วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 63

กระบวนทัศน์ การแสวงหาความรู้ส่ กู ารวิจัย
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บทคัดย่ อ
กระบวนทัศน์การแสวงหาความรู้ สูก่ ารวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจาเป็ นจะต้ องมีการคิด
เชิงเหตุผล อันเป็ นฐานรากของการคิดเชิงปรัชญา การวิเคราะห์นามาสูก่ ารสังเคราะห์
ตกผลึกเป็ นข้ อสรุ ป ด้ วยวิธีนิรนัยหรื ออุปนัยหรื อผสมผสานกัน จากนันน
้ าไปสูก่ ารเลือก
วิธีวิทยาหรื อระเบียบวิธีการวิจยั อันเป็ นการแสวงหาความรู้ ความจริ ง ซึ่งมีทงกระบวน
ั้
ทัศ น์ ป ฏิ ฐ านนิ ย มอัน เป็ น การวิ จัย เชิ งปริ ม าณที่ ให้ ค วามส าคัญ แก่ วิ ธี ก ารที่ นัก วิจัย
สามารถจัดการกับสิ่งที่ต้องการศึกษาและกระบวนการวิจยั ได้ ทุกขันตอน
้
ส่วนปรัชญา
พื น้ ฐานการวิ จัย กระบวนทัศ น์ ท างเลือ กหรื อ ปรากฏการณ์ นิ ย มอัน เป็ น การวิ จัย เชิ ง
คุณภาพ ที่ให้ ความสาคัญแก่วิธีการที่ทาให้ นกั วิจยั และผู้ที่ถกู ศึกษามีความสัมพันธ์ ที่ดี
ต่อกัน อย่างไรก็ ตามทุกกระบวนทัศ น์ ของการศึกษาต่างมี ทงั ้ จุดเด่นและจุด ด้ อยใน
ตัวเอง วิธีการที่ให้ ได้ มาซึ่งความรู้ ความจริ งอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้ กันคือการวิจัย
แบบผสมผสานกันทังสองแบบ
้
ทังนี
้ ้การเลือกใช้ แนวทางการแสวงหาความรู้ แบบใด
ต้ อ งมี วัต ถุป ระสงค์ อัน เป็ นเป้าหมายน าไปสู่ก ารตอบคาถามและตอบวัต ถุป ระสงค์
การวิจยั
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Abstract
Paradigm of seeking knowledge for research. Researchers need to
have rational thinking. It is the foundation of philosophical thinking. Analysis
leads to synthesis, crystallization is the conclusion. By deductive or inductive
or mixed methods. Then lead to the choice of methodology or research
methodology, the pursuit of truth knowledge. There is a quantitative paradigm
that quantifies the way in which researchers are able to handle all the research
and research processes.Fundamental research philosophy, research
paradigm, choice or phenomenon, qualitative research it is important that the
researcher and the person who is educated have a good relationship.
However, every paradigm of education has both its strengths and
weaknesses. Another way to gain knowledge is to use a combination of both.
What kind of knowledge acquisition approach The objectives of the research
are to answer the questions and answer the research objectives.
Keyword : Paradigm; Seeking knowledge; Research

บทนา
สรรพสิ่งในเอกภพเกิดขึ ้นและขับเคลื่อนในจักรวาล เป็ นเรื่ องที่ว่าด้ วยสัจแห่ง
ความจริ งทางธรรมชาติ สรรพสิ่งทัง้ หลาย เกิ ด ขึน้ ตัง้ อยู่ และดับ ไป พฤติก รรมของ
มนุษย์หรื อสัตว์เป็ นประเด็นที่มีความยุง่ ยากและความซับซ้ อนในการแสวงหาข้ อค้ นพบ
ความจริ งเพื่อที่จะนามาใช้ ใ นการบรรยาย อธิ บาย คาดคะเน หรื อควบคุมมนุษย์หรื อ
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สัตว์ ให้ เกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการ มนุษย์จาเป็ นจะต้ องมีกระบวนการหรื อเทคนิคที่
จะน ามาใช้ แสวงหาข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์ สงั เคราะห์ และประเมิ นค่าในการหาข้ อสรุ ป
องค์ ค วามรู้ ร่ วมกัน ซึ่งกระบวนการหรื อเทคนิ คในการแสวงหาความรู้ ความจริ งของ
มนุ ษ ย์ ได้ มี วิ วัฒ นาการต่ อ เนื่ อ งกั น มาอย่ า งยาวนาน โดยพื น้ ฐานปรั ช ญาทาง
สังคมศาสตร์ ก่อนจะเข้ ามาสูก่ ารวิจยั ที่ใช้ ระเบียบวิธีที่มีเครื่ องมือวัดค่าและประเมินผลที่
เป็ นเชิงวิทยาศาสตร์ ประเด็นที่ต้องทาความเข้ าใจ คือ ภววิทยา (Ontology) เป็ นการ
