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หน่วยที่  1 
ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
เค้าโครงเนื้อหา 
 ตอนที่ 1.1 ความรู้และการแสวงหาความรู้ในมุมมองเชิงปรัชญา 
  เรื่องท่ี 1.1.1 ความรู้และองค์ประกอบของความรู้ 
  เรื่องท่ี 1.1.2. ภววิทยาและวิธีวิทยากับการแสวงหาความรู้ 
  เรื่องท่ี 1.1.3. ปรัชญาความรู้และมุมมองเกี่ยวกับความรู้ 
 ตอนที่ 1.2 แนวทางในการแสวงหาความรู้ในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  เรื่องท่ี 1.2.1  แนวทางในการแสวงหาความรู้ :ปฏิฐานนิยม 
  เรื่องท่ี 1.2.2. แนวทางในการแสวงหาความรู้ :สัจนิยม 
  เรื่องท่ี 1.2.3. แนวทางในการแสวงหาความรู้ :การตีความ 
 ตอนที่ 1.3 กลวิธีในการแสวงหาความรู้ในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  เรื่องท่ี 1.3.1. กลวิธีแบบอุปนัย (inductive strategy) 
  เรื่องท่ี 1.3.2. กลวิธีแบบนิรนัย (deductive strategy) 
  เรื่องท่ี 1.3.3. กลวิธีแบบปฏินัย (retroductive strategy) 
  เรื่องท่ี 1.3.4 กลวิธีแบบอวนัย (abductive strategy) 
แนวคิด 
  1.  ความรู้ในวงการปรัชญามักจะเริ่มต้นวิเคราะห์และถกถียงจากเงื่อนไขของความรู้ซึ่ง
ประกอบด้วย ความเชื่อ ความจริง และการมีเหตุผลรองรับ ภววิทยาเป็นข้อถกเถียงเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความ
เป็นจริง สิ่งที่มีอยู่จริง หรือสิ่งที่เป็นจริงในโลก วิธีวิทยาเป็นเรื่องเก่ียวกับ แนวทางหรือขั้นตอนในการได้มาซึ่ง
ความรู้หรือวิธีค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ การมองความเป็นจริงที่แตกต่างกันระหว่างมุมมองต่าง ๆ ท าให้มนุษย์มี
ความเชื่อในความจริงไม่เหมือนกัน การมองความจริงที่ต่างกันจึงมีผลให้มนุษย์ยอมรับสิ่งที่เป็นความรู้แต่ละ
ด้านได้ต่างกัน รวมทั้งแสวงหาความรู้ด้วยวิธีที่อาจจะผิดแผกกันตามมา 
  2.  . ปฏิฐานนิยมมีมุมมองด้านภววิทยาแบบวัตถุนิยม ในด้านวิธีวิทยาเน้นการอธิบายสาเหตุ

ของปรากฏการณ์โดยการแสวงหาความสม ่าเสมอของความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นกฎและทฤษฎี สัจนิยมมี

มุมมองด้านภววิทยาแบบสัจนิยมที่เห็นว่า ความเป็นจริงของสิ่งใดขึ้นอยู่กับการด ารงอยู่จริงของสิ่งนั้นไม่ได้

ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของมนุษย์ วิธีวิทยาเน้นการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์โดยการชี้ให้เห็นโครงสร้างของ

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ และกลไกท่ีเชื่อมโยงจากเหตุไปสู่ผล ส านักการตีความมี

มุมมองด้านภววิทยาเชื่อว่าความเป็นจริงขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของมนุษย์ ในด้านวิธีวิทยาในการแสวงหา

ความรู้จากการศึกษาและท าความเข้าใจความคิดและความเชื่อของคนกลุ่มต่าง ที่ปฏิบัติ รับรู้ และยึดถืออยู่  
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  3.  กลวิธีแบบอุปนัยเป็นวิธีการค้นคว้าวิจัยที่มุ่ งพรรณนาลักษณะและรูปแบบของ
ปรากฏการณ์เพ่ือหาข้อสรุปหรือหลักเกณฑ์ทั่วไปในเชิงทฤษฎี กลวิธีแบบนิรนัยเป็นวิธีการวิจัยที่เน้นการ
ทดสอบทฤษฎีว่าสามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้หรือไม่และเพียงใด กลวิธีแบบนี้จึงเริ่มต้นจากการตั้ง
สมมุติฐานที่มาจากทฤษฎี กลวิธีแบบปฏินัยเป็นการสร้างตัวแบบเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์เป็นวิธีการวิจัยที่เน้น
การค้นหาโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ และกลไกที่เป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ โดย
การสร้างตัวแบบ กลวิธีแบบอวนัยเป็นกลวิธีการตีความที่มุ่งท าความเข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมทาง
สังคมโดยการค้นหาความหมาย แรงจูงใจ หรือเจตนาในการกระท า 
  
วัตถุประสงค์ 
  เมื่อศึกษาหน่วยที่ 1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
  1.  อธิบายและวิเคราะห์ความรู้และการแสวงหาความรู้ในมุมมองเชิงปรัชญาได้ 
  2.  อธิบายและวิเคราะห์แนวทางในการแสวงหาความรู้ในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ 
  3.  อธิบายและวิเคราะห์กลวิธีในการแสวงหาความรู้ในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ 
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ตอนที่  1.1  
ความรู้และการแสวงหาความรู้ในมุมมองเชิงปรัชญา 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอน 1.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 1.1.1 ความรู้และองค์ประกอบของความรู้ 
 เรื่องท่ี 1.1.2. ภววิทยาและวิธีวิทยากับการแสวงหาความรู้ 
 เรื่องท่ี 1.1.3. ปรัชญาความรู้และมุมมองเกี่ยวกับความรู้ 
 
แนวคิด 

1.  ความรู้ในวงการปรัชญามักจะเริ่มต้นวิเคราะห์และถกถียงจากเงื่อนไขของความรู้หรือทัศนะ
เกี่ยวกับความรู้ ทัศนะเกี่ยวกับความรู้ที่ยอมรับร่วมกันมาตั้งแต่ยุคของเพลโตเห็นว่าความรู้  คือความเชื่อที่เป็น
จริงและมีเหตุผลรองรับ ดังนั้นเงื่อนไขหรือองค์ประกอบหลักในการยอมรับว่าสิ่งใดเป็นความรู้หรือไม่จึงได้แก่ 
ความเชื่อ ความจริง และการมีเหตุผลรองรับ  

2.  ภววิทยาเป็นข้อถกเถียงเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นจริง สิ่งที่มีอยู่จริง หรือสิ่งที่เป็นจริงในโลก วิธี
วิทยาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางหรือขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมาย ในกรณีของการแสวงหาความรู้ วิธีวิทยาจึง
ว่าด้วยแนวทางหรือข้ันตอนในการได้มาซึ่งความรู้หรือวิธีค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ การมองความเป็นจริงที่แตกต่าง
กันระหว่างมุมมองต่าง ๆ ท าให้มนุษย์มีความเชื่อในความจริงไม่เหมือนกัน การมองความจริงที่ต่างกันจึงมีผล
ให้มนษุย์ยอมรับสิ่งที่เป็นความรู้แต่ละด้านได้ต่างกัน รวมทั้งแสวงหาความรู้ด้วยวิธีที่อาจจะผิดแผกกันตามมา 

3. การขาดความเห็นพ้องต้องกันว่าความเชื่อใดเป็นความรู้ซึ่งมาจากความแตกต่างในการยอมรับ
ความจริงและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนหรือทัศนะด้านภววิทยาและวิธีวิทยาที่ไม่เหมื อนกัน ส่งผลให้เกิดความ
หลากหลายของมุมมองทางปรัชญาความรู้ที่ว่าด้วยความรู้ และการแสวงหาความรู้ในบรรดามุมมองทั้งหลาย 
มุมมองส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการแสวงหาความรู้ของศาสตร์ต่างในยุคปัจจุบันน่าจะได้แก่มุมมอง เช่น กังขาคติ -
นิยมหรือวิมตินิยม เหตุผลนิยม ประจักษนิยมหรือปรากฏการณ์นิยม รังสรรคนิยมแบบคานท์  และสัมพัทธ
นิยมด้านปรัชญาความรู้ เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 1.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายและวิเคราะห์ความรู้และองค์ประกอบของความรู้ได้ 
 2. อธิบายและวิเคราะห์ภววิทยาและวิธีวิทยากับการแสวงหาความรู้ได้ 
 3. อธิบายและวิเคราะห์ปรัชญาความรู้และมุมมองเกี่ยวกับความรู้ได้ 
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เร่ืองที่ 1.1.1  ความรู้และองค์ประกอบของความรู้ 
 ความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันเป็นผลมาจากการแสวงหา และสะสมความรู้ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นและเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของมนุษย์ กิจกรรมดังกล่าวซึ่งเรียกกัน
ในระยะต่อมาว่าเป็นการวิจัย นอกจากจะท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ แล้ว ยังน าไปสู่การ
ถกเถียงเกี่ยวกับที่มา ธรรมชาติ และความถูกต้องขององค์ความรู้เหล่านั้นไปพร้อม ๆ กันในทางสังคมศาสตร์ซึ่ง
ศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมด้านต่าง ๆ และรัฐศาสตร์ซึ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคมในหลาก
แง่มุม ข้อถกเถียงในประเด็นดังกล่าวมักจะหาข้อยุติและความเห็นพ้องต้องกันได้ยาก ทั้งยังส่งผลให้เกิด 
มุมมองและแนวทางในการแสวงหาความรู้หรือการวิจัยผิดแผกกันไปในรายละเอียด การท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อโต้แย้งในการแสวงหาความรู้หรือความแตกต่างในรูปแบบการวิจัยที่เกิดขึ้นตามมาจึงมีความส าคัญส าหรับผู้
ศึกษาในศาสตร์ด้านนี้ 
 โดยทั่วไปค าถามหลักในประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับความรู้และการแสวงหาความรู้ ได้แก่  อะไรคือความรู้ 
ความรู้มาจากไหน ความรู้ที่แท้จริงเป็นอย่างไรและมีหรือไม่ รวมทั้งวิธีการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร 
การถกเถียงและแสวงหาค าตอบในประเด็นดังกล่าวและประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยเหตุผลนับเป็นด้านหนึ่ง
ของการศึกษาในเชิงปร้ชญาที่รู้จักกันในนามปรัชญาความรู้ (Philosophy of Knowledge) หรือญาณวิทยา
(Epistemology) หรือทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge)1 การศึกษาในแง่มุมนี้เมื่อน าไปปรับใช้กับกรณี
ของศาสตร์ด้านต่าง ๆ มักจะเรียกว่าปรัชญาแห่งศาสตร์ หรือปรัชญาวิทยาศาสตร์(Philosophy of Science) 
และในระยะต่อมาก็แตกตัวออกมาเป็นปรัชญาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Philosophy of Natural Science) 
และปรัชญาสังคมศาสตร์ (Philosophy of Social Science) เมื่อมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อโต้แย้ง และปัญหาใน
การแสวงหาความรู้ของวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์โดยเฉพาะ 
 ในการพิจารณาว่าอะไรคือความรู้ วงการปรัชญาความรู้มักจะเริ่มต้นวิเคราะห์ และถกถียงจากเงื่อนไข
ของความรู้หรือทัศนะเกี่ยวกับความรู้ที่ยอมรับร่วมกันมาตั้งแต่ยุคของ เพลโต ทัศนะมาตรฐาน (standard 
view) ดังกล่าวเห็นว่า ความรู้คือความเชื่อที่เป็นจริงและมีเหตุผลรองรับ (knowledge is justified, true 
belief)2 ดังนั้นเงื่อนไขหรือองค์ประกอบหลักในการยอมรับว่าสิ่งใดเป็นความรู้หรือไม่จึงได้แก่ ความเชื่อ 
(belief) ความจริง (truth) และการมีเหตุผลรองรับ (justification) นั่นเอง 
 ความเชื่อนับเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็น (necessary condition) หรือองค์ประกอบประการแรกของสิ่งที่
เรียกว่าความรู้ เพราะเราไม่สามารถรู้จักหรือมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้โดยที่เราไม่มีความคิดความเชื่อ

                                                           
1 Ammassari, Paulo. (1992) "Epistemology." In Encyclopedia of Sociology. edited by 

Edgar F. Borgatta, 4 vols., :550-54. New York: Macmillan และ Lawhead, William F. (2000). The 
Philosophical Journey: An Interactive Approach. Mountain View: Mayfield Publishing 
Company. p.7. 

2 Earle, William James. (1992). Introduction to Philosophy. New York: McGraw-
Hill,lnc., p.22. และ Lawhead, William F. Ibid., p. 65. 
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เกี่ยวกับสิ่งนั้นเลย เหตุผลหลักก็คือ ความรู้มาจากการที่เราเชื่อว่าสิ่งใดเป็นอย่างไร มาจากอะไร และเกิดขึ้นใด
ด้วยวิธีใด นั่นคือ สิ่งที่จะเป็นความรู้ได้ต้องเป็นความเชื่อในลักษณะของทัศนะที่น าเสนอให้ เห็นสภาพของสิ่ง
ต่าง ๆ ว่าเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอย่างไร (belief as propositional attitude) อย่างไรก็ดี ถึงแม้ความเชื่อ
และความรู้จะเชื่อมโยงกันอยู่ แต่ความเชื่อไม่ใช่สิ่งเดียวกับความรู้ อาทิ คนบางคนรู้ว่าการสูบบุหรี่จัดท าให้เป็น
มะเร็งได้ แต่เขาก็อาจจะไม่เชื่อ นอกจากนั้นในบางกรณีความเชื่ออาจจะไม่ใช่ความรู้ เช่น ความเชื่อว่าการกิน
เนื้อห่านท าให้เป็นโรคเรื้อน หรือโลกตั้งอยู่ได้เพราะมีปลาอานนท์หนุนอยู่ เป็นต้น นอกจากนั้นความเชื่อในบาง
สิ่งบางอย่าง ๆ อาจจะไม่เกี่ยวกับความรู้ เช่น ความเชื่อในภูตผีปีศาจ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ เนื่องจากความ
เชื่อแบบนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความศรัทธาหรือความงมงายของบุคคล และมักจะขาดการเชื่อมโยงกับ เงื่อนไข
ด้านอ่ืนของความรู้ กล่าวคือ เป็นความเชื่อที่มาจากความเชื่อมั่น (belief as confidence) ในสิ่งใด   สิ่งหนึ่งที่
ไม่จ าเป็นต้องเป็นจริงและมีเหตุผลรองรับแต่อย่างใด 
 ความจริงเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญประการที่สองในการยืนยันว่าอะไรคือความรู้ เพราะความเชื่อที่
ปราศจากความจริงไม่ใช่ความรู้หรือไม่สามารถพัฒนาให้เป็นความรู้ได้ ด้งนั้น ความเชื่อที่เป็นความรู้ต้องเป็น
ความจริงที่ถูกน าเสนอออกมา แต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นความจริงหรือไม่จริง แนวคิด
เกี่ยวกับความจริงที่รู้จักกันโดยทั่วไปมักจะเห็นว่า ความจริงก็คือการกล่าวถึงสภาพที่สอดคล้องกับความเป็น
จริง (reality) ที่เกิดขึ้น เช่น อากาศหนาวจัดท าให้เกิดน้ า ค้างแข็ง การพิจารณาความจริงในอีกแง่หนึ่งก็
ชี้ให้เห็นในท านองใกล้เคียงกันว่า ความจริงคือการกล่าวถึงสภาพที่สามารถยืนยันได้ว่ามีอยู่จริง อาทิ ความรู้
ที่ว่าความร้อนท าให้น้ าเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ าได้ สามารถยืนยันได้ด้วยการต้มน้ าโดยอา ศัยความร้อนสูง      
เป็นต้น ถึงกระนั้นก็ตาม การยอมรับว่าอะไรจริงหรือไม่จริงก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่มากมาย ด้วยเหตุที่การยอมรับ
ต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือข้อยืนยันที่น ามาเสนออาจจะแตกต่างกัน 
 การมีเหตุผลรองรับเป็นเงื่อนไขหลักประการสุดท้ายของการยอมรับว่าอะไรเป็นความรู้หรือไม่      
การพิจารณาในแง่นี้เห็นว่าความเชื่อใดก็ตามจะกลายเป็นความรู้ได้ก็ต่อเมื่อ ความเชื่อนั้นมีเหตุผลที่ดีหรือหนัก
แน่นรองรับอยู่ นอกจากนั้นการมีเหตุผลดังกล่าวยังต้องมีหลักฐานสนับสนุน รวมทั่งเปิดโอกาสให้โต้แย้ง
เกี่ยวกับเหตุผลหรือหลักฐานที่ใช้ยืนยันความเชื่อนั้นได้ เพราะฉะนั้นความเชื่อใดจะเป็นความรู้ได้ไม่เพียงแต่
จะต้องเป็นความเชื่อที่เป็นความจริงเท่านั้น ความเชื่อดังกล่าวต้องมีเหตุผลรองรับและมีหลักฐานยืนยันว่า
เพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นอีกด้วย 
 ถึงแม้เงื่อนไขหรือองค์ประกอบของความรู้ตามทัศนะมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ในวงการปรัชญาความรู้ก็ตาม แต่บรรดานักปรัชญาความรู้ก็ยังมีข้อโต้แย้งถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องในประเด็น
ที่เกิดขึ้นตามมา นั่นคือ อะไรคือความเชื่อที่เป็นความจริง และเหตุผลที่ดีหรือหลักฐานที่หนักแน่นเพ่ือรองรับ
ความเชื่อเป็นอย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากนักปรัชญาแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มมักจะมีแนวคิดหรือความเห็นเกี่ยวกับ
ความจริงและการหาเหตุผลยืนยันความถูกต้องของความเชื่อผิดแผกกันข้อถกเถียงในประเด็นเหล่านี้เกี่ยวข้อง
กับแนวคิดหรือมุมมองในทางปรัชญาสองด้านคือ ภววิทยา (Ontology) และวิธีวิทยา (Methodology)     
ด้านแรกเกี่ยวข้องกับประเด็นของความจริง ขณะที่ด้านหลังเป็นการถกเถียงในเรื่องของวิธีการใช้เหตุผลและ
หลักฐานยืนยันความน่าเชื่อถือของความเชื่อ 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  1.1.1  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.1.1 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  1  ตอนที่  1.1  เรื่องท่ี  1.1.1 
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เร่ืองที่ 1.1.2. ภววิทยาและวิธีวิทยากับการแสวงหาความรู้ 
 ภววิทยา (ontology) เป็นข้อถกเถียงเชิงปรัชญาเกี่ยวกับความเป็นจริง (reality) สิ่งที่มีอยู่จริง 
(existence) หรือสิ่งที่เป็นจริง (being) ในโลก3 มุมมองด้านภววิทยาเป็นเรื่องของความเชื่อว่า อะไรคือสิ่งที่มี
อยู่จริงหรือเกิดขึ้นจริง สิ่งนั้นเป็นอย่างไร และด ารงอยู่ในลักษณะไหน ดังนั้นความจริงจะเป็นอย่างไรจึงแยกไม่
ออกจากการมองความเป็นจริงที่ด ารงอยู่ในโลก กล่าวคือ การที่คนจะเชื่อว่า อะไรเป็นความจริง (truth) 
เชื่อมโยงโดยตรงกับความเชื่อของเขาเกี่ยวกับการมีอยู่หรือความเป็นจริงของสิ่งนั้น เช่นความเชื่อว่า 
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของชีวิตขึ้นอยู่กับการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากความเชื่อในการมีอยู่หรือการ
ด ารงอยู่ของสิ่งเหนือธรรมชาติซ่ึงมีอิทธิพลเหนือมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมองความ
เป็นจริงของสรรพสิ่งแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความเป็นจริงตามธรรมชาติหรือความเป็นจริงทางสังคม ผลที่
ตามมาก็คือ ความจริงของมนุษย์แต่ละคน แต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรม หรือแต่ละยุคสมัยจึงมักจะแตกต่างกัน
ไม่มากก็น้อยเสมอ 
 ในทางปรัชญา ข้อโต้แย้งว่าสิ่งใดมีอยู่จริง เป็นอย่างไร และด ารงอยู่ในลักษณะไหน ปรากฏอยู่ใน
มุมมองด้านภววิทยาของเกือบทุกแนวคิดหรือส านักคิด แต่มุมมองหลักที่รู้จักกันโดยทั่วไปเห็นจะได้แก่มุมมอง 
เช่นจิตนิยม (Idealism) วัตถุนิยมหรือสสารนิยม (Materialism) และสัจนิยม (Realism) เป็นด้น4  ในขณะที่
มุมมองแบบจิตนิยมเห็นว่า ความเป็นจริงขึ้นอยู่กับความคิดหรือจิตของมนุษย์อะไรที่เราคิดว่ามีอยู่จริง สิ่งนั้นก็
คือความเป็นจริงส าหรับเรา มุมมองแบบวัตถุนิยมหรือสสารนิยมกลับเห็นว่า สิ่งที่มีอยู่จริงหรือเป็นจริงคือสิ่งที่
เป็นวัตถุ มีเนื้อหนัง สัมผัสได้หรือชั่ง ตวง และวัดได้ เพราะฉะนั้นอะไรที่มองไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่มี
อยู่จริง ส่วนมุมมองแบบสัจนิยมมีความเห็นต่างออกไปว่า ความเป็นจริงหรือการมีอยู่จริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ขึ้นอยู่กับตัวของสิ่งนั้นเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของมนุษย์ สิ่งที่มีอยู่จริงดังกล่าวอาจจะมองไม่เห็นหรือสัมผัส
ไม่ได้ก็ได้ แต่มนุษย์สามารถค้นพบสิ่งนั้นได้ การมองความเป็นจริงท่ีแตกต่างกันระหว่างมุมมองต่าง ๆ ท าให้
มนุษย์มีความเชื่อในความจริงไม่เหมือนกัน การมองความจริงที่ต่างกันจึงมีผลให้มนุษย์ยอมรับสิ่งที่เป็น
ความรู้แต่ละด้านได้ต่างกันรวมทั้งแสวงหาความรู้ด้วยวิธีที่อาจจะผิดแผกกันตามมา 
 วิธีวิทยา (Methodology) เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางหรือขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมาย ในกรณีของ
การแสวงหาความรู้ วิธีวิทยาจึงว่าด้วยแนวทางหรือขั้นตอนในการได้มาซึ่งความรู้หรือวิธีค้นคว้าเพื่อหา