ค้ นหาว่าความจริ งทางธรรมชาติคืออะไร และสรรพสิ่งในโลกเกิ ดขึ ้นดารงอยู่อย่างไร
ญ าณ วิ ท ยา (Epistemology) หรื อ ทฤษฎี ค วามรู้ (Theory of Knowledge) เป็ น
การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ของมนุษย์ หรื อวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ และวิธีวิทยา
(Methodology) เป็ นกระบวนการสืบค้ นความรู้ และความจริ งของสิง่ ที่เกิดขึ ้น ฉะนันเรา
้
จะเห็นได้ ว่านักปรัชญาจึงมีทศั นะต่างกันในเรื่ องเหล่านี ้มีมากมาย (Martin, Michael,
1994) เพราะขาดระบบที่ชดั เจน โดยส่วนมากแล้ วมนุษย์จะเชื่อในเรื่ องไสยศาสตร์ หมอ
ดู เชื่อผู้นา เชื่อหมอผี หรื อการลองผิดลองถูก เป็ นต้ น จนกระทัง่ ได้ ก้าวเข้ าสูย่ คุ ที่มนุษย์
ได้ มี ก ารพัฒ นากระบวนการหรื อ เทคนิ ค ที่ ค่อ นข้ า งจะเป็ น ระบบที่ ชัด เจนโดยได้ น า
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) มาใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินการ
ที่สามารถตรวจสอบความถูก ต้ องได้ ทุกขัน้ ตอน แต่ทว่ากระบวนการค้ น พบมีค วาม
หลากหลายและซับซ้ อนตามพฤติกรรมของมนุษย์ที่ประกอบด้ วยอัตตา * (ตัวกู ของกู)
ยังคงมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง การแสวงหาข้ อค้ นพบจึงมีความหลากหลายแขนง
สาขาวิชา ที่เรามาศึกษาเรี ยนรู้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั
ทักษะการแสวงหาความรู้
สรรพสิ่งทังหลายในจั
้
กรวาล เกิดขึ ้น ตังอยู
้ ่ และดับไป พฤติกรรมของมนุษย์
หรื อสัตว์เป็ นประเด็นที่มีความยุง่ ยากและความซับซ้ อน ในการแสวงหาข้ อค้ นพบเพื่อที่
นามาใช้ ในการบรรยาย อธิบาย คาดคะเน หรื อควบคุมมนุษย์หรื อสัตว์ให้ เกิดพฤติกรรม
ตามที่ต้องการ มนุษย์จาเป็ นจะต้ องมีการคิดเชิงเชิงเหตุผล (Rational Thinking) อันเป็ น
ฐานรากของการคิ ด เชิ ง ปรั ช ญา Analysis to Synthesis การวิ เคราะห์ น ามาสู่ก าร
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สังเคราะห์ ตกผลึก เป็ น สรรพศาสตร์ “วิ ธีก าร” ที่ จ ะน ามาใช้ แ สวงหาข้ อมูลที่ น ามา
พิจ ารณาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน ค่าเพื่ อ หาข้ อสรุ ป หรื อองค์ ค วามรู้ ร่ วมกัน
โดยที่ “วิธีการ” ในการแสวงหาความรู้ ความจริ งของมนุษย์ได้ มีวิวฒ
ั นาการต่อเนื่องกัน
มาอย่างยาวนานโดยเริ่ มต้ นจากวิธีการที่ไม่มีระบบชัดเจน อาทิ เชื่อไสยศาสตร์ , เชื่อผู้มี
อานาจหรื อหมอผี หรื อการลองผิดลองถูก เป็ นต้ น จนกระทัง่ ได้ ก้าวเข้ าสู่ในปั จจุบนั ที่
มนุษย์ได้ พฒ
ั นา “วิธีการ” ที่ค่อนข้ างจะเป็ นระบบที่ชัดเจนโดยได้ นากระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Method) มาใช้ เป็ นแนวทางในการด าเนิ น การที่ ส ามารถ
ตรวจสอบความถูกต้ องได้ ทกุ ขันตอน
้
โดยที่เรี ยก “วิธีการ” นี ้ว่า “การวิจยั (Research)”
การวิจยั เป็ น วิธีการค้ นหาองค์ความรู้ใหม่ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Method) หรื อ กระบวนการให้ ได้ ม าซึ่ งข้ อ มูลที่ น่ า เชื่ อ ถื อ โดยอาศัย การ
สังเกตและการนิรนัยเป็ นหลัก (Deduction) เป็ นหลัก หรื ออีกความหมายหนึ่ง การวิจยั
มีความหมายค่อนข้ างละเอียดกว่า (Kenaphoom, 2013 : 22) กล่าวคือ เป็ นวิธีการหรื อ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ความจริ ง หรื อคาตอบจากปั ญ หาที่เกิดขึ ้นและเป็ นองค์
ความรู้ที่เชื่อถือได้ ที่จะต้ องประกอบด้ วยพยานหลักฐานหรื อข้ อมูลยืนยันที่ได้ มาอย่างมี
ระเบียบแบบแผน สามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้ ด้วยข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical
data)
ระเบียบวิธีการวิจัยถูกกาหนดขึ ้นโดยสมมติฐานของปรัชญา และกระบวน
ทั ศ น์ ก ารวิ จั ย ที่ นั ก วิ จั ย เลื อ กน ามาใช้ ในการศึ ก ษา THOMAS KHUN ซึ่ ง เป็ นนั ก
ประวัติศ าสตร์ วิชาปรัช ญาทางวิท ยาศาสตร์ ผู้ที่ให้ แนวคิด เกี่ ยวกับ “กระบวนทัศน์ ”
ในหนังสือ “THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTION” ซึง่ จัดพิมพ์ในปี
ค.ศ.1962 ข้ อคิดและความหมายของกระบวนทัศน์ คือ แนวทางที่นักวิชาการใช้ คิ ด
ใช้ วางยุทธวิธีและวิธีการปฏิบตั ิในกระบวนการแสวงหาความจริ ง นี ้เป็ นเรื่ องปกติวิสยั
ของทุกศาสตร์ เมื่อนาแนวคิดทางกระบวนทัศน์มาอธิบายข้ อโต้ แย้ งของกระแสความคิด
ว่า “แบบใดเป็ นวิทยาศาสตร์ ” ระหว่างกลุ่ม ARISTOTELIAN ซึ่งใช้ แนวทางตรรกะ
และการหยัง่ รู้ ในการแสวงหาความจริ ง หรื อกลุม่ GALILEIAN ซึ่งใช้ แนวทางเชิงสาเหตุ
และกลไกของเชิ งสาเหตุกับผลในการแสวงหาความรู้ ท าให้ ค าว่า “กระบวนทัศ น์ ”
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ถูกนาไปใช้ เป็ นประเด็นโต้ แย้ งที่น่าสนใจในทางปรัชญาของการแสวงหาความจริ งต่อๆ
มาดังนันแนวคิ
้
ดดังกล่าวจูงใจให้ เปิ ดประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับ “การปรับเปลีย่ นกระบวน
ทัศน์” ( PARADIGM SHIFTING) ในมุมมองของศาสตร์ สาขาต่างๆ (Khun, Thomas,
1970 cited in Chuto, 2005 : 2)
โดยกระบวนทัศ น์ การวิจัยซึ่งเป็ นชุดของความเชื่ อพืน้ ฐาน (Basic Beliefs)
หรื อสิ่งที่ยากแก่การเข้ าใจที่มีต่อหลักการขันพื
้ ้นฐาน ซึ่งจะแสดงเป็ นภาพกว้ าง ๆ หรื อ
เป็ นชุดของข้ อตกลงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น การแสวงหาความรู้ ทางสังคมศาสตร์
เป็ นเรื่ องของการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นในทางสังคมซึ่ง พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ได้ กล่ า วว่ า ประกอบด้ วย 3 ประการ คื อ ภววิ ท ยา (Ontology) ญ าณ วิ ท ยา
(Epistemology) และคุณวิทยาหรื อวิธีวิทยา (Axiology or Theory of Value)
ภววิทยา (Ontology) เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับความมีอยู่จริ ง หรื อสภาวะการ
ดารงอยูจ่ ริ งของสรรพสิง่ และธรรมชาติขิงสิ่งที่เป็ นจริ ง คาถามทางภววิทยาที่สาคัญคือ
ธรรมชาติของความจริ งหรื อสิง่ ที่มีอยูค่ ืออะไร เงื่อนไขของการเกิดขึ ้นและดารงอยูข่ องสิง่
นันคื
้ ออะไร และความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบของสิ่งนันเป็
้ นอย่างไร กล่าวอย่าง
สันๆ
้ ภววิทยาของปรากฏการณ์ ทางสังคมคือ ความเป็ นจริ งทางสังคมที่เราศึกษาอยู่
นัน่ เอง ตัวอย่างเช่น หากเราศึกษาโครงสร้ างทางสังคม คาถามคือ โครงสร้ างทางสังคม
ดารงอยู่จริ งหรื อไม่ หากดารงอยู่จริ งมีองค์ประกอบอะไรบ้ าง โครงสร้ างทางสังคมมีกี่
ประเภทแต่ละประเภทมีคุณ สมบัติอะไรบ้ าง เงื่อนไขการเกิ ดโครงสร้ างทางสังคมใน
ภาพรวมและในแต่ละประเภทคืออะไร องค์ประกอบที่มีโครงสร้ างสังคมมีปฏิสมั พันธ์กนั
อย่างไร หรื อหากเราศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ของกลุม่ วัยรุ่ น คาถามคือ วัยรุ่ น
มีเพศสัม พัน ธ์ กันจริ งหรื อไม่ หากมีจ ริ งแบบแผนของการมี เพศสัม พัน ธ์ คือ อะไรบ้ าง
มีปัจจัยอะไรบ้ างที่ทาให้ วยั รุ่นมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมีนยั ทางสังคม
อย่างไรและนาไปสูอ่ ะไร
กล่าวโดยสรุป ภววิทยาหรื ออภิปรัชญา เป็ นสาขาปรัชญาที่ค้นคว้ าคาตอบว่า
ความเป็ นจริ งหรื อธรรมชาติของโลกคืออะไร
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ญาณวิทยา (Epistemology) เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ที่ศกึ ษา
กับตัวผู้ศึกษา และยังเป็ นการศึกษาความรู้ (knowledge) และ “ความเชื่อที่ได้ รับการ
พิ สูจ น์ ว่าถูกต้ อ ง” (justified belief) ในการศึก ษาความรู้ ค าถามในทางญาณวิท ยา
ได้ แก่ อะไรคือเงื่อนไขที่จาเป็ นและเพียงพอของความรู้ อะไรคือแหล่งของความรู้ อะไร
คือโครงสร้ างและข้ อจากัดของความรู้ ในการศึกษา “ความเชื่ อที่ได้ รับการพิสูจน์ ว่า