                                                           

 3 Hay, Colin. ( 2002) . Political Analysis. New York: Palgrave.,p.61-62 แ ล ะ 
Honderich,Ted (editor). ( 1995) . The Oxford Companion to Philosophy. Oxfod: Oxford 
University Press.,pp.634-635. 

4 โปรดดู Ree, Jonathan and Urmson, Jo (editor). (2005). The Concise Encyclopedia of 
Western Philosophy. New York: Routledge 
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ความรู้5 การยืนยันว่าความเชื่อใดว่าเป็นความรู้โดยใช้เหตุผลและหลักฐานรองรับต้องอาศัยวิธีวิทยาที่
น่าเชื่อถือและยอมรับได้ นั่นคือ องค์ความรู้ใดจะได้รับการยอมรับจะต้องผ่านการสืบค้นอย่างระเบียบแบบแผน 
มีหลักการเกี่ยวกับเหตุผลและขั้นตอนในการได้มาซึ่งความรู้ และมีกระบวนการซึ่งชี้แนวทางในการค้นคว้า 
ดังนั้นวิธีวิทยาซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการอธิบาย หรือการท าความเข้าใจ ปรากฏการณ์และการยืนยันความ
ถูกต้องของการอธิบายและการท าความเข้าใจดังกล่าว จึงเป็นส่วนส าคัญของการแสวงหาความรู้ ถึงกระนั้นก็ดี 
ความแตกต่างในมุมมองเกี่ยวกับความเป็นจริงและความรู้ของส านักคิดต่าง ๆ ท าให้แต่ละส านักมีวิธีวิทยา
ที่แตกต่างกันไม่มากก็น้อย ถึงแม้ว่าวิธีวิทยาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific method) จะมีบทบาทน าในการแสวงหาความรู้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่สิบแปดก็ตาม แต่ในทาง
สังคมศาสตร์ยังมีวิธีวิทยาในการแสวงหาความรู้ที่นอกเหนือไปจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย 
 อย่างไรก็ตามความแตกต่างในความเชื่อ การมองความจริง และการใช้เหตุผล และหลักฐานรองรับ 
อันเกิดจากมุมมองด้านภววิทยาและวิธีวิทยาที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้การมองความรู้และการแสวงหาความรู้มี
ความผิดแผกและหลากหลายตามมา 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  1.1.2  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.1.2 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  1  ตอนที่  1.1  เรื่องท่ี  1.1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 5 Delanty, Gerard and Strydom, Piet. (2003) . “Introduction” pp.1-12 in Philosophies 
of Social Science: The Classic and Contemporary. Edited by Gerard Delanty and Piet 
Strydom, Maidenhead: Open University Press.,p.4. 
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เร่ืองที่ 1.1.3. ปรัชญาความรู้และมุมมองเกี่ยวกับความรู้ 
 การขาดความเห็นพ้องต้องกันว่าความเชื่อใดเป็นความรู้ ซ่ึงมาจากความแตกต่างในการยอมรับความ
จริงและเหตุผลที่ใช้สนับสนุนหรือทัศนะด้านภววิทยาและวิธีวิทยาที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้เกิดความหลากหลาย
ของมุมมองทางปรัชญาความรู้ที่ว่าด้วยความรู้ และการแสวงหาความรู้ในบรรดามุมมองทั้งหลาย มุมมองส าคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อการแสวงหาความรู้ของศาสตร์ต่างในยุคปัจจุบันน่าจะได้แก่มุมมอง เช่น กังขาคติ-นิยมหรือวิมติ
นิยม (Skepticism) เหตุผลนิยม (Rationalism) ประจักษนิยมหรือปรากฏการณ์นิยม (Empiricism) รังสรรค
นิยมแบบคานท์  (Kantian Constructivism) และสัมพัทธนิยมด้านปรัชญาความรู้  (Epistemological 
Relativism) เป็นต้น6 
 กังขาคติ-นิยมหรือวิมตินิยม (Skepticism) เป็นมุมมองที่เห็นว่า ความรู้ที่แท้จริงไม่มี เพราะการที่
จะมีความเชื่อที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นความจริงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  นั่นคือ ไม่มีความเชื่อใดที่
คนทุกคนหรือทุกกลุ่มในทุกยุคสมัยเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นความจริงและยอมรับเหตุผลของความเชื่อนั้นอย่าง
ไม่มีข้อโต้แย้ง ดังนั้นในสายตาของมุมมองนี้ สิ่งที่เรียกว่าความรู้เป็นเพียงความเชื่ออย่างหนึ่งเท่านั้น 
  ในมุมมองแบบเหตุผลนิยม (Rationalism) ความรู้พ้ืนฐานมาจากการคิดโดยอาศัยเหตุผลล้วน ๆ 
(pure reasoning) โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยการพบเห็นสิ่งใดมาก่อน การแสวงหาความรู้จึงเป็นการแสวงหา
ความจริงตามหลักตรรกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการทางคณิตศาสตร์ นักเหตุผลนิยมเห็นว่าการใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์แสวงหาความจริงเกี่ยวกับสภาพของโลกเป็นวิธีการหาความรู้ที่ดีที่สุด และความรู้แบบนี้มี
ความส าคัญกว่าความรู้อ่ืน ๆ ทั้งนี้เพราะความจริงในทางคณิตศาสตร์ไม่ได้มาจากการพบเห็นสิ่งต่าง ๆ และ
สรุปมาเป็นความรู้ แต่เกิดจากการใช้หลักเหตุผลหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนโดยตรง ความรู้ที่ได้มา
โดยวิธีการแบบนี้จึงเป็นความจริงที่เกิดจากเหตุผลโดยไม่จ าเป็นต้องมีหลักฐานรองรับ 
 ในทางตรงกันข้ามมุมมองประจักษนิยมหรือปรากฏการณ์นิยม (Empiricism) เห็นว่า ความรู้ของ
มนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ของมนุษย์หรือสิ่งที่มนุษย์พบเห็นมา การรับรู้เรื่องราวหรือสิ่งต่าง  ๆ ที่
เกิดขึ้นโดยอาศัยประสาทสัมผัสท าให้มนุษย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงที่มีเหตุผลและหลักฐานรองรับหรือ
เป็นความรู้ เนื่องจากนักประสบการณ์นิยมเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนจะรับรู้ได้เหมือนกันความจริงของทุกคนย่อมไม่
แตกต่างกันนั่นคือความรู้ที่แท้จริงย่อมเหมือนกันเสมอ 
 รังสรรคนิยมแบบคานท์ (Kantian Constructivism) เป็นมุมมองที่ได้รับอิทธิพลจากความคิด
ของอิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมันที่มีชีวิตอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึง
ต้นศตวรรษที่ 19 ในมุมมองนี้ ความรู้ไม่ได้มาจากความคิดหรือประสบการณ์ของมนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่เกิด
จากการสร้างสรรค์ขึ้นมาของมนุษย์โดยใช้ความรู้สึกนึกคิดของตนตีความสิ่งที่พบเห็น ดังนั้นความรู้ในมุมมองนี้
จึงเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ประสบการณ์กับการตีความตามความคิดของมนุษย์ 

                                                           
6 Lawhead, William F. (2000). Op.cit.,pp. 72-181.       
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 สัมพัทธนิยมด้านปรัชญาความรู้ (Epistemological Relativism) มุมมองนี้เห็นว่าความรู้เป็นสิ่ง
สัมพัทธ์ กล่าวคือ ความรู้ที่แท้จริงและเหมือนกันในทุกกรณีไม่มีความรู้ของคนแต่ละคน แต่ละสังคม หรือแต่ละ
ช่วงเวลาจะแตกต่างกันไป เพราะมนุษย์มีความเชื่อ เหตุผล และแนวคิดที่ผิดแผกกันเสมอ  ดังนั้นความรู้ที่เป็น
สากลหรือเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจึงไม่อาจจะมีได้ ความรู้ที่มีอยู่ในโลกเป็นความรู้ของคนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม 
แต่ละสังคม หรือแต่ละยุคสมัยเท่านั้น 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  1.1.3  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.1.3 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  1  ตอนที่  1.1  เรื่องท่ี  1.1.3 
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ตอนที่  1.2 
แนวทางในการแสวงหาความรู้ในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอน 1.2  แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 1.2.1  แนวทางในการแสวงหาความรู้ :ปฏิฐานนิยม 
 เรื่องท่ี 1.2.2. แนวทางในการแสวงหาความรู้ :สัจนิยม 
 เรื่องท่ี 1.2.3. แนวทางในการแสวงหาความรู้ :การตีความ 
แนวคิด 

1.  ปฏิฐานนิยมมีมุมมองด้านภววิทยาแบบวัตถุนิยมที่สิ่งที่มีอยู่จริงก็คือ สิ่งที่เป็นสสาร ซึ่งสามารถ

สัมผัสได้ และชั่ง ตวง วัดได้ อะไรก็ตามที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่มีอยู่จริงและไม่ใช่ความจริง ทัศนะเกี่ยวกับ

ความรู้ ความรู้เป็นสิ่งที่มาจากการพบเห็นและรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์  ในด้านวิธีวิทยาเน้นการ

อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์โดยการแสวงหาความสม ่าเสมอของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุ

กับปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนเพ่ือพัฒนาให้เป็นกฎและทฤษฎี ทั้งนี้การแสวงหาความรู้ดังกล่าวจะต้องไม่เอาค่านิยม

ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง  

2.  สัจนิยมมีมุมมองด้านภววิทยาแบบสัจนิยมที่เห็นว่า ความเป็นจริงของสิ่งใดขึ้นอยู่กับการด ารงอยู่

จริงของสิ่งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของมนุษย์ แต่มนุษย์สามารถแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ใน

ภายหลัง ในด้านวิธีวิทยาในการแสวงหาความรู้แบบสัจนิยมเน้นการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์โดยการ

ชี้ให้เห็นโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ และกลไกท่ีเชื่อมโยงจากเหตุไปสู่ผล

ที่มีอยู่จริง ทั้งนี้แนวทางในการแสวงหาความรู้แบบสัจนิยมจะใช้วิธีการสร้างตัวแบบที่แสดงโครงสร้างและกลไก

ความสัมพันธ์โดยอาศัยการเทียบเคียงกับสิ่งที่พบเห็นได้หรือรู้จักกันอยู่แล้ว 

3. ส านักการตีความมีมุมมองด้านภววิทยาแบบจิตนิยมซึ่งเชื่อว่าความเป็นจริงขึ้นอยู่กับความคิด    

ความเชื่อของมนุษย์ ความจริงของมนุษย์แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจึงแตกต่างกัน ในขณะเดียวกันแนวทางการ

ตีความก็เชื่อว่าความรู้ที่เป็นจริงในทุกกรณีไม่มี ในด้านวิธีวิทยาในการแสวงหาความรู้จากการศึกษาและท า

ความเข้าใจความคิดและความเชื่อของคนกลุ่มต่าง ที่ปฏิบัติ รับรู้ และยึดถืออยู่ โดยทั่วไปการแสวงหาความรู้

ด้วยวิธีการตีความจะเป็นการศึกษาลงไปรายละเอียดของปรากฏการณ์และพฤติกรรมทางสังคมและน าข้อมูล

เหล่านั้นมาแยกแยะและตีความเพ่ือหาความหมายของการกระท า 
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วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 1.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายและวิเคราะห์แนวทางในการแสวงหาความรู้ :ปฏิฐานนิยมได้ 
 2. อธิบายและวิเคราะห์แนวทางในการแสวงหาความรู้ :สัจนิยมได้ 
 3. อธิบายและวิเคราะห์แนวทางในการแสวงหาความรู้ :การตีความได้ 
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เร่ืองที่ 1.2.1  แนวทางในการแสวงหาความรู้ :ปฏิฐานนิยม 
 การพัฒนาของศาสตร์สมัยใหม่ทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) และศาสตร์เกี่ยวกับ
มนุษย์ (Human Sciences) ท่ามกลางข้อโต้แย้งด้านปรัชญาความรู้ ส่งผลให้ทิศทางในการแสวงหาความรู้
แยกตัวออกเป็นสองด้าน ด้านแรก เป็นแนวทางในการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific approach) ของสาย
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้านที่สอง เป็นแนวทางการการศึกษาเชิงการท าความเข้าใจ (hermeneutic 
approach) ของศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ แต่ละด้านยังรับเอาอิทธิพลจากมุมมองด้านปรัชญาความรู้แตกต่างกัน
ไป ในขณะที่มุมมองด้านเหตุผลนิยมและประจักษนิยมมีบทบาทส าคัญในการแสวงหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ มุมมองประเภทสัมพัทธนิยมด้านความรู้ รังสรรคนิยมแบบคานท์หรือแม้แต่วิมตินิยมมักจะแฝงอยู่ใน
แนวทางการศึกษาเชิงการท าความเข้าใจ ทิศทางในการแสวงหาความรู้ทั้งสองด้านต่างก็ส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาทางสังคมศาสตร์ที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนในปลายศตวรรษที่สิบเก้า และน าไปสู่การพัฒนาแนวทาง
และกลวิธีในการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นรากฐานของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ใน
ยุคปัจจุบัน 
 การพัฒนาแนวทางในการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านมาได้
ก่อให้เกิดการแตกตัวของวิธีการในการค้นคว้าหาความรู้ขึ้นหลายแนวทาง อย่างไรก็ดี แนวทางหลักในการ
แสวงหาความรู้หรือส านักคิดหลักในทางปรัชญาสังคมศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อกระบวนการและรูปแบบในการ
วิจัยอย่างค่อนข้างชัดเจนและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เห็นจะได้แก่ แนวทางปฎิฐานนิยม (positivism) 
หรือปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (logical positivism) หรือประจักษนิยมเชิงตรรกะ (logical empiricism) 
แนวทางสัจนิยม (realism) หรือสัจนิยมทางวิทยาศาสตร์ (scientific realism) หรือสัจนิยมด้านปรัชญาความรู้ 
(epistemologicaI realism) และแนวทางการตีความ (interpretivism) หรือการท าความเข้าใจโดยการ
ตีความ (hermeneutics) แนวทางแรกและแนวทางที่สองได้รับอิทธิพลจากพัฒนาการในการค้นคว้าด้าน
วิทยาศาสตร์ ส่วนแนวทางท่ีสองเติบโตมาจากการขยายตัวของการศึกษาเชิงการท าความเข้าใจ7  
  ปฏิฐานนิยม (positivism) เป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ที่ก่อตัวขึ้นจากแนวคิดและการ เติบโต
ขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 โดยออกุสต์ กองต์ (August Comte) ผู้เชื่อว่า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะน ามาซึ่งความก้าวหน้าของมนุษยชาติ และวิธีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สามารถ
น าไปใช้กับการแสวงหาความรู้ในทุกสาขาวิชา นับเป็นคนแรกที่น าค าว่า ปฏิฐานนิยมมาใช้ในต้นคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 แต่การพัฒนาปฏิฐานนิยมให้กลายเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ที่ชัดเจนเป็นผลงานของกลุ่ม

                                                           

 7 Furlong, Paul and Marsh, David. ( 2010) .“A Skin Not a Sweater: Ontology and 
Epistemology in Political Science” pp.184-211 edited by David Marsh and Gerry stoker. 
New York.,p.193-205.  Benton, Ted and Craib, Ian. (2001). Philosophy of Social Science. New 
York: Palgrave.  : Chap. 2, 5, 8. Fay, Brian. (1975) . Social Theory and Political Practice. 
London :George Allen & Unwin : : Chap. 2, 4 
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นักวิชาการด้านปรัชญา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรียที่รู้จักกันใน
นามชมรมเวียนนา (Vienna Circle) ซึ่งมีบทบาทอยู่ในช่วงระหว่างทศวรรษ 1920 ถึง 1930 
 ปฏิฐานนิยมมีมุมมองด้านภววิทยาแบบวัตถุนิยม นั่นคือเชื่อว่า สิ่งที่มีอยู่จริงก็คือสิ่งที่เป็นสสาร ซึ่ง
สามารถสัมผัสได้ และชั่ง ตวง วัดได้ อะไรก็ตามที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ไม่มีอยู่จริงและไม่ใช่ความจริง      
ส่วนทัศนะเกี่ยวกับความรู้นักปฏิฐานนิยมมีมุมมองแบบประจักษนิยมเป็นแนวคิดพ้ืนฐาน ความรู้ตามแนวคิด
แบบนี้จึงเป็นสิ่งที่มาจากการพบเห็นและรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์ นอกจากนั้นแนวคิดแบบปฏิฐาน
นิยมยังรับเอาวิธีการหาความรู้จากหลักตรรกะของมุมมองแบบเหตุผลนิยมมาใช้สร้างองค์ความรู้ในรูปของ 
สมมุติฐานและทฤษฎีอีกด้วย นี่คือที่มาของค าว่าประจักษนิยมเชิงตรรกะ ซึ่งใช้เป็นอีกชื่อหนึ่งของปฏิฐานนิยม 
 ในด้านวิธีวิทยา แนวทางการแสวงหาความรู้แบบปฏิฐานนิยมจะเน้นการอธิบายสาเหตุของ
ปรากฏการณ์โดยการแสวงหาความสม ่าเสมอของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุกับปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น (regularity) เพ่ือพัฒนาให้เป็นกฎและทฤษฎี ทั้งนี้ การแสวงหาความรู้ดังกล่าวจะต้องไม่เอาค่านิยม
ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง (value free) นักปฏิฐานนิยมยุคแรกมักจะใช้วิธีการแสวงหาความรู้แบบอุปนัย 
(induction) เพ่ือสร้างทฤษฎี และใช้หลักการพิสูจน์ความถูกต้อง (verificationism) มาพิสูจน์ทฤษฎี แต่ใน 
ระยะต่อมา คาร์ล เฮมเปล (Karl Hempel) และคาร์ล ปอปเปอร์ (Karl Popper) นักปฏิฐานนิยมรุ่นใหม่ได้
เสนอให้น าเอาวิธีการแบบนิรนัย (deduction) และหลักการพิสูจน์ว่าผิด (falsificationism) มาใช้ในการ
แสวงหาความรู้และพิสูจน์ทฤษฎี แนวทางการแสวงหาความรู้แบบปฏิฐานนิยมมีอิทธิพลครอบง าการ
ค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างมากในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงทศวรรษ 1970 
 แนวคิดทางปรัชญาวิทยาศาสตร์แบบปฏิฐานนิยมที่มีอิทธิพลในทางวิชาการยุคปัจจุบันคือ8 ปฏิฐาน
นิยมเชิงตรรกวิทยา (logical  positivism) หรือประจักษนิยมเชิงตรรกวิทยา (logical empiricism)  ชื่อ
ดังกล่าวมทีี่มาจากการที่ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ส านักนี้มุ่งที่จะน าเอาหลักตรรกวิทยากับปรัชญาความรู้แบบ ประ
จักษนิยม (empiricism) มาใช้ ในการพัฒนาสิ่ งที่ เรียกว่า  “ปรัชญาที่ เป็นวิทยาศาสตร์” (scientific 
philosophy) ขึ้น (Oldroyd, 1986: 231) ดังจะเห็นได้จากค าประกาศในปี 1929 ของนักวิชาการในส านักนี้
ซึ่งระบุว่า แนวคดิหลักของกลุ่มตนมลีักษณะส าคัญ 2 ประการ กล่าวคือ9 
 ประการแรก ปรัชญาวิทยาศาสตร์ส านักนี้ มีแนวคิดแบบนักประจักษนิยม (empiricist) และนัก              
ปฏิฐานนิยม (positivist) แนวคิดนี้เชื่อว่า ความรู้จะได้มาจากประสบการณ์ ซึ่งขึ้นกับสิ่งที่ด ารงหรือปรากฏอยู่

                                                           
8 อนุสรณ์ ลิ่มมณี. (2542) การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : ข้อพิจารณาเบื้องต้นในเชิง

ปรัชญาสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : โครงการผลิตต าราและเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

9 Halfpenny, Peter. (1982). Postivism and Sociology: Explaining Social Life London: 
Geoge Allen & Unwin.,p 47. 
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ในขณะนั้นเท่านั้น ดังนั้นเนื้อหาของศาสตร์ที่ถูกต้องตามแนวคิดเช่นว่านี้จึงถูกจ ากัดขอบเขตให้เป็นเรื่องที่
ศึกษาได้จากประสบการณ์โดยเฉพาะ 
 ประการที่สอง การค้นคิดระดับโลกในทางวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของการน าเอาวิธีการอย่างหนึ่ง คือ 
การวิเคราะห์เชิงตรรกวิทยา (logical analysis) มาใช้ในกระบวนการค้นคว้า ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ของการ
ทุ่มเทค้นคว้าในทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การมุ่งไปสู่การเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเอกภาพ (unified 
science)  โดยเน้นการวิเคราะห์เชิงตรรกวิทยาในการศึกษาสิ่งที่พบเห็นได้ในเชิงประจักษ์ท้ังหลาย 
 ในส่วนของทัศนะที่มีต่อวิธีการแสวงหาความรู้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ส านักนี้ได้รับอิทธิพลจากปรัชญา
ประจักษนิยมยุคคลาสสิคของฮูม (Hume) นอกจากนั้นยังรับเอาหลักตรรกวิทยาแนวใหม่ของรัสเซลล์ 
(Russell) มาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ และในขณะเดียวกันก็พยายามสืบทอดเป้าหมายหลักของปรัชญาปฏิ
ฐานนิยมแบบเดิมของกองต์ (Comte) ที่มุง่จะพัฒนาองค์ความรู้ทุกสาขาให้เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นประโยชน์
ต่อมนุษยชาติ อย่างไร      ก็ตาม ลักษณะเด่นของปรัชญาปฏิฐานนิยมเชิงตรรกวิทยาในแง่วิธีการแสวงหา
ความรู้จะอยู่ตรงที่ปรัชญาวิทยาศาสตร์สานักนี้ให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการสร้างสรรค์วิธีการแบบ
วิทยาศาสตร์ที่เป็นหนึ่งเดียวและมีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ได้กับทุกสาขาวิชา 
 แนวคิดปฏิฐานนิยมเชิงตรรกวิทยาก่อตัวขึ้นในทศวรรษ 1920 ในกลุ่มนักวิชาการชาวออสเตรีย           
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักปรัชญาในมหาวิทยาลัยเวียนนา นักวิชาการกลุ่มนี้จึงมีชื่อเรียกว่า “ชมรมเวียนนา” 
(Vienna Circle) นักวิชาการคนส าคัญของชมรมนี้ ได้แก่ ชลิค (Schlick), คาร์นัป (Carnap), ไฟเกิล (Feigl), 
ฮาห์น (Hahn), คราฟท์ (Kraft), นิลรัท (Neurath) และ ไวส์มานน์ (Waismann) หลังจากที่ชมรมได้สลายตัว
ไปในทศวรรษ 1930  โดยผลจากแรงบีบคั้นและการไล่ล่าของขบวนการนาซี แนวคิดของนักวิชาการกลุ่มนี้ก็ได้
แพร่หลายไปสู่ประเทศตะวันตก ซึ่งบรรดานักวิชาการเหล่านั้นลี้ภั ยไปอาศัยอยู่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ความคิดแนวนี้ได้รับการพัฒนาสืบต่อมาจน
กลายเป็นแนวคดิมาตรฐาน (standard view)  ของปรัชญาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในสังคมตะวันตก 
 
ปรัชญาปฏิฐานนิยม :แนวคิดที่สะท้อนทัศนะและวิธีการมองปัญหา 
 ถึงแม้ว่าจะไม่มีความเห็นพ้องต้องกันในหมู่นักปรัชญาวิทยาศาสตร์ว่า แนวคิดของส านักนี้มีขอบข่าย
กว้างขวางเพียงใดก็ตาม แต่หากจะกล่าวโดยทั่วไปปรัชญาวิทยาศาสตร์แบบปฏิฐานนิยมมีแนวคิดที่สะท้อน
ทัศนะและวิธีการมองปัญหาของตนเองอยู่ 6 ประการ กล่าวคือ10 
 ประการแรก การเน้นพิสูจน์ทฤษฎีเพ่ือชี้ให้เห็นว่าถูกหรือผิด ดังนั้นทฤษฎีที่ดีในทัศนะแบปฏิฐานนิยม
จะต้องระบุหรือท านายในสิ่งที่สังเกตได้ และสามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าทฤษฎีนั้นสอดคล้องหรือขัดแย้งกับ
หลักฐานที่สังเกตเห็น 

                                                           

 10 O'Hear, Anthony. (1989). Introduction to the Philosophy of Science Oxford : 
Clarendon.,p.106-110. 
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 ประการที่สอง นักปฏิฐานนิยมเชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงเกิดจากการสังเกตโดยอาศัยประสาทสัมผัส คน
กลุ่มนี้จะไม่ยอมรบัความรู้ใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะด ารงอยู่จริงหรือไม่ก็ตาม 
 ประการที่สาม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์
อย่างสม ่าเสมอหรือคงเส้นคงวาเท่านั้น แนวคิดปฏิฐานนิยมเห็นว่า ถ้าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อน และมีอีก
เหตุการณ์หนึ่งเกิดตามมาเสมอ ก็แสดงว่าเหตุการณ์แรกเป็นสาเหตุของเหตุการณ์หลังนั่นเอง 
 ประการที่สี่ นักปฏิฐานนิยมไม่ให้ความส าคัญหรือต้ังข้อรังเกียจต่อการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุกับผลอย่างลึกซึ้ง การที่ปัจจัยหนึ่งน าไปสู่การเกิดปรากฏการณ์หนึ่งอย่างไร หรือเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล
กันในลักษณะใด ไม่ใช่สิ่งที่จ าเป็นต้องอธิบาย การรู้ว่า ปัจจัยและปรากฏการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกันอยู่ 
อย่างสม ่าเสมอ ก็เพียงพอที่จะสรุปความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลได้แล้ว เพราะฉะนั้น การอธิบายปรากฏการณ์
แบบนี้จึงมักจะไม่ระบุถึงกลไกหรือกระบวนการที่ปัจจัยต่าง ๆ ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้น 
 ประการที่ห้า แนวคิดปฏิฐานนิยมจะไม่ยอมรบสิ่งที่ระบุไว้ในทฤษฎีแต่ยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้    
แม้จะมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าสิ่งนั้นมีอยู่ ในอดีตนักปฏิฐานนิยมตั้งข้อรังเกียจทฤษฎีที่อธิบายโดยอาศัยแนวคิด
เกี่ยวกับโมเลกุล ยีนส์ และไวรัส โดยอ้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ในเวลาต่อมานักวิทยาศาสตร์ 
กลบัสามารถพิสูจน์โดยอาศัยเครื่องมอืที่พัฒนาขึ้นภายหลังว่า สิ่งดงักล่าวมีอยู่จริง 
 ประการสุดท้าย นักปฏิฐานนิยมจะต่อต้านการน าเอาสิ่งที่อยู่นอกเหนือหรือไม่อาจจะอธิบายในเชิง
กายภาพได้ (metaphysics) มาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีประโยชน์ต่อการศึกษาวิเคราะห์
มากน้อยเพียงใดก็ตาม แนวคิดนี้จึงมีข้อจ ากัดในการอธิบายปรากฏการณ์อยู่ค่อนข้างมาก 
 
ปรัชญาปฏิฐานนิยม :วิธีการอธิบายปรากฏการณ์ 
 ในแง่ของวิธีการอธิบายปรากฏการณ์ การอธิบายของส านักปฏิฐานนิยม  ที่เรียกว่า  “การอธิบายแบบ
วิทยาศาสตร์” (scientific explanation) นั้น มีเงื่อนไขในการอธิบายปรากฏการณ์ อยู่ 2 ประการ คือ11  
 ประการแรก ปรากฏการณ์ที่จะอธิบายได้นั้นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการอธิบาย (requirement 
of explanatory relevance) หรือสามารถอธิบายได้ นั่นคือมีข้อมูลที่เชื่อได้ชี้ชัดว่า ปรากฏการณ์ที่จะอธิบาย
นั้นเคยเกิดข้ึนหรือปรากฏอยู่จริง ๆ 
 ประการที่สอง หลักการที่จะใช้อธิบายจะต้องมีลักษณะเป็นประโยค ที่สามารถพิสูจน์หรือทดสอบได้ 
(requirement of testability) ในแง่นี้หมายความว่า ทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการอธิบาย 
จะต้องมีตัวชี้วัดได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ ค าอธิบายใดที่มีลักษณะนามธรรมมากจนไม่อาจทดสอบได้ถือว่า
ไมม่ีประโยชน์ต่อการอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ 
 โดยทั่วไป การอธิบายตามแนวปฏิฐานนิยมมีรูปแบบเป็นการหาข้อสรุปในเชิงตรรกวิทยา โดยอาศัยกฎ
หรือหลักการทั่วไป (laws or generalizations) เป็นข้อก าหนดเบื้องต้นในการอธิบายปรากฏการณ์ ด้วยเหตุ