ถูกต้ อง” คาถามที่ สาคัญ คื อ มนุษ ย์ เข้ าใจมโนทัศ น์ ของการใช้ เหตุผลเพื่ อ สร้ างฐาน
ความชอบธรรมเป็ น สิ่งที่ อยู่ภายในจิ ตหรื ออยู่น อกจิ ตของมนุษย์ กล่าวอย่างกว้ างๆ
ญาณวิทยาเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ ประเด็ นการสร้ างและการกระจายของความรู้ ในสาขา
วิชาที่ศกึ ษา
กล่าวโดยสรุ ป ญาณวิทยาหรื อทฤษฎี ความรู้ เป็ นสาขาปรัชญาที่ค้นคว้ าหา
คาตอบว่า มนุษย์ร้ ูความเป็ นจริ งของโลกและชีวิตนันได้
้ อย่างไร
คุณวิทยาหรื อวิธีวิทยา (Axiology or Theory of Value) เป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ อง
กับตรรกะของการแสวงหาความรู้ ในศาสตร์ โดยเฉพาะการตรวจสอบศักยภาพและ
ข้ อจากัดของเทคนิคหรื อกระบวนการศึกษาหรื อระเบียบวิธีที่นกั วิชาการในแต่ละสาขา
ใช้ แสวงหาความรู้ (Guba & Lincoln, 1994 : 108-109) เช่น วิธีการตังค
้ าถามการวิจยั
วิธีการหาหลักฐาน และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีวิทยาในศาสตร์ มี 4 ประเภทหลักคือ
การทดลองแบบ (experiment and manipulation) การทดลองแบบควบคุมที่ได้ รับการ
ดั ด แปลง (modified experiment and manipulation) วิ ภ าษ วิ ธี แ ละการสนทนา
(dialectic and dialogue) แ ละอ รรถ ป ริ วรรต แล ะวิ ภ าษ วิ ธี (hermeneutic and
dialectic)
กล่าวโดยสรุ ปคุณวิทยาหรื อวิธีวิทยา เป็ นสาขาปรัชญาที่ค้นคว้ า หาคาตอบ
ว่ า มนุ ษ ย์ พึ ง ปฏิ บั ติ อ ย่ า งไร จึ ง จะเหมาะสมกั บ ความจริ ง ของโลกและชี วิ ต
(Anawuchsiriwong, 2005) ดัง ภาพการสร้ างองค์ ค วามรู้ ความจริ ง ทางปรั ช ญา
อันได้ แก่ ต้ องใช้ วิธีวิทยาอย่างไรความรู้ที่ใช้ อธิบายความจริ งใช้ วิธีศึกษาแบบวัตถุวิสยั
หรื ออัตวิสยั ดังภาพที่ 1 การหลอมรวมปรัชญา ที่ใ ช้ ในการแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการ
วิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 69

ภาพที่ 1 การหลอมรวมปรัชญาที่ใช้ ในการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการวิจยั เพื่อสร้ างองค์
ความรู้ ที่มา Prakobkiat Imsiri, (2010)
จากภาพที่ 1 กล่า วได้ ว่า ความรู้ ประกอบด้ วย 3 สิ่งที่ เชื่ อ มโยงกัน อยู่ คื อ
(1) ภววิทยา (Ontology) หรื อการกาหนดความรู้ ซึ่งเป็ นการมุ่งหาคาตอบที่ว่าอะไรคือ
ความจริ ง ความจริ งมีอะไรบ้ าง และเราสามารถค้ นหาหรื อทราบความจริ งเหล่านัน้
(Juangtragoon, 2008 : 93) เป็ นคาถามเกี่ ยวกับลักษณะธรรมชาติของความจริ งว่า
ธรรมชาติของโลกคืออะไร ความจริ งคืออะไร หลักฐานแสดงความจริ งคืออะไร อันเป็ น
“การศึกษาความจริ งสากลของภาวะ (Being) ในฐานะความจริ งสูงสุดของสรรพสิ่ง ”
(Phradhammakosajarn, 2007 : 16) (2) ญาณวิทยา (Epistemology) คือ การมุ่งหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความจริ งกับผู้แสวงหาความจริ งว่าเป็ นอย่างไร ถ้ าหากความจริ ง
นัน้ มีเพียงสิ่งเดียวผู้แสวงหาจะสามารถทาอย่างไรในการจับสิ่งนัน้ หากความจริ งมี
มากมายหลากหลาย ผู้แสวงหาจะมีแนวทางอย่างไรในการทาความเข้ าใจ และอธิบาย
สิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ เป็ นคาถามเกี่ยวกับต้ นกาเนิดและธรรมชาติของความรู้และการสร้ าง
ความรู้ หรื อ “ทฤษฎี ค วามรู้ (Theory of Knowledge) ที่ ศึ ก ษาว่า เรารู้ ความจริ ง ได้
อย่างไรดังนัน้ ญาณวิทยาจึงสัมพันธ์ กบั อภิปรัชญา ญาณวิท ยาตอบปั ญหาว่าด้ วยบ่อ
เกิ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ส า ห รั บ ตั ด สิ น ค ว า ม ถู ก ผิ ด ข อ ง ค ว า ม รู้ ”
(Phradhammakosajarn, 2007: 16) และ (3) คุ ณ วิ ท ยาหรื อ วิ ธี วิ ท ยา (Axiology or
Theory of Value) เป็ นการบอกให้ ร้ ู ว่าผู้แสวงหาจะสามารถค้ นหาสิ่งที่เป็ นความจริ ง
หรื อความเชื่อได้ อย่างไร เครื่ องมืออะไร ที่จะถูกนามาใช้ เพื่อค้ นหาความจริ ง (Guba,