                                                           
11 Hempel, Carl G.(1966).Philosophy of Natural Science Englewood Cliffs : Prentice-Hall.,p.48-
49 
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ดังกล่าว วิธีการแบบนี้จึงเรียกว่า “การอธิบายโดยอาศัยกฎ” (nomological explanation or covering-law 
explanation) ในกระบวนการของการอธิบายปรากฏการณ์ จะมีองค์ประกอบหลักในการอธิบายอยู่ 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือตัวอธิบาย (explanans) อันได้แก่ กฎหรือหลักการทั่วไป ซึ่งจะระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงทฤษฎี ส่วนที่สองคือ ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ถูกอธิบาย (explanadum) 
 การอธิบายจะเริ่มต้นโดยตัวอธิบายจะชี้เงื่อนไข ความเกี่ยวข้องระหว่างเหตุกับผล หลังจากนั้นก็จะ
พิจารณาว่าในปรากฏการณ์ที่ศึกษานั้น มีเงื่อนไขดังกล่าวหรือเปล่า หากมีลักษณะเช่นนั้น ก็จะหาข้อสรุปได้ว่า 
ปรากฏการณ์เป็นไปตามกฎนั้น12 ตัวอย่างเช่น หากจะอธิบายว่าท าไมน้ าในที่แห่งหนึ่งเดือด ก็จะต้องเริ่มด้วย
การอ้างกฎทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า ในความสูงระดับน้ าทะเล น้ าจะเดือดเมื่อมอุีณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสขึน้ไป 
ถ้าหากน้ าในที่แห่งนั้นอยู่ในระดับน้ าทะเล และอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 100 องศาเซลเชียส ก็อธิบายได้ว่า การเดือด
ของน้ าเกิดจากน้ าดังกล่าวอยู่ในที่สูงระดับน้ าทะเล และมีความร้อนถึง 100 องศาเซลเชียส13 
 การอธิบายตามแนวปฏิฐานนิยมเช่นนี้สามารถจ าแนกตามลักษณะของกฎหรือหลักการทั่วไปและ
วิธีการหาข้อสรุปได้ เป็น 2 รูปแบบคือ การอธิบายตามกฎในเชิงนิ รนั ย (deductive-nomological 
explanation) และการอธิบายในเชิงแนวโน้มทางสถิติหรือในแง่ความน่าจะเป็น (statistical or probabilistic 
explanation)14  รูปแบบแรก กฎหรือหลักการทั่วไปที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์  ต้องมีลักษณะที่ใช้
อธิบายได้ทั่วไปจริง ๆ (strictly universal form) หรือมีลักษณะที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ไว้
อย่างตายตัว (deterministic law) ซึ่งสามารถน าไปสู่การหาข้อสรุป (deduction) ได้โดยชัดเจน ดังนั้นการ
อธิบายตามกฎของปรัชญาปฏิฐานนิยมในรูปแบบนี้ จึงเหมาะกับกรณีการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชา ติ
มากกว่าด้านสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพราะกฎที่ใช้ในการอธิบายจะต้องเป็นเช่นนั้นเสมอ ไม่ถูกจ ากัดหรือแปรผันไป
ตามสถานที่ (space) และเวลา (time) เช่น น้ าจะเดือดกลายเป็นไอน้ าเสมอ หากมีความร้อนตั้งแต่ 100 องศา
เซลเซียสขึน้ไปและอยู่ในความสูงระดับน้ าทะเล ข้อสรุปในการอธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ าตามกฎดังกล่าว
จึงชัดเจนและเป็นจริงในทุกท่ีและทุกเวลา หากกฎดังกล่าวถูกต้องและเงื่อนไขของปรากฏการณ์เป็นไปตามกฎ
นั้น 
 รูปแบบที่สอง กฎหรือหลักการทั่วไปจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หรือตัวแปรต่าง ๆใน
รูปของแนวโน้มหรือความน่าจะเป็นในทางสถิติ กฎในการอธิบายปรากฏการณ์ตามรูปแบบนี้จึงเป็นกฎในเชิง
ความน่าจะเป็นหรือเชิงสถิติ (probabilistic or statistical law) ซึ่งอยู่ใต้ข้อจ ากัดของสถานที่และเวลา เช่น 

                                                           

 12 Benton, Ted. (1977). Philosophical Foundations of the Three Sociologists 
London : Routledge & Kegan Paul.,pp.53-55. 
 13 McGaw, Dickinson and George Watson. (1976). Politics and Social Inquiry. New 
York : John Wiley & Sons.,pp.60-61. 
 14 Hempel, Carl G. (1966) ใPhilosophy of Natural Science Englewood Cliffs : 
Prentice-Hall.,pp.51-67. 
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ในทศวรรษ 1960 คนผิวด าในสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคเดโมแครต มากกว่าพรรครี พับลิกัน หากมีการ
เลือกตั้งเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ข้อสรุปที่ได้มาจึงไม่ชัดเจนและตายตัว เพราะถ้าไม่ใช่ในช่วงเวลานั้น คนผิวด าใน
สหรัฐอาจจะไม่เลือกพรรคเดโมแครต หรือถ้าเป็นคนผิวด าในประเทศอ่ืนก็อาจจะไม่มีทิศทางการเลือกพรรค 
เช่นนี้ก็ได้ ในทางสังคมศาสตร์ ปรากฏการณ์ที่ศึกษาวิเคราะห์คือพฤติกรรมของมนุษย์ในด้านและระดับต่าง ๆ 
อาทิ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือวัฒนธรรม และในระดับปัจเจกบุคคล องค์กร หรือสังคม เป็น ต้น ถึงแม้
จะสามารถอธิบายเงื่อนไขที่เซื่อมโยงกันเป็นพฤติกรรมเหล่านี้ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะเป็นเช่นนั้นเฉพาะใน
ช่วงเวลาหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งเท่านั้น กฎหรือหลักการทั่วไปในทางสังคมศาสตร์จึงมีข้อจ ากัดในการอธิบายอยู่
ค่อนข้างมาก 
 
ปรัชญาปฎิฐานนิยมกับการศึกษารัฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม 
 ปรัชญาวิทยาศาสตร์แนวปฏิฐานนิยมได้มีอิทธิพลครอบง าการศึกษาทางรัฐศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดใน
ระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงทศวรรษ 1970 อันเป็นช่วงที่การศึกษาในเชิงพฤติกรรมมีบทบาทอย่าง
กว้างขวาง การศึกษารัฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมมีลักษณะส าคัญ 3 ประการที่สะท้อนถึงอิทธิพลของปรัชญา    
ปฏิฐานนิยม นั่นคือ 15  
 ประการแรก การเน้นพัฒนากฎและหลักการทั่วไปในทางรัฐศาสตร์ขึ้นตามแนวคิดแบบปฏิฐานนิยม 
ความพยายามที่จะพัฒนากฎหรือหลักการทั่วไปดังกล่าวแสดงออกมาในการศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมทาง
การเมือง ซึ่งเน้นแสวงหาความสม ่าเสมอ ความมีรูปแบบเหมือนกัน และแบบฉบับที่แน่นอนของความสัมพันธ์
ในกระบวนการทางการเมืองต่าง ๆ งานวิจยจ านวนมากเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกตั้งและกระบวนการเรียน 
ทางการเมืองในช่วงนี้นับเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมัน่ในแง่นี้ได้เป็นอย่างดี 
 ประการที่สอง การจ ากัดขอบเขตการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองให้สอดคล้องกับวิธีการอธิบาย
โดยอาศัยกฎของปรัชญาปฏิฐานนิยม ดังจะเห็นได้ว่างานเขียนด้านขอบข่าย และวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ 
และด้านการวิเคราะห์ทางการเมืองในยุคนั้น ถือเอาวิธีการอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้เป็นมาตรฐานในการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง นั่นคอื การอธิบายอย่างเป็นทางการจะต้องเป็นแบบอุปนัย โดยมีการระบุตัว
อธิบายและสิ่งที่ถูกอธิบายไว้ในกระบวนการอธิบายไว้อย่างเด่นชัด และด าเนินการอธิบายตามกระบวนการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ใช่การอธิบายที่ยอมรับได้ (adequate explanation) 

                                                           

 15 Almond, Gabriel A. (1990). A Discipline Divided : Schools and Sects in Political 
Science. Newburry Park : Sage.,pp.40-43. Easton, David. (1971). The Political System : An 
Inquiry into the State of Political Science. Calcutta : Scientific Book.,pp.16-17. 
 
 
 



20 
 

 ประการที่สาม ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลของรัฐศาสตร์ยุคพฤติกรรมเป็นไป
ตามวิธีการอธิบายแนวปฏิฐานนิยม กล่าวคือ สิ่งที่เป็นสาเหตุได้แก่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อน และผลคือสิ่งเกิดตามมาที
หลัง เพราะฉะนั้น การกล่าวว่า A เป็นเหตุที่ท าให้เกิด B ย่อมจะเท่ากับการกล่าวว่า B เกิดหลัง A เสมอ ใน
ท านองเดียวกับการอธิบายแนวปฏิฐานนิยม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลในงานด้าน
พฤติกรรมทางการเมือง มักจะถือเอาปัจจัยที่มีอยู่ก่อนมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยไม่ค่อย
สนใจที่จะชี้ให้เห็นว่าปัจจัยนั้นน าไปสู่การเกิดปรากฏการณ์ได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยด้านภูมิหลังหรือ   
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล เช่น การศึกษา รายได้ อาชีพ เพศ วัย และสีผิว จึงมักจะถูก
น ามาใช้อธิบายว่าเป็นสาเหตุ หรือตัวแปรอิสระที่มีอทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลนั้น ทั้งที่มักจะ
ไม่มีการชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเหล่านั้นกับพฤติกรรมทางการเมืองที่
เกิดขึน้ภายหลังแต่อย่างใด 
 กล่าวโดยสรุป แนวทางในการแสวงหาความรู้ปฏิฐานนิยมนั้นมีมุมมองด้านภววิทยาแบบวัตถุนิยม นั่น
คือเชื่อว่า สิ่งที่มีอยู่จริงก็คือสิ่งที่เป็นสสาร ซึ่งสามารถสัมผัสได้ และชั่ง ตวง วัดได้ อะไรก็ตามที่ไม่มีคุณสมบัติ
ดังกล่าว ไม่มีอยู่จริงและไม่ใช่ความจริง  ทัศนะเกี่ยวกับความรู้นักปฏิฐานนิยมมีมุมมองแบบประจักษนิยมเป็น
แนวคิดพ้ืนฐาน ความรู้ตามแนวคิดแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่มาจากการพบเห็นและรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสของ
มนุษย์ ในด้านวิธีวิทยา จะเน้นการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์โดยการแสวงหาความสม ่าเสมอของ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (regularity) เพ่ือพัฒนาให้เป็นกฎและ
ทฤษฎี การเน้นพิสูจน์ทฤษฎีเพ่ือชี้ให้เห็นว่าถูกหรือผิด โดยการแสวงหาความรู้ดังกล่าวจะต้องไม่เอาค่านิยม
ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง (value free) 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  1.2.1  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.2.1 

ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  1  ตอนที่  1.2 เรื่องท่ี  1.2.1 
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เร่ืองที่ 1.2.2. แนวทางในการแสวงหาความรู้ :สัจนิยม  
 สัจนิยม (realism) เป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้จากความเป็นจริงที่ด ารงอยู่ในโลก ทั้งทาง
ธรรมชาติและทางสังคม ในฐานะที่เป็นแนวคิดเชิงปรัชญา สัจนิยมเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณและเข้าไป
แทรกอยู่ในทัศนะที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามสัจนิยมในแง่ที่เป็นมุมมองด้านปรัชญาความรู้
ที่น าเสนอแนวคิดอย่างมีระเบียบแบบแผนเพ่ิงก่อตัวขึ้นมาไม่นานนัก โดยปรากฏตัวอย่างชัดเจนในฐานะส านัก
คิดทางปรัชญาวิทยาศาสตร์ที่ออกมาท้าทายแนวการแสวงหาความรู้แบบปฏิฐานนิยมตั้งแต่ทศวรรษ 1970 
เป็นต้นมา แนวคิดของส านักคิดนี้จึงมักจะเรียกกันว่า สัจนิยมด้านปรัชญาความรู้ หรือสัจนิยมทางวิทยาศาสตร์ 
แต่นักวิชาการทางสังคมศาสตร์ที่ใช้แนวคิดนี้ในการแสวงหาความรู้และวิพากษวิจารณ์สังคมนิยม เรียกแนวทาง
แสวงหาความรู้ของตนว่าสัจนิยมแนววิพากษ์ (critical realism) 
 แนวการแสวงหาความรู้แบบสัจนิยมมีรากฐานการมองความเป็นจริงและความจริงมาจากมุมมองด้าน
ภววิทยาแบบสัจนิยมที่เห็นว่า ความเป็นจริงของสิ่งใดขึ้นอยู่กับการด ารงอยู่จริงของสิ่งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ
รับรู้ของมนุษย์ แต่มนุษย์สามารถแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ในภายหลัง ด้วยเหตุนี้ สัจนิยมจึงมีทัศนะ
ด้านปรัชญาความรู้ว่าการแสวงหาความรู้เป็นการแสวงหาความเป็นจริงตามธรรมชาติที่มนุษย์ไม่รู้จักหรือรับรู้
มาก่อน เพราะสิ่งที่เป็นความจริงนั้นบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้โดยตรง สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็น 
ความรู้เมื่อมนุษย์สามารถค้นพบและยืนยันได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่จริง ดังเช่น การค้นพบไวรัส หรือ D.N.A เป็นต้น 
 วิธีวิทยาในการแสวงหาความรู้แบบสัจนิยมเน้นการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์โดยการชี้ให้เห็น
โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ และกลไกที่เชื่อมโยงจากเหตุไปสู่ผลที่มีอยู่
จริง ทั้งนี้แนวทางในการแสวงหาความรู้แบบสัจนิยมจะใช้วิธีการสร้างตัวแบบ (model) ที่แสดงโครงสร้างและ
กลไกความสัมพันธ์โดยอาศัยการเทียบเคียงกับสิ่งที่พบเห็นได้หรือรู้จักกันอยู่แล้ว เช่ น สร้างตัวแบบอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างนิวเคลียสกับอีเลกตรอนจากความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์ในระบบ    
สุริยจักรวาล และพิสูจน์ตัวแบบจากการทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ หากตัวแบบนั้นสามารถใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ได้และมีหลักฐานยืนยันได้อย่างน่าเชื่อถือว่าน่าจะเป็นจริง ตัวแบบดังกล่าวก็จะเป็นที่ยอมรับให้
เป็นกฎหรือทฤษฎีไป ในการแสวงหาความรู้ทางสังคมศาสตร์ นักวิชาการสายสัจนิยมเชื่อว่า โดยหลักการแล้ว 
ปรากฏการณ์ทางสังคมมีลักษณะคล้ายกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพราะมีโครงสร้างความสัมพันธ์และ
กลไกเชื่อมโยงระหว่างเหตุผลแบบเดียวกัน 
 ปรัชญาแบบสัจนิยม16 มีพ้ืนฐานมาจากการยืนยันในการด ารงอยู่จริงของบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งเป็น
อิสระจากการรับรู้ของมนุษย์ แต่สิ่งดังกล่าวมักจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสถานะที่เป็นจริงของมันว่ามีจริงหรือไม่ 
อาทิ สภาวะนามธรรม หรือ คุณสมบัติบางอย่างที่ยังสังเกตเห็นไม่ได้ของวัตถุ ด้วยเหตุนี้แนวคิดแบบสัจนิยมจึง
มีหลายประเภท และแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่แนวคิดสัจนิยมแบบนั้น
                                                           

16 อนุสรณ์ ลิ่มมณี. (2542) การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : ข้อพิจารณาเบื้องต้นในเชิง
ปรัชญาสงัคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : โครงการผลิตต าราและเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
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ยืนยันในการด ารงอยู่และวิธีการพิสูจน์ความเป็นจริงของสิ่งนั้น อย่างไรก็ตาม แนวคิดแบบสัจนิยมที่ส าคัญ
เท่าที่มีมา อาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก กล่าวคือ สัจนิยมแบบเพลโตหรืออริสโตเติล (Platonic or 
Aristotelian realism) สัจนิ ยมในเชิ งการรับรู้  (perceptual realism) และสัจนิ ยมทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific realism)17  
 สัจนิยมแบบเพลโตหรือแบบอริสโตเติล เป็นปรัชญาสัจนิยมที่ยืนยันถึงการด ารงอยู่ของสภาวะที่เป็น
นามธรรม (abstract entities) หรือลักษณะทั่วไป (universals) ทั้งหลาย อย่างไรก็ดีการด ารงอยู่ของสภาวะที่
เป็นนามธรรมดังกล่าวในแนวคิดของเพลโตจะแตกต่างกันไปจากแนวคิดของอริสโตเติล ในทัศนะของเพลโต 
การด ารงอยู่ของสภาวะที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นความงาม ความดี หรือสิ่งอ่ืน ๆ ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่และ
กาลเวลา ในขณะที่ อริสโตเติลเห็นว่า สภาวะดังกล่าวด ารงอยู่ในฐานะที่เป็นคุณลักษณะ (properties) ของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ  
 สัจนิยมในเชิงการรับรู้ ปรัชญาสัจนิยมประเภทนี้มีความเชื่อพ้ืนฐานอยู่ว่า สรรพสิ่งที่เป็นวัตถุท้ังหลาย 
(material objects) จะด ารงอยู่ในสถานะและเวลาหนึ่งโดยไม่จ าเป็นจะต้องเกี่ยวกับของการรับรู้ของเรา นั่น
คือ ไม่ว่าเราในฐานะของผู้สังเกตจะรู้จักสิ่งนั่นหรือไม่ หรือมีทัศนะต่อมันในแง่ใด สิ่งนั้นก็คงมีอยู่ 
 ส่วนสัจนิยมประเภทสุดท้าย อันเป็นแนวคิดที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ สัจนิยมทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific realism) หรือสัจนิยมด้านปรัชญาความรู้ (epistemological realism) ซึ่งยืนยันว่า สิ่งต่าง 
ๆ ที่เป็นเป้าหมาย (objects) ในการค้นคว้าทางวิชาการนั้น มีอยู่และด าเนินไปอย่างเป็นอิสระจากจากตัว
นักวิทยาศาสตร์และกิจกรรมของคนเหล่านี้ เป็นส่วนใหญ่  (Bhaskar1 1986: 5)  ในแง่ที่ เป็นปรัชญา
วิทยาศาสตร์ แนวคิดแบบสัจนิยมจึงเน้นหนักการเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพของสิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งนั้นที่ได้จากการศึกษาโดยศาสตร์ทั้งหลาย  ทั้งนี้เพราะแนวคิดนี้ถึอว่ า สิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์มุ่งศึกษาเพ่ือ
แสวงหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ทางสังคม มีภาวะตามธรรมชาติของ
ตนเองอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง ชึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้หรือการตีความของผู้ศึกษา ดังนั้นความรู้ที่มนุษย์เเสวง
หาก็คือความรู้เกี่ยวสภาพโดยธรรมชาติ (ontology) หรือความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้น นั่นเอง 
 
ปรัชญาสัจนิยม :เป้าหมายของการแสวงหาความรู้ 
 หากพิจารณากันในด้านเป้าหมายของการแสวงหาความรู้หรือกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่า
แนวคิดทางสัจนิยมจะยอมรับว่า วิทยาศาสตร์เป็นงานเชิงภาววิสัย ที่อาศัยหลักเหตุผลและขึ้นอยู่กับหลักฐาน
เชิงประจักษ์เหมือน ๆ กับแนวคิดปฏิฐานนิยมก็ตาม แต่แนวคิดทางปรัชญาวิทยาศาสตร์แบบนี้ ให้ความส าคัญ
กับการอธิบายมากกว่าการท านายปรากฏการณ์ โดยถึอว่าการอธิบายปรากฏการณ์เป็นเป้าหมายเบื้องต้นของ
วิทยาศาสตร์ ในขณะที่แนวคิดปฏิฐานนิยม จะเน้นหนักการท านายค่อนข้างมาก 
                                                           

 17 Bhaskar, Roy. (1981). “Realism” pp. 362-363 in Dictionary of The History of 
Science edited by B.F. Bynum et.al, Princeton : Princeton University Press.,p.360 
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 ส าหรับแนวคิดแบบสัจนิยม การอธิบายปรากฏการณ์ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์ต่าง 
ๆ เชื่อมโยงอย่างสม่ าเสมอเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการค้นพบสิ่งส าคัญที่ยึดเหนี่ยวเหตุการณ์เหล่านั้นเข้า
ด้วยกันและน าไปสู่การเกิดปรากฏการณ์ด้วย การอธิบายตามแนวสัจนิยมจึงเป็นการได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างและกลไกที่ท าให้ปรากฏการณ์เกิดขึ้น  กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการอธิบายที่มุ่งชี้ให้เห็น
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักต่าง ๆ เเละกลไกที่เชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผล การอธิบายแบบนี้
เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล (causal explanation) อย่างรอบด้าน ในขณะที่มุ่งตอบ
ค าถามว่าท าไมเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น การอธิบายตามแนวสัจนิยมยังชี้ให้เห็นว่ามีอะไรเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้อง 
และเหตุดังกล่าวน าไปสู่ผลได้อย่างไร18 อีกด้วย เพราะฉะนั้นการ อธิบายที่มีเหตุผลตามแนวคิดนี้ จ าเป็นต้อง
อาศัยทฤษฎีที่สามารถให้ค าตอบครบทั้งสามประเด็นได้อย่างน่าเชื่อถือและมีหลักฐานรองรับ 
 ตัวอย่างเช่นกรณีท่ีน้ ากลายเป็นน้ าแข็ง การอธิบายตามแนวสัจนิยมไม่เป็นเพียงการอธิบายโดยอ้างกฎ
แบบแนวคิดปฏิฐานนิยมว่า น้ ากลายเป็นน้ าแข็งเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงระดับศูนย์องศาเซลเชียส แต่จะต้องเป็น
การอธิบายที่ชี้ให้เห็นว่า การลดลงของอุณหภูมิถึงระดับศูนย์องศานั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ ของน้ า
ได้อย่างไรอีกด้วย ทั้งนี้โดยการระบุถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของน้ า และกลไกที่ท าให้น้ าธรรมดาต้องแปร
สภาพกลายเป็นน้ าแข็ง 
 ในทัศนะของบาสการ์ Bhaskar19 นักปรัชญาสัจนิยมคนส าคัญ การอธิบายในปรัชญาสัจนิยม
วิทยาศาสตร์โดยทัวไป อาจจะแบ่ งออกได้ เป็น 2 แบบ คือ การอธิบายในเชิงทฤษฎี  ( theoretical 
explanations) กับการอธิบายในทางปฏิบัติ (practical explanation) ในกรณีชองการอธิบายในเชิงทฤษฎี 
ลักษณะะของการอธิบายจะเป็นการพิจารณาย้อนไปสู่ต้นตอและเทียบเคียง (analogical-retroductive) ส่วน
การอธิบายในทางปฏิบัติ  จะมีลักษณะะของการพิจารณาย้อนไปสู่ ต้นตอและแยกองค์ประกอบ 
(decompository-retroductive) 
 วิธีการอธิบายในเชิงทฤษฎี จะเริ่มต้นจากขั้นแรก คือ การพรรณนา (description) ให้ เห็นว่า
พฤติกรรมที่ศึกษาน่าจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทฤษฎี หลังจากนั้นจะเป็นการพยายามย้อนไปดูสิ่งที่น่าจะเป็น
สาเหตุของพฤติกรรม (retroduction) โดยวิธีการเทียบเคียงกับปรากฏการณ์ที่รู้จักกันอยู่แล้วเพ่ือหาทาง
อธิบายพฤติกรรมดังกล่าว ในขั้นต่อมาจะเป็นการพิจารณาแนวการอธิยายต่าง ๆ อย่างละเอียดลออ 
(elaboration) และก าจัดการอธิบายที่ใช้ไม่ได้ออกไป ส่วนในขั้นสุดท้ายเป็นการระบุให้เห็นกลไกที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมนั้นโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีค้นพบ (identification) เป็นสิ่งยืนยัน 
 ส่วนการอธิบายในทางปฏิบัติ อันเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรม จะเริ่มจากการแยกแยะ
องค์ประกอบของเหตุการณ์ที่ซับซ้อนหรือสถานการณ์นั้นให้ชัดเจน (resolution) แล้วพรรณนาให้เห็น

                                                           

 18 Keat, Russell and John Urry. (1975). Social Theory as Science London : Routledge 
& Kegan Paul.,pp.5,30-31. 

19 Bhaskar, Roy. (1986). Scientific Realism and Human Emancipation London : 
Verso.,p.68. 
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องค์ประกอบเหล่านี้ตามแนวคิดทางทฤษฎีอีกครั้ง (redescription) ต่อจากนั้นจะเป็นการย้อนไปพิจารณาสิ่งที่
น่าจะเป็นที่มาขององค์ประกอบดังกล่าว โดยอาศัยกฎเกณฑ์ของทฤษฎีที่พิสูจน์แล้วหรือหลักทฤษฎีเกี่ยวกับ
แนวโน้มของปรากฏการณ์ลักษณะนี้ และจะสิ้นสุดลงด้วยการขจัดค าอธิบายสาเหตุในแง่อ่ืนที่เห็นว่าใช้ไม่ได้
ออกไป 
 ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายในแง่ใดก็ตาม ในภาพรวมกระบวนการอธิบายปรากฏการณ์ตามแนวสัจนิยม
จะประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานเพียง 3 ขั้นตอนเท่านั่น กล่าวคือ20 
 ขั้นตอนแรก การเสนอแนวคิดทางทฤษฎีซึ่งชี้ให้เห็นกลไกที่เชื่อมโยงเหตุไปสู่ผล ทั้งนี้ทฤษฎีจะระบุถึง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งกลไกที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นในโครงสร้างความสัมพันธ์
นั้น 
 ขั้นตอนที่สอง ขั้นของการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานมาพิสูจน์ให้เห็นว่ากลไกนั้นมีอยู่จริงตามที่
ทฤษฎีระบุไว้หรือไม่ โดยทฤษฎีจะเป็นตัววางแนวทางในการหาข้อมูลและก าหนด ลักษณะะข้อมูลที่ต้องการใช้
ในการพิสูจน์ดังกล่าว 
 ขั้นสุดท้าย การก าจัดทฤษฎีที่เป็นตัวเลือกในการอธิบายอ่ืน ๆ ออกไป เมื่อเห็นว่า ทฤษฎีที่ใช้อยู่นั้น 
ระบุถึงกลไกที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ากลไกนั้นมีอยู่จริง และไม่มี
ทฤษฎีอื่นอธิบายได้ดีเท่ากับทฤษฎีนั้น 
 ด้วยเหตุที่การอธิบายปรากฏการณ์ตามแนวคิดสัจนิยม เน้นการพิจารณาในแง่โครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือกลไกต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผล ดังจะเห็นได้จากการชี้ให้เห็นถึง
โครงสร้างของควาร์ก (quarks) โมเลกุล กาแล็กซี หรือไวรัสในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ เม่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคม แนวคิดแบบสัจนิยมก็มักจะเน้นอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกทางสังคม ซึ่ง
เป็นพลังผลักดันให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นทฤษฎีในทางสังคมศาสตร์แบบสัจนิยมโดยทั่วไป 
จึงมักจะพบว่าเป็นทฤษฎีที่เน้นการอธิบายในแง่โครงสร้างทางสังคมเป็นหลัก21  
 ในทัศนะแบบสัจนิยม ปรากฏการณ์ทางสังคมมีลักษณะคล้ายกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติส่วนใหญ่ 
ตรงที่เป็นผลซึ่งเกิดจากโครงสร้างหลายด้าน อย่างไรก็ดีโครงสร้างเหล่านี้มีความส าคัญต่อการอธิบายมากน้อย
ลดหลั่นกันไป22 ทฤษฎีหรือแนวการวิเคราะห์จะท าหน้าที่ชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างใดบ้างเป็นปัจจัยหลักซึ่ง
ผลักดันหรือวางเงื่อนไขให้ปรากฏการณ์นั้นก่อตัวขึ้นมา ส าหรับแนวคิดแบบสัจนิยม โครงสร้างสังคมก็คือ
รูปแบบความสัมพันธ์หลัก ๆ ที่ด ารงอยู่ในสังคมและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมของมนุษย์  โดยจะเป็นตัวที่วาง

                                                           

 20 Outwaite, William. (1987). New Philosophy of Social Science : Realism, 
Hermeneutics and Critical Theory London : Macmillan.,p.58. 
 21 Manicas, Peter T. (1987). A History and Philosophy of the Social Science Oxford : 
Basill Blackwell.,p.270. 
 22Bhaskar, Roy. (1989).Reclaiming Reality : A Critical Introduction to Contemporary 
Philosophy. London : Verso.,p.3. 
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เเนวทางกฎเกณฑ์ และทรัพยากรในสิ่งที่มนุษย์ท า โครงสร้างความสัมพันธ์เช่นว่านี้ หาได้มีลักษณะะหยุดนิ่ง
ตายตัว แต่กลับมีสภาพที่ทั้งสืบทอดลักษณะเดิม และปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา 
ถึงแม้ว่าปัจเจกชน (individuals) และบุคคล (persons) จะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็ตาม แค่แนวคิดแบบสัจนิยม
เชื่อว่า หากไม่พิจารณาในแง่ของโครงสร้างทางสังคม เราไม่สามารถเข้าใจปัจเจกชนหรือบุคคลเหล่านั้นได้ นั่น
คือพฤติกรรมของคนจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเรามองจากลักษณะของความสัมพันธ์ที่ด ารงอยู่ในสังคมเท่านั้น 
เช่น เราจะรู้ว่า นาย ก. กับ นาง .ข. เป็นสามีภรรยากันจากรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองและ
ระหว่างบุคคลอื่นกับบุคคลทั้งสอง เป็นต้น 
 เนื่องจากการอธิบายตามแนวสัจนิยม มุ่งศึกษาวิเคราะห์สังคมในระดับโครงสร้าง หน่วยในการศึกษา
วิเคราะห์ (unit of analysis) จึงมักจะเป็นหน่วยใหญ่กว่าระดับบุคคล อาทิ ระดับชนชั้น รัฐ ระบบเศรษฐกิจ 
และสังคมโลก เป็นต้น แนวการอธิบายแบบนี้มีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการศึกษาวิเคราะห์ทางทารเมืองใน 
ระดับมหภาคในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา ดังจะเห็นได้จาก งานเขียนเกี่ยวกับรัฐและระบบโลกของ
นักวิชาการเช่น สกอคโพล (Skocpol) และเชส-ดันน์ (Chase-Dunn) กับรูบินสัน (Rubinson) (1977) เป็นต้น 
 สกอคโพล (Skocpol)23 ใช้มุมมองด้านโครงสร้าง (structural perspective) อธิบายสาเหตุและผลที่
ตามมาของการปฏิวัติในฝรั่งเศส (1757-1500) รัสเชีย (1917-1921) และจึน (1911-1959) โดยชี้ให้เห็นว่า 
การปฏิวัติในทั้งสามประเทศเกิดจากวิกฤติการณ์ ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างแรงผลักดันของโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ข้ามชาติกับเงื่อนไขด้านโครงสร้างภายในประเทศ ซึ่งท าให้กลไกการปกครองของรัฐบาลกลางใน
ระบอบเก่าอ่อนแอลง น าไปสู่การก่อกบฏโดยชนชั้นล่างอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกบฏของชาวนา 
และเปิดทางให้มีการปลุกระดมมวลชนโดยผู้น าทางการเมือง ซึ่งมุ่งที่จะรวบอ านาจรัฐไว้ในมือ ผลที่ ตามมาจาก
การปฏิวัติทั้งสามกรณีก็คือ การเกิดรัฐที่ดึงมวลชนเข้ามาเป็นพวก มีระบบราชการที่ใหญ่โต และรวบอ านาจเข้า
สู่ส่วนกลาง รวมทั้งมีศักยภาพท่ีจะกลายเป็นมหาอ านาจในระดับโลก 

เชส-ดันน์ (Chase-Dunn) และรูบินสัน (Rubinson)24 เสนอแนวคิดเชิงโครงสร้างในการอธิบายการ
ด ารงอยู่ ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยมโลก โดยชี้ให้เห็นแบบแผนด้านโครงสร้าง
ของระบบโลก (structural schema) ว่า ประกอบด้วยตัวคงที่ด้านโครงสร้าง (structural constants) ตัวผัน
แปรด้านโครง สร้าง (structural variables) และตัวผันแปรด้านแนวโน้ม (trend variables) ในขณะที่การ
แบ่งงานกันท าระหว่างประเทศศูนย์กลางกับประเทศรอบนอก ระบบรัฐ และการผลิตสินค้าแบบทุนนิยม เป็น
ตัวคงท่ีด้านโครงสร้างที่ท าให้ระบบทุนนิยมโลกด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตัวผันแปรด้านแนวโน้มคือ การควบคุม
ของประเทศศูนย์กลางเหนือดินแดนรอบ นอกการกระจายอ านาจระหว่างรัฐศูนย์กลางและความผันผวนในการ

                                                           

 23 Skocpol, Theda. (1979). States and Social Revolutions Cambridge : Cambridge 
University Press  
 24 Chase-Dunn, Christopher and Richard Rubinson. (1977). “Toward a Structural 
Perspective of World-System” Politics and Society 7 :453-476  
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ผลิตแบบทุนนิยม รวมทั้งตัวผันแปรด้านแนวโน้มในรูปของแนวโน้มด้านการสะสมทุน จ านวนรัฐ และการขยาย 
ตัวของโลกทุนนิยม จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบโลก 
 กล่าวโดยสรุป แนวการแสวงหาความรู้แบบสัจนิยมมีรากฐานการมองความเป็นจริงและความจริงมา
จากมุมมองด้านภววิทยาแบบสัจนิยมที่เห็นว่า ความเป็นจริงของสิ่งใดขึ้นอยู่กับการด ารงอยู่จริงของสิ่งนั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของมนุษย์ แต่มนุษย์สามารถแสวงหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้ นได้ในภายหลัง ด้วยเหตุนี้ 
สัจนิยมจึงมีทัศนะด้านปรัชญาความรู้ว่าการแสวงหาความรู้เป็นการแสวงหาความเป็นจริงตามธรรมชาติที่
มนุษย์ไม่รู้จักหรือรับรู้มาก่อน เพราะสิ่งที่เป็นความจริงนั้นบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้โดยตรง 
สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็น ความรู้เมื่อมนุษย์สามารถค้นพบและยืนยันได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่จริง โดย วิธี วิทยาในการ
แสวงหาความรู้เน้นการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์โดยการชี้ให้เห็นโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ และกลไกที่เชื่อมโยงจากเหตุไปสู่ผลที่มีอยู่จริง ทั้งนี้แนวทางในการแสวงหา
ความรู้แบบสัจนิยมจะใช้วิธีการสร้างตัวแบบ (model) ที่แสดงโครงสร้างและกลไกความสัมพันธ์โดยอาศัยการ
เทียบเคียงกับสิ่งที่พบเห็นได้หรือรู้จักกันอยู่แล้ว และพิสูจน์ตัวแบบจากการทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 
หากตัวแบบนั้นสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้และมีหลักฐานยืนยันได้อย่างน่าเชื่อถือว่าน่าจะเป็นจริง ตัว
แบบดังกล่าวก็จะเป็นที่ยอมรับให้เป็นกฎหรือทฤษฎีไป 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  1.2.2  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.2.2 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  1  ตอนที่  1.2 เรื่องท่ี  1.2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