1990; Lincoln & Guba, 1994) ซึ่งข้ อแนะนาข้ างต้ นมีความสัมพันธ์ กับข้ อตกลงทาง
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ธรรมชาติของความจริ ง (Prilleltensky, 2006) เป็ นการกาหนดกระบวนการหรื อเทคนิค
ที่ชอบที่จะใช้ ในการวิจัยโดยพิจารณาในประเด็นที่ว่าความเชื่อมโยงแบบเหตุและผล
ของข้ อมูลเป็ นไปได้ มากน้ อยเพียงใด (Juangtragoon, 2008 : 94)
กระบวนทัศน์ ในการแสวงหาความรู้
กระบวนทัศน์การวิจัยโดยทัว่ ไปถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลัก คือ ประเภท
แรก คือ กลุ่มที่ยึดมั่นในลัทธิ นิยมความจริ ง (Realist) โดยอาศัยรู ป แบบการวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ และกลุ่มที่ยึดมัน่ ในลัทธิ นิยมที่เป็ นอุดมคติ (Idealist) โดยอาศัยรู ปแบบการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Paradigm) (Onwuegbuzie, 2002) ซึ่งทังสองกระบวน
้
ทัศน์ มี ลกั ษณะแนวคิดในทางตรงกัน ข้ ามอย่างสิน้ เชิ ง ซึ่ง พิ ชาย รั ตนดิลก ณ ภูเก็ ต
(2012: 85-87) ได้ แบ่งกระบวนทัศน์การวิจยั ออกเป็ น 3 แบบด้ วยกัน คือ (1) กระบวน
ทั ศ น์ ธรรม ช าติ นิ ย ม (Naturalism Paradigm) (2) ก ระบ วน ทั ศ น์ ก ารตี ค วาม
(Interpretivism Paradigm) (3) กระบวนทั ศ น์ ท ฤษฎี วิ พ ากษ์ (Critical Paradigm)
ซึง่ ความเชื่อแต่ละประเภทสามารถสรุปเนื ้อหาได้ เป็ นดังนี ้
1) กระบวนทั ศ น์ ธ รรมชาติ นิ ย ม (Naturalism Paradigm) ซึ่ ง จุ ด ยื น ทาง
ภววิทยาแบบสัจนิยมบริ สทุ ธิ์ มีจุดยืนทางญาณวิทยาแบบปฏิฐานนิยม การแสวงหา
ความรู้ ของกระบวนทั ศ น์ นี ม้ ี เ ป้ า หมายเพื่ อ อธิ บ าย (Explanation) และท านาย
(Prediction) ปรากฏการณ์ ท างสัง คม โดยมุ่ ง ใช้ ความรู้ เพื่ อ ควบคุม ปรากฏการณ์
ทางสังคมและธรรมชาติที่ได้ รับการศึกษาให้ เป็ นไปตามที่มนุษย์ต้องการ ตัวอย่างเช่น
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เป็ นสาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ เมื่ อ ทรา บว่ า มี ปั จ จั ย ใดบ้ างแล้ ว
ก็ดาเนินการป้องกันเพื่อควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดอุบตั ิเหตุหรื อบรรเทาความรุนแรง
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ กระบวนทัศน์นี ้ใช้ แนวทางในการอธิบายสังคม 3 แนวทาง แนวทาง
แรกคือการอธิบายถึงสาเหตุ (Causal Explanation) ซึง่ แยกสิง่ ที่เป็ นปั จจัยเหตุกบั ปั จจัย
ผลออกจากกัน และเหตุ จ ะต้ องเกิ ด ก่ อ นผล เช่ น วิ ธี ก ารอบรมของพ่ อ แม่ มี ผ ลต่ อ
พฤติ ก รรมจริ ย ธรรมของบุ ต ร แนวทางที่ ส องคื อ การอธิ บ ายเชิ ง เหตุ ผ ล (Reason
Explanation) ซึ่งอธิบายว่าการกระทาของมนุษย์เกิดจากการตัดสินใจที่มีเหตุผล เช่น
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ผู้บริ โภคจะตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าอย่างมีเหตุผลโดยวิเคราะห์ทางเลือก และตัดสินใจ
ทางเลือกที่ดี ที่สุดซึ่งจะทาให้ ตนเองได้ รับ ประโยชน์ สูงสุดและแนวทางที่สามคือการ
อธิบายเชิงหน้ าที่และโครงสร้ างนิยมเชิงสาเหตุ (Function and Structural Explanation
as Causal Explantion) การอธิบายเชิงหน้ าที่ชีว้ า่ สิง่ ใดก็ตามที่ดารงอยูก่ ็เพราะมีหน้ าที่
ท าให้ เกิ ด ผลบางประการ เช่น ระบอบประชาธิ ป ไตยด ารงอยู่เพราะมี ห น้ าที่ ให้ ก าร
ถ่ายทอดในสังคมเป็ นไปอย่างสันติ สาหรับการอธิบายเชิงโครงสร้ างชี ้ว่าโครงสร้ างสังคม
เป็ น สาเหตุของที่สนับ สนุน หรื อ เป็ น อุป สรรคต่อการแสดงพฤติก รรมของบุคคล เช่ น
สังคมไทยในอดีตมีโครงสร้ างครอบครัวแบบขยายทาให้ คนไทยมีพฤติกรรมสัมมาคารวะ
ต่อผู้อาวุโสสูงกว่า หรื อ สังคมไทยมีโครงสร้ างอานาจแบบอุปถัมภ์ทาให้ ผ้ นู ้ อยไม่กล้ า
แสดงความคิดเห็นวิพากษ์ วิจารณ์ผ้ ใู หญ่ เป็ นต้ น
การวิ จัย ที่ ใช้ ก ระบวนทัศ น์ แบบปฏิ ฐานนิ ยมเป็ น รากฐาน คื อ การวิ จัย เชิ ง
ปริ มาณ และการวิจยั เชิงทดลองและกึ่งทดลอง