เร่ืองที่ 1.2.3. แนวทางในการแสวงหาความรู้ :การตีความ 
 แนวทางการตีความเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่พัฒนามาจากปรัชญาการตีความ (Hermeneutics 
or interpretive philosophy) ซึ่งใช้ในการตีความตัวบทของพระคัมภีร์ในคริสต์ศาสนาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ที่สิบหก และในการศึกษาด้านภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์ในระยะต่อมา แนวทางการแสวงหาความรู้แบบ
การตีความกลายเป็นวิธีการส าคัญในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมทางสังคมในช่วง 
คริสต์ศตวรรษที่  18 และมีฐานะเป็นแนวทางเลือกในการศึกษาสังคมที่ต่อต้านการน าเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางปฏิฐานนิยมมาใช้ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมตั้งแต่
ปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา แนวการแสวงหาความรู้แบบนี้แพร่หลายอยู่ในยุโรปโดยมีเยอรมันเป็น
ศูนย์กลาง กลุ่มนักวิชาการชาวเยอรมันที่รวมตัวกันเพ่ือส่งเสริมการแสวงหาความรู้แบบนี้ในช่วงระหว่างปลาย
ศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นที่รู้จักกันในนามชมรมไฮเดลเบอร์ก (Heidelberg Circle) แนวการ
แสวงหาความรู้ แบบการตีความเริ่มมีบทบาทในการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์มากขึ้น เมื่ออิทธิพลของ
แนวทางปฏฐิานนิยมเสื่อมถอยลงในทศวรรษ 1970 
 ส านักการตีความมีมุมมองด้านภววิทยาแบบจิตนิยมซึ่งเชื่อว่าความเป็นจริงขึ้นอยู่กับความคิด    
ความเชื่อของมนุษย์ ความจริงของมนุษย์แต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจึงแตกต่างกัน ในขณะเดียวกันแนวทางการ
ตีความก็เชื่อว่าความรู้ที่เป็นจริงในทุกกรณีไม่มี นักวิชาการสายนี้จึงมักจะมีทัศนะด้านปรัชญาความรู้แบบใด
แบบหนึ่ง ระหว่างมุมมองแบบสัมพัทธนิยมที่เห็นว่าความรู้ของคนแต่ละสังคมและแต่ละช่วงเวลาไม่จ าเป็นต้อง
เหมือนกัน และไม่มีความรู้ใดถูกต้องมากกว่ากัน หรือมุมมองเชิงรังสรรคนิยมแบบคานท์ ที่เห็นว่าความรู้มา
จาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดและประสบการณ์ของมนุษย์ หรือมุมมองแบบวิมตินิยมที่ไม่เชื่อว่ามีความรู้ที่
แท้จริง สิ่งที่เรียกว่าความรู้เป็นผลผลิตของมนุษย์ทั้งสิ้น 
 ด้วยเหตุที่นักวิชาการสายการตีความไม่ยอมรับความรู้ที่เป็นวัตถุวิสัยและเป็นสากล และเห็นว่าความรู้
ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อของมนุษย์นักวิชาการเหล่านี้ จึงใช้ วิธีวิทยาในการแสวงหาความรู้จาก
การศึกษาและท าความเข้าใจความคิดและความเชื่อของคนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้แนวทางการตีความเชื่อว่าการที่จะ
เข้าใจการกระท าของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้จะต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่คนกลุ่มนี้ปฏิบัติ รับรู้ และยึดถือ
อยู่ เพราะคนแต่ละกลุ่มอาจจะมีรูปแบบในการแสดงออกและความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งให้ความหมาย
ต่อสิ่งต่าง ๆ ผิดแผกกัน ดังนั้นวิธีการท าความเข้าใจปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมทางสังคมโดยการตีความจึง
เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหลาย โดยทั่วไปการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการ
ตีความจะเป็นการศึกษาลงไปรายละเอียดของปรากฏการณ์และพฤติกรรมทางสังคมและน าข้อมูลเหล่านั้นมา
แยกแยะและตีความเพ่ือหาความหมายของการกระท า รวมทั้งการน าข้อค้นพบมาตีความในเชิงวิชาการอีก  
ครั้งหนึ่ง 
 อย่างไรก็ตามในแง่ที่เป็นวิธีการอธิบาย การวิเคราะห์ในเชิงตีความ (interpretative or interpretive 
analysis) เป็นแนวการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่มาจากปรัชญาการตีความ (hermeneutics or 



28 
 

interpretative philosophy)25 ซ่ึงเริ่มน ามาใช้กันอย่างกว้างขวางตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 16 ในฐานะของ
เครื่อง มือในการตีความคัมภีร์ไบเบิลและตัวบทอ่ืน ๆ เพ่ือหาข้อยุติหรือความกระจ่างชัดว่า อะไรคือ
ความหมายและตัวเอกสารที่แท้จริงด้วยเหตุที่การศึกษาวิเคราะห์แบบนี้เน้นการตีความตัวบทเพ่ือแสวงหา
ความหมายดังกล่าว ในระยะต่อมาการวิเคราะห์ในเชิงตีความจึงเข้ามามีบทบาทอย่างสูงในวงการศึกษาด้าน
มนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาศาสตร์ และขยับขยายมาสู่การศึกษาด้านประวัติศาสตร์โดยผ่าน
วิชาประวัติศาสตร์นิพนธ์ (historiography) ในปลายศตวรรษที่ 18 การวิเคราะห์เชิงตีความได้เปลี่ยนแปลง
ฐานะจากเครื่องมือหรือเทคนิคในการตีความมาเป็นแนวการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ เมื่อ
การศึกษาวิเคราะห์แบบนี้หันมาตั้งค าถามและพยายามให้ค าตอบเกี่ยวกับสภาพและเป้าหมายขององค์ความรู้
ทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์26 
 ปรัชญาการตีความเป็นปรัชญาของการท าความเข้าใจ ซึ่งให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลคนหนึ่ง
จะเข้าใจการกระท าหรือถ้อยค าหรือสิ่งต่าง ๆ อันมีความหมาย ที่บุคคลอีกคนหนึ่ง แสดงออกมา27 รูปแบบ
หลักของการท าความเข้า ใจตามแนวคิดของปรัชญานี้จะเห็นได้จากการตีความตัวบท (text) ต่าง ๆ ตัวบทเช่น
ว่านี้อาจจะเป็นเอกสารหรือสิ่งอ่ืน ๆ อาทิ ภาพวาด และรูปปั้น แม้แต่ปรากฏการณ์ทางสังคมโดยทั่วไปหรือ
พฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละด้าน ก็มีฐานะเป็นตัวบทส าหรับการตีความตราบใดก็ตามที่สิ่งนั้นสามารถน ามา
อ่านความหมายที่ผู้กระท าหรือสร้างสรรค์พยายามแสดงออกมาได้ 
 กระบวนการค้นหาความหมายในการตีความ โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นวงจรหรือวัฏจักร 
(hermeneutic circle) นั่นคือในการตีความตัวบท ผู้ตีความจะต้องเคลื่อนย้ายกลับไปกลับมาระหว่างการ
ตีความภาพรวมทั้งหมดกับการพิจารณารายละเอียดทั้งหลาย ซึ่งจะให้ภาพที่มีนัยส าคัญจากการอ่าน
ความหมายแต่ละครั้ง ด้วยเหตุที่รายละเอียดใหม่ ๆ อาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการตีความภาพรวม
ได้ ขณะที่ภาพรวมทั้งหมดก็สามารถชี้ ให้ เห็นรายละเอียดใหม่ ๆ ที่มีนัยส าคัญต่อการท าความเข้าใจ 
กระบวนการตีความจึงเป็นวงจรที่หมุนย้อนเป็นวัฏจักรระหว่างการพิจารณาภาพรวมกับการอ่านความหมาย
จากรายละเอียดของตัวบท 
 อย่างไรก็ดี กระบวนการตีความในระยะต่อมาไม่ได้จ ากัดตัวอยู่เฉพาะการอ่านหรือท าความเข้าใจตัว
บทเท่านั้นแต่ยังขยายขอบเขตออกไปถึงกรณีของการตีความที่ผู้ตีความเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ตนเอง

                                                           
25 อนุสรณ์ ลิ่มมณี. (2542) การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : ข้อพิจารณาเบื้องต้นในเชิง

ปรัชญาสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ : โครงการผลิตต าราและเอกสารการสอน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
 26 Outwaite, William. (1987). New Philosophy of Social Science : Realism, 
Hermeneutics and Critical Theory London : Macmillan. Chap.2. 
 27 Lavoie, Don. (1990).“Introduction” pp. 1-15 in Economics and Hermeneutics 
edited by Don Lavoie. London : Routledge.,p. 1. 
 



29 
 

ตีความอีกด้วย ในกรณีนี้การตีความจึงไม่ได้เป็นเพียงการอ่านความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือหาความหมายที่
แท้จริงเท่านั้น แต่เป็นทั้งจุดเชื่อมระหว่างผู้อ่านกับตัวบท และการผนวกเนื้อหาในตัวบท (message) เข้ากับ
การวินิจฉัยของผู้อ่านความหมายด้วย ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ปรากฏการณ์เดียวกันอาจจะมีการตีความแตกต่างกัน
ไปไม่มากก็น้อย 
 ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาแนวการวิเคราะห์ในเชิงตีความคือ กลุ่มนักปรัชญาและนักสังคมวิทยา
ชาวเยอรมันที่รู้จักกันในนามว่า “ชมรมไฮเดลเบอร์ก” (the Heidelberg Circle) ซึ่งประกอบด้วย วินเดิล
แบนด์ (Windleband), ริคเกท (Rickert), ซิมเมล (Simmel), เวเบอร์ (Weber), ลูคัส (Lucacs) และคนอื่น ๆ 
นักวิชาการเหล่านี้มีความเห็นร่วมกันว่า ในการแสวงหาความรู้ จะต้องแยกศาสตร์สองด้าน คือวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติและศาสตร์เกี่ยวกับจิตใจ มนุษย์ หรือวัฒนธรรม ออกจากกันอย่างชัดเจน นั่นคือการศึกษาวิเคราะห์
แบบนี้ต่อต้านแนวคิดในแง่วิทยาศาสตร์ที่เป็นหนึ่งเดียว (unified science) ของปรัชญาวิทยาศาสตร์ ส านักปฏิ
ฐานนิยม เพราะเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวมีลักษณะะเป็นเพียงจักรวรรดินิยมด้านระเบียบวิธีการศึกษา 
(methodological imperialsim) อย่างหนึ่งเท่านั้น การวิเคราะห์ในเชิงการตีความไม่ยอมรับว่าการศึกษา
เกี่ยวกับมนุษย์จะสามารถหรือควรจะมีรูปแบบ เดียวกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ นอกจากนั้นย้งไม่
เห็นด้วยว่า เป้าหมายของการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์จะต้องมุ่งสู่การอธิบายและท านายปรากฏการณ์ ทั้งนี้เพราะ
เป้าหมายหลักของศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ (human sciences) ไม่ใช่การอธิบายกิจกรรมของมนุษย์ แต่เป็นการ
ตีความกิจกรรมของพวกเขาต่างหาก28  
 อย่างไรก็ตี คนกลุ่มนี้ยังมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในปัญหาที่ว่า ความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติกับศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์หรือสังคมศาสตร์นั้น เป็นเรื่องของวิธีการศึกษาหรือสิ่งที่ศึกษา หากเป็น
เรื่องของสิ่งที่ศึกษา ความแตกต่างระหว่างศาสตร์สองด้านนั้นเป็นอย่างไร ทัศนะที่ผิดแผกกันในประเด็น
ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดแนวการอธิบายเชิงการตีความปลีกย่อยขึ้นในระยะต่อมาอีกหลายแนว อาทิ การตีความ
ด้านปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interactionism) ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) และ
ระเบียบวิธีศึกษาเชิงชาติพันธุ์  (ethnomethodology) แต่ไม่ว่าการตีความเหล่านี้จะมีข้อแตกต่างกันใน
รายละเอียดของระเบียบวิธีในการศึกษาเพียงใดก็ตาม ต่างก็ยังมุ่งอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมโดยการ
ตีความหรือท าความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ในสังคมเหมือนเดิม 
 ในบรรดานักวิชาการในชมรมไฮเดลเบอร์ก ผู้ที่ได้เสนอแนวการอธิบายโดยการตีความออกมาอย่าง
ชัดเจน และแนวคิดของเขามีอิทธิพลต่อการศึกษาด้านนี้มากที่สุดคนหนึ่งได้แก่ เวเบอร์ (Weber) นักสังคม
วิทยาคนส าคัญ เขาเห็นว่า การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นการท าความเข้าใจโดยการตีความการกระท า
ทางสังคม เพ่ือที่จะอธิบายได้ในเชิงสาเหตุถึงความเป็นไปและผลที่ตามมาของการกระท านั้น ในแง่ของการท า
ความเข้าใจโดยการตีความ (interpretive understanding) นั้น เวเบอร์ (Weber) เชื่อว่า สิ่งที่ส าคัญในเชิง

                                                           

 28 Madison, G.B. (1990). “Getting Beyond Objectivism” pp. 34-58 in Economics and 
Hermaneutics. edited Don Lavoie, London : Routledge.,p.34. 
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วิช าการคื อ  ความ เข้ า ใจ ใน เชิ งก ารอธิบ ายห รือ ใน เชิ งแรง จู งใจ  (explanatory or motivational 
understanding) ซ่ึงเป็นความเข้าใจถึงสิ่งจูงใจทั้งหลาย (motives) ที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ ดังนั้น
ในทัศนะของเขา การอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม ได้แก่การตีความสาเหตุการกระท าของมนุษย ในสังคมใน
แง่สิ่งที่จูงใจให้กระท าเช่นนั้น แต่การตีความหรือท าความเข้าใจดังกล่าวจะถือว่าอธิบายเหตุผลของการกระท า
ได้ก็ต่อเมื่อการตีความนั้นสามารถให้ระบบความหมายที่มีแบบแผนชัดเจน และท าให้เกิดความเข้าใจในทางใด
ทางหนึ่ง กล่าวคือ ทางแรกเป็นความเข้าใจในแง่ที่เป็นเหตุเป็นผล (rational understanding) โดยจะต้อง
แสดงให้เห็นว่า การ กระท านั้นเป็นผลอันเกิดจากแรงจูงใจใด หรือในอีกทางหนึ่ง เป็นความเข้าใจที่เกิดจากการ
มีความรู้สึกร่วมกับผู้กระท า (empathic understanding) โดยการท าให้เข้าใจได้ว่าในสถานการณ์และ
ความรู้สึกของผู้กระท าอย่างหนึ่ง การกระท าจะต้องเป็นอย่างนั้น29  

สิ่งที่เห็นได้ชัดในการตีความของ เวเบอร์ (Weber)  ก็คือ ความหมายของการกระท าเป็นตัวอธิบาย
ปรากฏการณ์ การอธิบายว่าท าไมการกระท าอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในเวลาและสถานการณ์หนึ่ง จึงได้จากการเข้าใจ
ผู้กระท าว่าเขาคิดอย่างไรจึงท าเช่นนั้น และมีแรงจูงใจอะไรที่ท าให้เขาคิดหรือรู้สึกอย่างนั้น การตีความแบบนี้ 
เวเบอร์ (Weber) น ามาใช้ในการหาความรู้สึกนึกคิดร่วมของคนในสังคม เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ ดังที่รู้จักกัน
ในนามของลักษณะในอุดมคติ (ideal type) นั่นเอง อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการตีความของเขาเป็นเพียง
รูปแบบหนึ่งในหลายรูปแบบของการตีความเท่านั้น ทั้งนี้เพราะการอธิบายโดยการตีความได้พัฒนารูปแบบการ
ตีความแตกต่างกันไปมากมาย 

ถึงแม้จะยึดหลักการอธิบายในแง่การตีความด้านความรู้สึกนึกคิดของผู้กระท าเหมือนกันก็ตาม แนว
การอธิบายปลีกย่อยแต่ละแนวจะมีจุดเน้นหนักและมุมมองในการตีความต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในขณะที่การ
อธิบายด้านปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เน้นพิจารณาว่า ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์กันหรือติดต่อตกลงกันระหว่าง
บุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ นั้น คนเหล่านั้นสร้างความหมายหรือสัญลักษณ์ที่รับรู้ร่วมกันขึ้นอย่างไร การ
อธิบายด้านปรากฏการณ์วิทยามุ่งศึกษาว่า โลกในความคิดของคนหรือในฐานะที่เป็นระเบียบสังคม ซึ่งบุคคล
รับรู้ ยอมรับ และให้ความหมายอย่างเดียวกันนั้น เกิดขึ้น ด ารงอยู่ และเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรและด้วยวิธีใด 
ส่วนการอธิบายในทางระเบียบวิธีศึกษาเชิงชาติพันธุ์ ขยายขอบเขตการวิเคราะห์โดยการตีความให้ครอบคลุม
ตั้งแต่กระบวนการปฏิสัมพันธ์ การใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความรู้สึกร่วมในสถานการณ์ต่าง ๆ และ
ความส าคัญของความรู้สึกร่วมในหมู่คนเกี่ยวกับสภาพของโลก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรักษาระเบียบสังคม ไป
จนถึงเรื่องของความแตกต่างในด้านโลกทัศน์ และความคิดที่เป็นทางเลือกในการท าความเข้าใจในการเกิดขึ้น 
การด ารงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของการจัดระเบียบสังคม 30 เพราะฉะนั้นย่อมจะเห็นได้ชัดว่า แนวการ

                                                           

 29 Keat, Russell and John Urry. (1975). Social Theory as Science London : Routledge 
& Kegan Paul.,pp.145-147. 
 30 Turner, Jonathan H. (1978). The Structure of Sociological Theory Homewood : 
Dorsey. Chap.18-19 
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อธิบายโดยอาศัยการตีความ มีความหลากหลายในทิศทางและระดับการวิเคราะห์อย่างมาก ความเหมือนกัน
จะอยู่ที่การอธิบายโดยท าความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้กระท าเท่านั้น 

หากจะกล่าวโดยทั่วไป การอธิบายโดยการตีความนั้นให้ภาพของปรากฏการณ์ทางสังคม ที่แตกต่าง
จากวิธีการอธิบายสองวิธีแรกโดยเฉพาะการอธิบายแนวปฏิฐานนิยมอย่างสิ้นเชิง แนวคิดนี้เชื่อว่า การอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคม ไม่จ าเป็นต้องอาศัยกฎหรือหลักเกณฑ์ทั่วไป ทั้งนี้เป็นเพราะ ปรากฏการณ์ทางสังคม
นั้นแตกต่างจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตรงที่ส่วนหนึ่งของมันเกี่ยวข้องกับความคิดและภาษา สิ่ งเหล่านี้
จะต้องน ามาตีความหรือท าความเข้าใจความหมาย ไม่ใช่อธิบายกันอย่างง่าย ๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทั่วไป 31  
วิธีการอธิบายโดยการตีความจึงเป็นการอธิบายที่มีฐานคติว่า พฤติกรรมของมนุษย์นั้นแตกต่างไปจาก
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ตรงที่มันเป็นการกระท าที่ มีเจตนาและมีความหมาย ความ
แตกต่างดังกล่าวท าให้จ าเป็นต้องใช้วิธีการที่ต่างออกไปในการอธิบายในศาสตร์ที่เก่ียวกับมนุษย์ 