2) กระบวนทัศ น์ ก ารตี ค วาม (Interpretivism Paradigm) มี ภ ววิ ท ยาแบบ
สัมพัทธนิยม และมีญาณวิทยาแบบทัศนพิสยั นิยมกับสัมพัทธนิยม และมีวิธีวิทยาเป็ น
แบบอรรถปริ วรรต (Hermeneutics) และวิภาษวิธี การแสวงหาของกระบวนทัศน์ นี ม้ ี
เป้าหมายเพื่อทาความเข้ าใจ (Understanding) ปรากฏการณ์ทางสังคมเพราะถ้ าหาก
มนุษย์ สามารถเข้ าใจซึ่งกันและกันได้ ก็จะมี ความอดกลันซึ
้ ่งกันและกันมากขึน้ และ
สามารถทาให้ อยู่ร่วมกันได้ อย่างสันติ แนวทางในการทาความเข้ าใจสังคม คือ อรรถ
ปริ วรรต โดยทาความเข้ าใจองค์ประกอบย่ อยของสิ่งที่ศึกษาในแง่องค์รวม และการทา
ความเข้ าใจองค์รวมในแง่องค์ประกอบย่อย การตีความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ
ย่อยกับองค์รวมจะมีลกั ษณะเป็ นพลวัตและมีการปรับปรุ งแก้ ไขอยู่เสมอ อรรถปริ วรรต
มองปรากฏการณ์ทางสังคมในฐานะที่เป็ นบริ บทเพื่อถอดรหัสผ่านทางการสร้ างใหม่เ ชิง
จินตนาการของความหมายขององค์ประกอบที่หลากหลายของปรากฏการณ์ทางสังคม
กล่าวอย่างง่ายๆ คือเป็ นการนาองค์ประกอบของปรากฏการณ์ ทางสังคมมาสร้ างขึ ้น
ใหม่โดยใช้ จินตนาการของผู้ศึกษาซึ่งทาให้ เกิดความหมายใหม่ขึ ้นมา เฉกเช่นการรื อ้
บ้ านเก่าแล้ วนาองค์ประกอบของบ้ านเก่ามาประกอบขึ ้นใหม่เราก็จะได้ บ้านใหม่ขึ ้นมา
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(Von Wright, 1971 : 5-6) นอกจากแนวทางอรรถปริ ว รรตแล้ ว กระบวนทัศ น์ ก าร
ตีความยังใช้ แนวคิดโครงสร้ างเชิงภาษาในการทาความเข้ าใจองค์ประกอบละโครงสร้ าง
ของสังคม โดยมีฐานคติว่า โครงสร้ างสังคมมีแบบแผนที่คล้ ายคลึงกับระบบไวยากรณ์
ของภาษาต่าง หากเราเข้ าใจระบบไวยากรณ์ ของโครงสร้ างสังคมใด เราก็ จะเข้ าใจ
สังคมนันได้
้ อย่างลึกซึ ้ง
การวิ จั ย ที่ ใ ช้ กระบวนทัศ น์ ก ารตี ค วาม คื อ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในแนว
ชี วประวัติ (Biography) แนวปรากฏการณ์ วิท ยา (Phenomenological Study) แนว
ทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) แนวชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography) และแนว
กรณีศกึ ษา (Case Study)
3) กระบวนทัศน์ ทฤษฎีวิพ ากษ์ (Critical Paradigm) เป็ น กระบวนทัศ น์ ที่ มี
ความหลากหลายในภววิทยาและญาณวิทยา กระบวนทัศน์ วิพากษ์ มีภววิทยาแบบ
สัจนิยมเชิงวิพากษ์ สัจนิยมเชิงประวัติศาสตร์ และสัมพันธนิยม ส่วนญาณวิ ทยาเป็ น
แบบทัศนพิสยั นิยมผสานกับสัมพัทธนิยม มีวิธีวิทยาที่เน้ นวิภาษวิธีและการสนทนา แม้
การแสวงหาความรู้ภายใต้ กระบวนทัศน์วพิ ากษ์ จะมีความหลากหลายทางภววิทยาแต่มี
จุดมุ่งหมายร่ วมกันคือ การวิพากษ์ สภาพที่ดารงอยูเ่ พื่อนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึง่ กระบวนทัศน์วิพากษ์ วิจารณ์เป้าหมายของการศึกษาแนวธรรมชาตินิยม
และแนวตีความได้ อย่างแหลมคม คือแนวธรรมชาตินิยมมีเป้าหมายของการแสวงหา
ความรู้ เพื่อการควบคุมมนุษย์และสังคม อันจะทาให้ มนุษย์สว่ นใหญ่ต้องตกอยู่ภายใต้
โครงสร้ างอานาจที่ดารงอยู่ ถูกครอบงาและขาดความเป็ นอิสระ ขณะที่แ นววิพากษ์
มุง่ เน้ นการแสวงหาความรู้เพื่อการปลดปล่อย (Emancipation) มนุษย์ให้ เป็ นอิสระจาก
การถู ก ครอบง าและมุ่ ง เน้ นการขยายพื น้ ที่ แ ห่ ง การยอมรั บ ทางสัง คมของกลุ่ม ผู้
เสียเปรี ยบแนววิพากษ์ วิจารณ์ แนวตีความว่าการทาความเข้ าใจสังคมอย่างเดียวไม่
เพียงพอ แต่จะต้ องมุ่งการถอดรื อ้ (Deconstruction) และการสร้ างขึน้ มาใหม่เพื่อให้
สังคมเกิดการเปลีย่ นแปลงกระบวนทัศน์ ซึง่ จะทาให้ เกิดมุมมองใหม่ในการแก้ ปัญหา
ที่เรื อ้ รัง
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แนวทางในการแสวงหาความรู้ ของกระบวนทัศน์ วิพากษ์ คือมีสามแนวทาง
หลักคือ แนวทางแรกการใช้ ทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory) ในการวิเคราะห์สงั คมและ
ระบบทุนนิยม การใช้ เหตุผลเชิงการสื่อสารและประชาธิ ปไตยแบบปรึ กษาหารื อเพื่อ
เสนอทางออกให้ กบั สังคมในยุคใหม่ ตัวอย่างนักวิชาการที่ใช้ แนวทางนี ้คือนักวิชาการใน
สานักแฟรงก์เฟิ ร์ ท เช่น เยอร์ เก้ น ฮาเบอร์ มาส (Jurgen Habermas) เป็ นต้ น แนวทางที่
สอง การใช้ แนวคิดหลังโครงสร้ างนิยม (Post-Structucturalism) ในการวิเคราะห์ถอด
รื อ้ โครงสร้ างหรื อความเป็ นจริ งของสิ่งที่ดารงอยู่ โดยใช้ การวิจัยในแนวทางที่เรี ยกว่า
วงศาวิ ท ยา (Archaeology) ที่ สืบ สาวเรื่ อ งราวลงสู่รายละเอี ย ด ถอดรื อ้ จัด ประเภท
ตีความ อธิบาย และสร้ างความรู้ ใหม่จากรายละเอียดเหล่านี ้ นักวิชาการในกลุม่ นี ้ เช่น
มิเชล ฟูโก (Michel Foucault) และ ฌาคส์ แดร์ ริดา (Jacques Derrida) เป็ นต้ น และ
แนวคิ ด หลังนวสมัย (Postmodernism) ซึ่ง เน้ น การวิ พ ากษ์ ค วามรู้ ที่ ถูก สร้ างระบบ
เหตุผ ล เพราะระบบเหตุ ผ ลท าให้ เกิ ด สภาวะกดทับ กี ด กัน และปิ ดกัน้ สิ่ ง อื่ น ที่ อ ยู่
นอกเหนื อ ระบบเหตุผ ล นัก วิ ช าการกลุ่ม นี ้ เช่ น ฌ็ อ ง-ฟรองซัว ส์ ลี โยตาร์ ด (JeanFrancois Lyotard) และฌาคส์ ลากอง (Jacques Lacan) เป็ นต้ น โดยแนวคิดพื ้นฐาน
ของกระบวนทัศน์ ทงั ้ 3 แนวคิด สามารถเปรี ยบเที ยบได้ ดังตารางที่ 1 เปรี ยบเทีย บ
แนวคิดพื ้นฐานของกระบวนทัศน์
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ญาณวิทยาหรื อทฤษฎีความรู้มีการกล่าวถึงการแสวงหาความรู้ความจริ งจาก
โลกภายใน หรื อ เรี ย กว่ า วิ ธี นิ ร นัย (Deduction) และการแสวงหาความรู้ จากโลก
ภายนอก หรื อเรี ยกว่า วิธีอุปนัย (Induction) โดยการแสวงหาความรู้ จากโลกภายใน
มีวิธีการแสวงหาความรู้ จากการศึกษาปรากฏการณ์ ที่ เกิ ดขึน้ จริ ง จากนัน้ น ามาคิ ด
ใคร่ครวญ มีการเชื่อมโยงกับโลกภายใน นัน่ คือการใช้ เหตุผลกลัน่ กรองสิง่ ที่เกิดขึ ้นจาก
ปรากฏการณ์ ที่เป็ นจริ ง นาเหตุผลต่าง ๆ จากปรากฏการณ์ มาประมวลไว้ แล้ วสร้ าง
ข้ อสรุป ประมวลออกมาเป็ นหลักการใหญ่ เมื่อนาวิธีการนิรนัยมาประยุกต์ใ ช้ ทาได้ โดย
การนาหลักการใหญ่หรื อทฤษฎีเป็ นตัวตัง้ จากนันไปศึ
้ กษาในส่วนย่อย แล้ วจึงมายืนยัน
ตรรกะที่เป็ นตัวตังว่
้ าเป็ นจริ งตามหลักการใหญ่นนหรื
ั ้ อไม่ เพื่อนาสูจ่ ดุ มุง่ หมายของการ
สร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็ นจริ งคือ การเป็ นสิง่ สมบูรณ์ สิง่ สากล และคงที่
การวิเคราะห์สร้ างข้ อสรุปแบบนิรนัย หรื อการแสวงหาความรู้ จากโลกภายใน
นันใช้
้ การเชื่อมโยงจิตและวัตถุผา่ นอายตนะ 5 อันได้ แก่ การมองเห็น การได้ ยิน การลิ ้ม
รส การได้ กลิ่น การสัมผัส อธิบายได้ บนหลักความสัมพันธ์ ด้วยเหตุและผลมีหลักฐาน
เชิ ง ประจัก ษ์ เกิ ด ได้ จากการสัง เกตและ การมี ป ระสบการณ์ ต่ อ ปรากฏการณ์ ใ ด
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ปรากฏการณ์ หนึ่ง ความรู้ ที่แท้ จริ งคือ ความรู้ แบบวิทยาศาสตร์ บนพืน้ ฐานปรั ชญา
ปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่วา่ ความรู้ ที่แท้ จริ งคือ ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าการ
ไปสูค่ วามจริ งแท้ จริ ง (ภววิทยา) ความจริ งนันต้
้ องพิสจู น์ได้ ในลักษณะวัตถุนิ ยม คือ เชื่อ
เฉพาะสิง่ ที่มนุษย์มองเห็น เชื่อถือข้ อมูลเชิงประจักษ์ การอธิบายได้ ด้วยเหตุและผล การ
รับรู้ความจริ งเชิงประจักษ์ และความเป็ นเหตุเป็ นผลโดยใช้ ญาณวิทยาหรื อทฤษฎีความรู้
ด้ วยวิธีการเข้ าสูค่ วามรู้ความจริ งบนฐานวิธีวทิ ยาด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณตามความเชื่อ
แบบวัตถุนิ ยมหรื อปรั ชญาพื น้ ฐานปฏิฐานนิยม ซึ่งศาสตร์ ท างสังคมศาสตร์ ล้ วนใช้
กระบวนทัศน์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ สงั คม ถือได้ ว่าเป็ นวิธีคิดที่กลายเป็ นรากเหง้ าของ
กระบวนการคิดต่าง ๆ ในกระแสหลักของสังคมสมัยใหม่ โดยถื อว่าสิ่งที่ดารงอยู่จริ ง