ในแง่ที่เป็นวิธีการศึกษาวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ การตีความเป็นความพยายามที่จะค้นหาเหตุผล 
(sense) ของการกระท า วิถีปฏิบัติ หรือความหมายที่สร้างสรรค์ขึ้นมา (constitutive meaning) อย่างใด
อย่างหนึ่ง การตีความจะอาศัยวิธีการต่าง ๆ เช่น การมองหาเจตนาและความปรารถนาของผู้กระท าการ การ
หากฎเกณฑ์ซึ่งช่วยให้เข้าใจเหตุผลของกฎระเบียบและวิถีปฏิบัติต่าง ๆ และการท าความกระจ่างให้กับเค้าโครง
ของแนวคิด (conceptual scheme) ระดับพ้ืนฐาน ซึ่งท าให้สามารถเข้าใจวิถีปฏิบัติ การกระท า และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ได้ ทั้งนี้ด้วยการพิจารณาถึงลักษณะที่สิ่งเหล่านี้สอดประสานเข้ากับโครงสร้าง
ทั้งหมด ซึ่งให้ความหมายแก่สภาพและวัตถุประสงค์ของวิถีชีวิตมนุษย์32 วิธีการอธิบายเหล่านี้แต่ละรูปแบบจะ
เป็นการพรรณนาซ้ าถึงการกระท าหรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจัดวางมันลงไปในบริบทของ
วัตถุประสงค์และการเข้าใจได้ เพ่ือชี้ให้เห็นสิ่งที่บุคคลผู้นั้นก าลังกระท าอยู่ว่า เขาท าอะไรและอย่างไร รวมทั้ง
ท าไมจะต้องท าอย่างนั้น 

สิ่งส าคัญในการอธิบายวิธีนี้คือการท าความเข้าใจการกระท า แนวปฏิบัติ และรูปแบบของวิถีชีวิตของ
ผู้คนที่น ามาศึกษา เพ่ือที่จะรู้ถึงแบบแผนและความหมายซึ่งก่อให้เกิดการกระท าหรือปรากฏการณ์ทางสังคม
ขึ้น ทั้งนี้โดยการทุ่มเทความสนใจไปที่การกระท า วิธีคิด และแนวความคิดของผู้กระท าในปรากฏการณ์นั้น 
เพราะฉะนั้น การอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม จะน าไปสู่ความรู้ได้ก็ด้วยการตีความในความหมายของสิ่งที่
ผู้กระท าได้ท าลงไปเท่านั้น33 อย่างไรก็ดี ในทัศนะของเทย์เลอร์ (Taylor) การตีความจะน ามาใช้ในการท าความ

                                                           

 31 Moon, J. Donald. (1975). “The Logics of Political Inquiry : A Synthesis of Opposed 
Perspectives” pp. 207. in Political Science : Scope and Theory, Handbook of Political 
Science edited by Fred I. Greenstein and Nelson Polsby, Meno Park : Addison-Wesley  
 32 Fay, Brian. (1975).Social Theory and Political Practice London : George Allen & 
Unwin.,p.79. 

33 Moon, J. Donald. (1975). Op.Cit.,p.177-178 
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เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างได้ผล ก็ต่อเมื่อสิ่งที่น ามาตีความ (object) นั้นเป็นไปตามเงื่อนไข 3 
ประการ กล่าวคือ34 

ประการแรก สิ่งที่น ามาตีความนั้นจะต้องมีความหมายและมีความเชื่อมโยงระหว่างส่วนต่าง ๆ อย่าง
เป็นแบบแผนที่สามารถท าความเข้าใจได้ นั่นคือ มีเหตุผลและระเบียบแบบแผนบางอย่างปรากฏชัดเจนจนอยู่
ในวิสัยที่พอจะตีความได้ 

ประการที่สอง เราสามารถแยกความหมาย (meaning) ของสิ่งที่น ามาตีความ ออกจากลักษณะที่มัน
แสดงออกมา (expression) ได้ ในแงนี้หมายความว่าปรากฏการณ์หรือการกระท าที่แสดงออกมาให้ผู้ ตีความ
เห็น ไม่ได้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา แต่สื่อความหมายบางอย่างซึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกับสิ่งที่เห็นจากเหตุการณ์
หรืออากัปกิรยิานั้น หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมคีวามหมายที่แฝงเร้นอยู่ และความหมายนั้นสามารถเข้าใจได้ 

ประการสุดท้าย ความหมายที่สิ่งที่น าตีความนั้นเป็นความหมายส าหรับคน (subject) นั่นคือ สิ่งที่
ตีความ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นวัตถุหรือพฤติกรรมที่มนุษย์กระท าขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ได้มีความหมายในตัว
ของมนัเอง แต่มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับผู้คนที่เก่ียวข้อง 

สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการอธิบายโดยการตีความในทางสังคมศาสตร์ก็คือ วิธีการอธิบายแบบนี้เน้นการท า
ความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมจากวัฒนธรรมหรือระบบความคิดของคนในสังคม สิ่งที่น ามาศึกษามักจะ
เป็นวิถีปฏิบัติ อันเป็นการกระท าที่ยอมรับหรือสร้างสรรค์ขึ้นในสังคม ดังนั้นการกระท าดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่มี
ความหมายและรับรู้ร่วมกันได้ระหว่างคนในสังคมนั้น ในการศึกษาวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์ การอธิบายใน
ลักษณะนี้มีให้เห็นอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะการอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับลักษณะ
ความคิดร่วมของคนในแต่ละสังคม ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบของสถาบันและวิถีปฏิบัติทางการเมืองที่แตกต่างกัน 
หรือการอธิบายในด้านลักษณะประจ าชาติ (national character) และวัฒนธรรมทางการเมืองของบางสังคม 
ตัวอย่างของการน าเอาวิธีการวิเคราะห์ในเชิงการตีความมาใช้กับการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองโดยตรง
จะเห็นจากการศึกษาในเชิงทฤษฎีวาทกรรม (discourse theory) และการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะ 

เมื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีวาทกรรมจะให้ความสนใจกับแนวปฏิบัติในสังคมและ
ความคิดทางการเมืองที่มีอยู่ ในวิถีชีวิตทางการเมือง โดยเน้นการวิเคราะห์ว่า ระบบความหมายหรือ           
วาทกรรมก าหนดทิศทางการเข้าใจบทบาทในสังคมของประชาชนและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางการเมืองของ
พวกเขาอย่างไร ตัวอย่างของการศึกษาในลักษณะนี้จะเห็นได้จากการใช้แนวคิดด้านวาทกรรมในการวิเคราะห์
ความเป็นปรปักษ์ทางการเมืองและสังคม  การวิเคราะห์ในเชิงวาทกรรมเห็นว่าความเป็นปรปักษ์เกิดขึ้นจากตัว
ผู้มีบทบาท (agents) และกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ไม่สามารถหาอัตลักษณ์ (identity) ที่ครบถ้วนและแสดงออก
ในทางบวกได้ เนื่องจากการด ารงอยู่ของ  “ความเป็นศัตรู” ในความสัมพันธ์เชิงปรปักษ์ ป้องกันไม่ให้เกิด         

                                                           

 34 Taylor, Charles. (1979)“Interpretation and the Sciences of Man” pp. 25-27. in 
Interpretive Social Science : A Reader edited by Paul Rainbow and William M. Sullivan,  
Berkeley : University of California Press  
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อัตลักษณ์ “ความเป็นมิตร” ขึ้นมาได้ และแต่ละฝ่ายก็พยายามยัดเยียดความต้องการของตนให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ยอมรับ ดังจะเห็นได้จากกรณีของความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและนายจ้างกับกรรมกรในปัญหาของการลด
คนงานลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต กรรมกรเห็นว่า การปลดคนงานออกท าให้ตนสูญเสียความเป็น
กรรมกร ขณะที่นายจ้างและรัฐบาลเห็นว่าการประท้วงของกรรมกรเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม35 

การน าเอาวิธีการวิเคราะห์เชิงการตีความมาใช้กับการศึกษานโยบายสาธารณะ   ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักกัน
ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 นั้น มุ่งที่จะศึกษาว่านโยบายแต่ละด้านในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือไปจากผู้ร่าง
นโยบายและผู้น าไปปฏิบัติ มีความหมายในแง่ใด และการตีความนโยบายดังกล่าวที่แตกต่างกันก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างไร ตัวอย่างของการศึกษาในลักษณะนี้จะเห็นได้จากการศึกษาของ 
ยานอฟ (Yanov)36 เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเมืองของอิสราเอล   เขาพบว่า การก่อตั้งบรรษัทศูนย์ชุมชน 
(Corporation of Community Centers) ในปี 1969  โดยรัฐบาลอิสราเอล เพ่ือให้เป็นหน่วยงานสาธารณะที่
เป็นอิสระ มีหน้าที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านสังคมและการศึกษาในเมือง  ถึงแม้ว่าหน่วยงานดังกล่าวจะไม่
สามารถให้บริการแก่เมืองต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมาย แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหล่านั้นและชาวอิสราเอลโดยทั่วไป 
กลับไม่ เห็นว่านโยบายนี้ล้มเหลว มิหน าซ้ ายังเรียกร้องให้ขยายโครงการศูนย์ชุมชนมากขึ้นเสียอีก    
เพราะฉะนั้น หากพิจารณาจากจุดนี้ นโยบายดังกล่าวประสบความส าเร็จ เพราะลักษณะทางกายภาพและ
โครงการของศูนยช์ุมชน กลายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่พึงปรารถนาในสายตาของประชาชนไปแล้ว 

ในฐานะที่เป็นทางเลือกอีกด้านหนึ่งในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม การวิเคราะห์เชิงการตีความ
มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ที่ เป็นการอธิบายที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และไม่แน่นอน นักวิชาการที่เน้นการ
อธิบายโดยวิธีนี้ยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานว่า ความคลุมเครือเป็นลักษณะติดตัวของการตีความ เหตุผลส าคัญ
ก็คือ การอธิบายโดยวิธีนี้อาจจะท าได้โดยหลายวิธี และจะใช้วิธีใดก็ได้โดยไม่มีข้อจ ากัด การตีความกรณี
เดียวกันจึงอาจจะผิดแผกแตกต่างกันได้ นอกจากนั้น ในวิธีการอธิบายแบบนี้ แม้กระทั่งทฤษฎีเองก็แยกไม่ออก
จากสิ่งที่ศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากในการวิเคราะห์เชิงการตีความ ทฤษฎีเป็นเพียงการตีความอย่างหนึ่งเท่านั้น  
เพราะฉะนั้นสิ่งทีน่ ามาตีความกับสิ่งที่ใช้ในการตีความจึงอยู่ในกระบวนการเดียวกัน37  

ถึงกระนั้นก็ดีไม่ได้หมายความว่า การอธิบายโดยวิธีนี้จะไร้ความแน่นอนโดยสิ้นเซิง อันที่จริงการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมโดยการตีความในแต่ละกรณี สามารถจะน ามาศึกษาซ้ าได้ เปิดโอกาสให้มีการ

                                                           
35 Howarth, David. (1995).“Discourse Theory” in Theory and Methods in Political 

Science edited by David Marsh and Gerry Stoker. New York : St. Martin's Press. pp. 121-
122 

36 Yanov, Duora. (1993). “The communication of Policy Meanings : Implementation as 
Interpretation and Text.” Policy Science 26: 41-61. 

37 Rainbow, Paul and William M. Sullivan.(1979). “The Interpretive Turn : Emergence 
of an Approach” in Interpretive Social Science : A Reader edited by Paul Rainbow and 
William M. Sullivan, Berkeley : University of California Press. pp. 18-21 
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ตรวจสอบแก้ไขได้ และน ามาเปรียบเทียบกับกรณีอ่ืน ๆ ได้ ด้งนั้นการศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีนี้สามารถ
น าไปสู่การค้นพบและการอธิบายที่ยอมรับอย่างกว้างขวางได้ไม่น้อยกว่าการศึกษาโดยวิธีการอ่ืน 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  1.2.3  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.2.3 

ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  1  ตอนที่  1.2 เรื่องท่ี  1.2.3 
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ตอนที่  1.3 
กลวิธีในการแสวงหาความรู้ในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอน 1.3  แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
 
หัวเรื่อง 
 เรื่องท่ี 1.3.1. กลวิธีแบบอุปนัย (inductive strategy) 
 เรื่องท่ี 1.3.2. กลวิธีแบบนิรนัย (deductive strategy) 
 เรื่องท่ี 1.3.3. กลวิธีแบบปฏินัย (retroductive strategy) 
 เรื่องท่ี 1.3.4 กลวิธีแบบอวนัย (abductive strategy) 
แนวคิด 

1.  กลวิธีแบบอุปนัย เป็นวิธีการค้นคว้าวิจัยที่มุ่งพรรณนาลักษณะและรูปแบบของปรากฏการณ์เพ่ือ
หาข้อสรุปหรือหลักเกณฑ์ทั่วไปในเชิงทฤษฎี กลวิธีแบบนี้จึงศึกษาปรากฏการณ์โดยการเก็บข้อมูลอย่างรอบ
ด้าน ข้อมูลดังกล่าวจะน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และจ าแนกประเภทโดยไม่มีการตั้งสมมุติฐานใด ๆ ไว้ก่อน 
ในขั้นสุดท้ายเป็นการหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปแบบของปรากฏการณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และจ าแนกประเภท เพ่ือเป็นสมมุติฐานหรือหลักเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งสามารถน าไปทดสอบต่อไปได้ 

2. กลวิธีแบบนิรนัย เป็นวิธีการวิจัยที่เน้นการทดสอบทฤษฎีว่าสามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้หรือไม่
และเพียงใด กลวิธีแบบนี้จึงเริ่มต้นจากการตั้งสมมุติฐานที่มาจากทฤษฎี หรือพัฒนาสมมุติฐานขึ้นมาจากทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายปรากฏการณ์ การเก็บข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับสมมุติฐานอย่างเคร่งครัดและใช้
วิธีการหรือเทคนิคที่เหมาะสม และในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการน าข้อมูลมาทดสอบว่า เป็นไปตามสมมุติฐาน
หรือไม ่

3. กลวิธีแบบปฏินัย เป็นการสร้างตัวแบบเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์เป็นวิธีการวิจัยที่เน้นการค้นหา 
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ และกลไกที่เป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ โดยการสร้างตัว
แบบขึ้นหลังจากสังเกตุหรือศึกษาปรากฏการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือหาปัจจัยหรือเงื่อนไขที่น่าจะประกอบขึ้นเป็น
โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ รวมทั้งกลไกที่น่าจะเชื่อมโยงปัจจัยหรือเงื่อนไขดังกล่าวกับปรากฏการณ์ที่
ต้องการอธิบาย  

4. กลวิธีแบบอวนัย เป็นกลวิธีการตีความที่มุ่งท าความเข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมทางสังคม
โดยการค้นหาความหมาย แรงจูงใจ หรือเจตนาในการกระท าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันหรือวิถีปฏิบัติจริง ๆ 
ของตัวผู้กระท าการ การวิจัยลักษณะนี้จะเก็บข้อมูลในรายละเอียดจากผู้กระท าการและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ภาษาที่ใช้ความหมาย แรงจูงใจ และเจตนาในการแสดงออกในมุมมองของผู้กระท าการ 
และน ามา ตีความเพ่ือท าความเข้าใจที่มาของพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ทางสังคมในแต่ละกรณี 
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วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 1.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายและวิเคราะห์กลวิธีแบบอุปนัยได้ 
 2. อธิบายและวิเคราะห์กลวิธีแบบนิรนัย ได้ 
 3. อธิบายและวิเคราะห์กลวิธีแบบปฏินัยได้ 
 4. อธิบายและวิเคราะห์กลวิธีแบบอวนัยได้ 
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เร่ืองที่ 1.3.1  กลวิธีแบบอุปนัย  
                   ความแตกต่างระหว่างแนวทางในการแสวงหาความรู้ระหว่างสามส านักคิดท าให้สามารถ
จ าแนกกลวิธีในการแสวงหาความรู้หรือกลวิธีในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ได้เป็น 4 รูปแบบ นั่น
คือ กลวิธีการส ารวจข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพ่ือหาข้อสรุปเชิงทฤษฎี หรือกลวิธีแบบอุปนัย ( inductive 
strategy) กลวิธีการทดสอบสมมุติฐานที่ได้มาจากทฤษฎี หรือกลวิธีแบบนิรนัย (deductive strategy) กล
วิธีปฏินัย หรือการสร้างตัวแบบเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ (retroductive strategy) และกลวิธีอวนัย หรือการ
ตีความเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ (abductive strategy) สองกลวิธีแรกเป็นวิธีการค้นคว้าวิจัยของแนว
การแสวงหาความรู้แบบปฏิฐานนิยม กลวิธีที่สามเป็นวิธีการพ้ืนฐานของแนวการแสวงหาความรู้แบบสัจนิยม 
ส่วนกลวิธีสุดท้ายเป็นวิธีการที่ใช้ในแนวทางแสวงหาความรู้แบบการตีความ38  

กลวิธีแบบอุปนัย (inductive strategy)39 เป็นวิธีการค้นคว้าวิจัยที่มุ่งพรรณนาลักษณะและรูปแบบ
ของปรากฏการณ์เพ่ือหาข้อสรุปหรือหลักเกณฑ์ทั่วไปในเชิงทฤษฎี (generalization) กลวิธีแบบนี้จึงศึกษา
ปรากฏการณ์โดยการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านโดยการสังเกตและจดบันทึก ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ข้อมูลดังกล่าวจะน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และจ าแนกประเภทโดยไม่มีการตั้งสมมุติฐานใด ๆ ไว้ก่อน ใน
ขั้นสุดท้ายเป็นการหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะหรือรูปแบบของปรากฏการณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และจ าแนกประเภท เพ่ือเป็นสมมุติฐานหรือหลักเกณฑ์ท่ัวไป ซึ่งสามารถน าไปทดสอบต่อไปได้ 

ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon) ได้เสนอกลวิธีแบบอุปนัย (inductive-method) ซึ่งเน้นการ
แสวงหาความรู้ด้วยการค้นคว้าและทดลองอย่างกว้างขวางและหาข้อสรุปด้านทฤษฎีจากสิ่งที่ค้นพบ การ
ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แบบนี้เกิดจากการลังเกตปรากฏการณ์อย่างมีระเบียบแบบแผนโดยไม่จ าเป็นต้องมีข้อ
สมมุติเบื้องต้น (presuppositionless observation) ใด ๆ ขึ้นมาก่อน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์นั้น เพื่อค้นหาและเข้าใจสภาพที่แท้จริง รวมทั้งเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว เขาเชื่อ
ว่าวิธีการศึกษาแบบนี้จะก่อให้เกิดทฤษฎีที่มีโอกาสเป็นจริงได้มากกว่าวิธีการศึกษาแบบอ่ืน40 ผลกระทบที่
ส าคัญจากวิธีการศึกษาค้นคว้าแบบนี้ ก็คือการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยอย่างมีระเบียบแบบแผนและการรวมตัว
ของนักวิทยาศาสตร์ในรูปของสมาคมทางวิชาการอย่างกว้างขวางในสังคมตะวันตก 

กลวิธีแบบอุปนัยจึงสอดคล้องกับการแสวงหาความรู้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความส าคัญกับ
การสังเกตอย่างระมัดระวัง การทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้มงวด เพื่อน าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ๆ หรือ
ทฤษฎีใหม่ โดยความคิดเห็นส่วนบุคคลจะถูกกันออกไปจากกระบวนการแสวงหาความรู้โดยกลวิธีนี้เพื่อที่จะ
ได้รับความเชื่อที่เป็นความรู้ที่แท้จริง41 

                                                           
38 Blaikie, Norman. (2007). Approaches to Social Enquiry. Chap.3. Cambridge: Polity 

Press. Blaikie, Norman. (2010). Designing Social Research. Chap.4. Cambridge: Polity Press 
39 Ibid. 

 40 O'Hear, Anthony. (1989). Ibid., p.13-15. 
41 Blaikie, Norman. (2007). Ibid.,p.59. 
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ทั้งนีก้ลวิธีแบบอุปนัยประกอบด้วย 4 ขั้นหลัก คือ42 
1. การสังเกตข้อเท็จจริงทั้งหมดและบันทึกข้อเท็จจริงเหล่าโดยปราศจากการเลือกข้อมูลและการ

คาดเดาว่าข้อเท็จจริงใดมีความส าคัญเชิงสัมพันธ์ 
2. การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง การเปรียบเทียบ และการจัดกลุ่มข้อเท็จจริง โดยปราศจากการใช้

สมมุติฐาน 
3. การสร้างข้อสรุปทั่วไป (generalizations) จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง  
4. ข้อสรุปทั่วไปนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกน าไปทดสอบต่อไป 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลวิธีแบบอุปนัยให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและการทดลอง โดย

ให้ความระมัดระวังกับความคิดที่มีอยู่ก่อนหน้าที่จะส่งผลต่อข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการสังเกต โดยการให้
เหตุผลแบบนิรนัยมุ่งแสวงหากฎและหลักการและการเชื่อมโยงที่จ าเป็นต่อการเข้าใจปรากฏการณ์นั้น 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  1.3.1  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.3.1 
ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  1  ตอนที่  1.3 เรื่องท่ี  1.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 Carl Hempel . (1966). Ibid. 
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เรื่องท่ี 1.3.2. กลวิธีแบบนิรนัย  
   กลวิธีแบบนิรนัย (deductive strategy)43 เป็นวิธีการวิจัยที่เน้นการทดสอบทฤษฎีว่าสามารถ

อธิบายปรากฏการณ์ได้หรือไม่และเพียงใด กลวิธีแบบนี้จึงเริ่มต้นจากการตั้งสมมุติฐานที่มาจากทฤษฎี หรือ
พัฒนาสมมุติฐานขึ้นมาจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายปรากฏการณ์ การเก็บข้อมูลจะต้องสอดคล้องกั บ
สมมุติฐานอย่างเคร่งครัดและใช้วิธีการหรือเทคนิคที่เหมาะสม และในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการน าข้อมูลมา
ทดสอบว่าเป็นไปตามสมมุติฐานหรือไม่ 

เรอเน เดส์คาร์ตส์ (Rene Descartes) มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิธีการศึกษาแบบนิรนัย 
(deductive method) วิธีการศึกษาแบบนี้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักการเชิงทฤษฎีจากความคิดที่มี
เหตุผลเป็นหลัก การทดลองในเชิงประจักษ์เป็นเพียงเครื่องมือในการทดสอบความถูกต้องของหลักการดังกล่าว
เท่านั้น วิธีการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของเขาจึงมีลักษณะตรงกันข้ามกับวิธีการของเบคอน (Bacon) 
อย่างเห็นได้ชัด เพราะวิธีการนี้เริ่มต้นจากการพัฒนาทฤษฎีหรือสมมุติฐานขึ้นมาก่อน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล
มาพิสูจน์ทฤษฎีหรือสมมุติฐานดังกล่าวทีหลัง ในขณะที่วิธีการของเบคอน (Bacon) เริ่มต้นจากการ เก็บ
รวบรวมข้อมูล   โดยมีทฤษฎีเป็นผลที่ตามมาจากการค้นพบด้วยเหตุที่ เดส์คาร์ตส์ (Descartes) เน้นการศึกษา
ในลักษณะนี้ เขาจึงได้กลายเป็นผู้น าในการใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและหาข้อสรุปทางทฤษฎี
อีกด้วย44 ถึงแม้ว่าจะมีข้อแตกต่างกันในจุดเริ่มต้นในการ พัฒนาองค์ความรู้ ผลงานด้านวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ของบุคคลทั้งสองกลับมีส่วนเกื้อกูลต่อกันในการสร้างสรรค์และทดสอบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนมีอิทธิพลต่อทั้งวิธีการศึกษาวิเคราะห์และโลกทัศน์ในการพิจารณาปรากฏการณ์ของนักวิชาการยุค
ต่อมาอย่างมากมาย 

กลวิธีแบบนิรนัย คือวิธีการนิรนัยที่อาศัยสมมุติฐาน (hypothetico-deductive method) โดยใช้
หลักการพิสูจน์ว่าผิด (falsification) วิธีการนิรนัยเริ่มต้นจากการตั้งค าถามหรือการก าหนดปัญหาในการวิจัยที่
ต้องการเข้าใจหรือต้องการอธิบาย แทนที่จะเริ่มต้นด้วยการสังเกตแบบกลวิธีแบบอุปนัย หลังจากนั้นจะเป็น
การสร้างค าตอบที่น่าจะเป็นไปได้ของค าถามหรือปัญหาในการวิจัยโดยค้นหาค าตอบที่ น่าจะเป็นไปได้จาก
ทฤษฎี45 

ปอปเปอร์ (Popper) ได้สรุปกลวิธีนิรนัยไว้ดังนี้46 
1.เริ่มต้นจากการตั้งสมมุติฐานซึ่งเป็นค าตอบที่น่าจะเป็นไปได้จากทฤษฎี 
2.สมมุติฐานที่ได้รับการยอมรับก่อนหน้า หรือ เงื่อนไขเฉพาะที่ท าให้สมมุติฐานก่อนหน้านั้นได้รับ
การยอมรับจะถูกนิรยัยมาเป็นข้อสรุป 

                                                           
43 Blaikie, Norman. (2007). Ibid. 

 44 Bernal, J.D. (1971).Science in History : The Scientific and Industrial Revolution 
Cambridge : The M.I.T. Press.p., 441-445. 

45 Blaikie, Norman. (2007). Ibid.,p.71. 
46 Popper Karl (1959).The Logic of Scientific Discovery.London : Hutchinson.,p.32-33 
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3. ทดสอบข้อสรุปและตรรกะของการอ้างเหตุผล เปรียบเทียบตรรกะของการอ้างเหตุผล นี้กับ
ทฤษฎี 
4. ทดสอบข้อสรุป โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งอาจใช้การสังเกต หรือการทดลอง 
5. ถ้าการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อสรุปทั่วไป หรือสมมุติฐานที่ตั้งเอาไว้ นั่นหมายความทฤษฎีที่
เป็นฐานที่น ามาตั้งสมมุติฐานนั้นต้องผิดไปด้วย นั้นคือไม่สามารถตอบค าถามของปรากฏการณ์ที่
ศึกษาได้ 
6. ถ้าข้อสรุปทั่วไปผ่านการทดสอบ โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นสอดคล้องและถูกสนับสนุน
ทฤษฎี ทฤษฎีนั้นจะมีความหนักแน่นมากขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นการพิสูจน์ว่าทฤษฎีนั้นถูก 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  1.3.2  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.3.2 

ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  1  ตอนที่  1.3  เรื่องท่ี  1.3.2 
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เร่ืองที่ 1.3.3. กลวิธีแบบปฏินัย  
กลวิธีแบบปฏินัย (retroductive strategy)47 เป็นการสร้างตัวแบบเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์

เป็นวิธีการวิจัยที่เน้นการค้นหา โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ และกลไกที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดปรากฏการณ์ โดยการสร้างตัวแบบขึ้นหลังจากสังเกตุหรือศึกษาปรากฏการณ์อย่างใกล้ชิดเพ่ือหาปัจจัย
หรือเงื่อนไขที่น่าจะประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ รวมทั้งกลไกท่ีน่าจะเชื่อมโยงปัจจัยหรือ
เงื่อนไขดังกล่าวกับปรากฏการณ์ที่ต้องการอธิบาย ตัวแบบดังกล่าวมักจะเกิดจากการเทียบเคียงกับโครงสร้าง
และกลไกความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของปรากฏการณ์อ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยเชื่อว่าน่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกันหรือ
พัฒนาตัวแบบขึ้นจากข้อค้นพบและค าอธิบายเชิงทฤษฎีที่น่าจะเกี่ยวข้อง ขั้นตอนหลังจากนั้นเป็นการเก็บ
ข้อมูลเพ่ือทดสอบตัวแบบว่ามีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ และกลไกที่เชื่อมโยงปัจจัยที่เป็น
สาเหตุไปสู่ปรากฏการณ์ที่เป็นผลตามท่ีระบุไว้หรือไม่และเพียงใด 

กลวิธีแบบปฏินัย เป็นกระบวนการอธิบายปรากฏการณ์ตามแนวสัจนิยมจะประกอบด้วยขั้นตอน
พ้ืนฐานเพียง 3 ขั้นตอนเท่านั่น กล่าวคือ48 
 ขั้นตอนแรก เป็นการเสนอแนวคิดทางทฤษฎีซึ่งชี้ให้เห็นกลไกที่เชื่อมโยงเหตุไปสู่ผล ทั้งนี้ทฤษฎีจะ
ระบุถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งกลไกที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้นในโครงสร้าง
ความสัมพันธ์นั้น 
 ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นของการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานมาพิสูจน์ให้เห็นว่ากลไกนั้นมีอยู่จริงตามที่
ทฤษฎีระบุไว้หรือไม่ โดยทฤษฎีจะเป็นตัววางแนวทางในการหาข้อมูลและก าหนด ลักษณะะข้อมูลที่ต้องการใช้
ในการพิสูจน์ดังกล่าว 
 ขั้นสุดท้าย เป็นการก าจัดทฤษฎีที่เป็นตัวเลือกในการอธิบายอ่ืน ๆ ออกไป เมื่อเห็นว่า ทฤษฎีที่ใช้อยู่
นั้น ระบุถึงกลไกที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ากลไกนั้นมีอยู่จริง และไม่มี
ทฤษฎีอื่นอธิบายได้ดีเท่ากับทฤษฎีนั้น 
 ส าหรับบาส์กา (Bhaskar) กลวิธีแบบปฏินัยเป็นกลวิธีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสร้างตัวแบบ
เชิงสมมุติฐานที่ชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างและกลไกที่เชื่อว่าจะใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ได้ โดย
กลวิธีแบบปฏินัย สรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้49 

1. เพ่ือที่จะอธิบายปรากฏการณ์ที่สังเกตได้ จ าเป็นที่ต้องพยายามค้นหาโครงสร้างและกลไก
ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นั้น 

2. โครงสร้างและกลไกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้ จึงมีความจ าเป็นประกอบสร้างเป็นตัว
แบบขึ้นมา โดยตัวแบบนั้นชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างและกลไกของความสัมพันธ์ต่างๆ 

                                                           
47 Blaikie, Norman. (2007). Ibid. 
48 Outhwaite William. (1978).Ibid.,p.58. 
49 Harre R.(1961). Theories and Things. London : Sheed & Ward.,p.35. 
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3. ตัวแบบที่สร้างขึ้นมานี้ที่ระบุโครงสร้างและกลไกต่างๆ จะช่วยให้ปรากฏการณ์ที่ศึกษานั้นถูก
อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

4. การทดสอบตัวแบบในฐานะที่เป็นสมมุติฐานที่ใช้ในการอธิบายการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนจริง เพ่ือเปิดเผยให้เห็นแบบแผนของปรากฏการณ์ที่ทดสอบ 

5. ถ้าการทดสอบตัวแบบนี้ส าเร็จ ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ การได้เหตุผลที่ดีในการเชื่อถึงการด ารงอยู่จริง
ของโครงสร้างและกลไกในตัวแบบนั้น 

6. ทั้งนี้สามารถสามารถพัฒนาและใช้เครื่องมืออ่ืนที่เหมาะสมในการยืนยันการด ารงอยู่จริงของ
โครงสร้างและกลไกในตัวแบบนั้น 

7. กระบวนการทั้งหมดของการสร้างตัวแบบจะถูกท าซ้ าอีกครั้ง เพื่อที่จะอธิบายโครงสร้างและกลไก
ได้อย่างครอบคลุมและรอบด้านมากข้ึน 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  1.3.3  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.3.3 

ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  1  ตอนที่  1.3  เรื่องท่ี  1.3.3 
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เร่ืองที่ 1.3.4. กลวิธีแบบอวนัย  
กลวิธีแบบอวนัย (abductive strategy)50  หรือกลวิธีการตีความเป็นแนวการวิจัยที่มุ่งท า

ความเข้าใจปรากฏการณ์และพฤติกรรมทางสังคมโดยการค้นหาความหมาย แรงจูงใจ หรือเจตนาในการ
กระท าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันหรือวิถีปฏิบัติจริง ๆ ของตัวผู้กระท าการ การวิจัยลักษณะนี้จะเก็บข้อมูลใน
รายละเอียดจากผู้กระท าการและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิ ภาษาที่ใช้ความหมาย แรงจูงใจ 
และเจตนาในการแสดงออกในมุมมองของผู้กระท าการ และน ามา ตีความเพ่ือท าความเข้าใจที่มาของ
พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ทางสังคมในแต่ละกรณี ก่อนที่จะน าข้อค้นพบมาพิจารณาในเชิงวิชาการเพ่ือหา
ข้อสรุปโดยอาศัยแนวคิดเชิงทฤษฎี ด้วยเหตุนี้  การวิจัยเชิงการตีความจึงเน้นการพรรณนาสภาพของ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างละเอียดลออ เพ่ือให้เห็นภาพของปรากฏการณ์ตามความคิดความเชื่อของตัว
ผู้กระท าการ และการน าความคิดความเชื่อดังกล่าวมาพิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของการกระท า 
รวมทั้งการตีความข้อค้นพบดังกล่าวในมุมมองทางวิชาการอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้เข้าใจที่มาของปรากฏการณ์หรือ
พฤติกรรมทางสังคมในภาวะธรรมชาติ 
             กลวิธีแบบอวนัยจึงเกี่ยวข้องกับการประกอบสร้างทฤษฎี (constructing theories) ที่ได้มาจาก
ภาษา การให้ความหมาย เรื่องราวของผู้กระท าการทางสังคมในบริบทหนึ่งๆจากการท ากิจกรรมประจ าวัน โดย
การวิจัยเริ่มต้นจาก การบรรรยาย พรรณนากิจกรรมเหล่านี้ พร้อมทั้งการค้นหาความหมายที่แสดงออกมา 
จากนั้นลดทอนจัดหมวดหมู่ และสร้างเป็นแนวคิด กลวิธีแบบอวนัยนี้จึงให้ความส าคัญไปที่ความหมายของ
พฤติกรรมและการตีความซึ่งกลวิธีแบบอุปนัยและกลวิธีแบบนิรนัยละเลย โดยเฉพาะแรงจูงใจและความตั้งใจที่
ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมโดยตรง เป้าหมายหลักของกลวิธีนี้คือ การพยายามค้นหาว่าท าไมคนถึงกระท า
ผ่านการท าความเข้าใจโดยค้นหาความหมายในการกระท า51 

 
หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องท่ี  1.3.4  แล้ว  โปรดปฏิบัติกิจกรรม 1.3.4 

ในหน่วยการศึกษาหน่วยท่ี  1  ตอนที่  1.3  เรื่องท่ี  1.3.4 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Blaikie, Norman. (2007). Ibid. 
51

 Blaikie, Norman. (2007). Ibid.,p.89-90. 
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