มีเฉพาะสิ่งที่ตรวจวัดได้ อย่างเป็ นภววิสยั เท่านัน้ ปรัชญาวิจัยปฏิฐานนิยม ใช้ วิธีการ
วิเคราะห์ แบบนิรนัย โดยสรุ ปปรากฏการณ์ จากส่วนใหญ่ ไปสู่ส่วนย่อย “สิ่งหนึ่งจริ ง
เพราะสอดคล้ องกับสิง่ หนึง่ ที่สว่ นใหญ่ยอมรับว่าจริ งในทุกบริ บท” เช่น มนุษย์ทกุ คนต้ อง
ตาย นายดา เป็ นมนุษย์ นายดา จึงต้ องตาย หรื อ หากหลัก ใหญ่ สรุ ปเป็ นทฤษฎีไว้ ว่า
“สูบบุหรี่ จะเป็ นมะเร็ งปอด นายแดงสูบบุหรี่ จึงทานายว่านายแดงจะเป็ นมะเร็ งปอด”
สิง่ หนึง่ เป็ นจริ งเพราะสอดคล้ องกับสิง่ หนึง่ ที่สว่ นใหญ่ยอมรับว่าเป็ นจริ ง
แม้ ว่าวิธีการแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการนิรนัยจะถือกาเนิดขึ ้นมาก่อน แต่ใน
เวลาที่ไล่เลี่ย กันนักปรัชญาได้ มีการพัฒ นาแนวทางการแสวงหาความรู้ ความจริ งอีก
แนวทางคือ วิธีการอุปนัยเป็ นวิธี การวิเคราะห์ สร้ างข้ อสรุ ป โดยมีหลักปฏิบตั ิคือการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสรุ ปจากส่วนย่อยๆ ไปสูส่ ว่ นใหญ่ ค้ นหาความรู้ ความจริ งด้ วย
การศึกษาเฉพาะกรณีจากหลายๆ กรณีศกึ ษาเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ย่อยๆ ไปจนได้ คาตอบ
ที่อิ่มตัวจึงนาข้ อมูลย่อยๆ นัน้ มาสร้ างข้ อสรุ ปเป็ นหลักใหญ่ มิได้ ใช้ ทฤษฎีหรื อตรรกะ
ใหญ่ เป็ นตัว ตัง้ วิ ธี ก ารอุ ป นัย นี อ้ ยู่ ภ ายใต้ กระบวนทั ศ น์ ป รั ช ญาพื น้ ฐานการวิ จั ย
ปรากฏการณ์ นิ ย ม ที่ มุ่งอธิ บ ายจิ ต ใจและพฤติ ก รรมมนุษ ย์ ม ากกว่า ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ให้ ความสาคัญ กับวิธีที่มนุษย์ ให้ ความหมายกับสถานการณ์ หรื อสิ่งต่างๆ
ศึกษาเรื่ องเกี่ยวกับสังคมและมนุษย์ในสังคม ไม่ใช่การศึกษาเกี่ยวกับโลกกายภาพและ
ชีวภาพ การศึกษาสอบสวน มองภาพรวมทุกมิติ (Holistic Perspective) ด้ วยตัวผู้วิจยั
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เองเพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ของปรากฏการณ์ ที่ ส นใจกั บ สภาพแวดล้ อมนั น้ ๆ
ให้ ความสาคัญกับข้ อมูลที่เป็ นความรู้ สึกนึกคิด คุณค่าของมนุษย์ และความหมายที่
มนุษย์ให้ ตอ่ สิง่ แวดล้ อมต่างๆ รอบตัว แสดงการเปรี ยบเทียบวิธีการวิเคราะห์ให้ เหตุผล
สร้ างข้ อสรุป (Imsiri, 2013 : 200-202)
บทสรุ ป
กระบวนทั ศ น์ ก ารแสวงหาความรู้ สู่ ก ารวิ จั ย โดยพื น้ ฐานปรั ช ญาทาง
สังคมศาสตร์ ก่อนจะเข้ ามาสูก่ ารวิจยั ที่ใช้ ระเบียบวิธีที่มีเครื่ องมือวัดค่าและประเมินผลที่
เป็ นเชิงวิทยาศาสตร์ ประเด็นที่ต้องทาความเข้ าใจ คือ ภววิทยา (Ontology) เป็ นการ
ค้ นหาว่าความจริ งทางธรรมชาติคืออะไร และสรรพสิ่งในโลกเกิ ดขึ ้นดารงอยู่อย่างไร
ญ า ณ วิ ท ย า (Epistemology) ห รื อ ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม รู้ ( Theory of Knowledge)
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ของมนุษย์ หรื อวิธีการแสวงหาความรู้ ของมนุษย์ และ
วิธีวิทยา (Methodology) เป็ นกระบวนการสืบค้ นความรู้ และความจริ งของสิ่ งที่เกิดขึ ้น
ซึง่ พฤติกรรมของมนุษย์หรื อสัตว์เป็ นประเด็นที่มีความยุ่งยากและความซับซ้ อนในการ
แสวงหาข้ อค้ นพบความจริ ง เพื่ อ ที่ จ ะน ามาใช้ ในการบรรยาย อธิ บ าย คาดคะเน
หรื อควบคุมมนุษย์หรื อสัตว์ให้ เกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการ
ทังนี
้ ้ การวิจยั จึงมีทงเชิ
ั ้ งปริ มาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งทังสองมี
้
ลกั ษณะแนวคิด
ตรงกันข้ ามอย่างสิ ้นเชิง ทังนี
้ ้การเลือกใช้ แนวทางการศึกษาใด ต้ องมีเป้าหมายเพื่อตอบ
คาถามและตอบวัต ถุป ระสงค์ ก ารวิจัยให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อ ง รอบด้ าน น าสู่การสร้ าง
และได้ มาซึง่ องค์ความรู้ ที่ความรู้ทบั ซ้ อนกับความจริ งอย่างแท้ จริ ง
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