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ความหมายและองคประกอบของการวิจัยทางวิชาการ
พรรณี บัวเล็ก
1. ความหมายของคําวาวิจัยทางวิชาการ
ขาพเจาเคยถามอาจารยชาวญี่ปุนทานหนึ่งวาที่ญี่ปุนสอนงานวิจัยอยางไร? เขาตอบวา กอนอื่นให
นักศึกษาอธิบายใหไดวาเรื่องที่เขาจะทํานั้นมีใครศึกษาไวบางแลว แลวอธิบายไมเหมือนคนอื่นอยางไร
และงานวิจัยของเขามีขอดีคืออะไร เรื่องเหลานี้ถือวาเปน basic ที่นักศึกษาจะตองอธิบายใหได คําอธิบาย
ของอาจารยทานนี้ดูเหมือนเปนการอธิบายวิธีการวิจัยหรือการเขียนงานวิชาการอยางงายๆ แตทําไดยาก
มากในการปฏิบัติ
อาจารยฉัตรทิพย นาถสุภา ไดอธิบายการวิจัยวาตางจากการอานหนังสือ ตางจากการศึกษา
ธรรมดาๆ การศึกษาเปนกระบวนการซึมซับ การวิจัยเปนการปฏิบัติการ เปนการเขากระทําการ เปนการ
ขุดคน เราเปนฝายรุกไมใชฝายรับแบบการอานหนังสือ เราเขาไปแสวงหาสิ่งที่เราสนใจจริงๆ คนหาลึกลง
ไปดวยตัวเอง ไมใ ชคอยซึ มซับ รอรับความรู ในการวิจัยตั วเราและความตั้ งใจของเราจึงมีสว นมากใน
กระบวนการวิจัย ตองการความตั้งใจจริงและเจตจํานงมากกวาการศึกษาธรรมดาๆ ความแตกตางอีก
ประการหนึ่งระหวางการวิจัยกับการศึกษาธรรมดาๆ คือเปนการคนหาความรูใหม เราตั้งโจทยวิจัยขึ้น
เพราะยังไมมีองคความรูเรื่องนั้นในโลก นักวิจัยจึงเปนเสมือนนักสํารวจดินแดนใหม ตองเตรียมพรอมที่จะ
พบอะไรๆที่เราไมคาดคิดมากอน การลงไปทํางานในเรื่องใหมยอมเปนเรื่องที่ยาก นักวิจัยยอมพบสิ่งที่เขา
อธิบายไมได ไมเขาใจ ไมเคยชิน ทําใหเกิดความผิดหวัง และทําใหทอถอยไดงาย แตขณะเดียวกันหาก
เขามีความมุงมั่นและพากเพียร และสามารถหาคําตอบได เขาก็จะมีความภูมิใจและชุมใจมากที่ไดมีสวน
สรางองคความรูใหมใหแกชุมชน ใหแกทองถิ่น และใหแกประเทศชาติ นายแพทยวิจารณ พานิช อดีต
ผูอํา นวยการสํ านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิจั ย (สกว.) กลา ววา การวิจั ย ทํ า ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
(ฉัตรทิพย นาถสุภา แนวทางและวิธีวิจัยสังคมไทย , 2548:64-65)
อาจารย นิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ กล า วถึ ง การวิ จั ย ว า อาจถู ก พ อ มดหมอผี ใ นทางวิ ช าการทํ า ให
กลายเปนรูปแบบที่ขึงขัง นับตั้งแตการตั้งสมมติฐานการวิจัยไปจนถึงการเขียนรายงาน กลายเปนพิธีกรรม
ที่ระเอียดซับซอน แตหัวใจจริงๆของการวิจัยคือกระบวนการสรางความรูใหมนั่นเอง ในกระบวนการนี้
ประกอบดวยการกระทําซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของผูคนคือการตั้งคําถามใหม ตั้งคําถามกับคําถามเดิม ตอบ
คําถามเดิมใหม ตอบคําถามใหม ตอบคําถามที่เกิดจากตั้งคําถามใหมกับคําถามเดิมฯลฯ จนในที่สุดก็สราง
ความรูใหมขึ้นมา ความรูใหมก็ไมใชอะไรที่ลี้ลับสูงสงเกินกวาที่คนทั่วไปทําอยูในชีวิตปกติอยูแลว บางครั้ง
อาจเปนขอมูลใหม บางครั้งเปนการมองความสัมพันธของขอมูลเกาอยางใหม บางครั้งเปนโลกทัศนใหม
และบางครั้งก็เปนการผสมผสานกันของทั้งหมดเหลานี้ (นิธิ เอียวศรีวงศ ประชาคมวิจัย ฉบับที่55 เดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ,2547: 37)
อาจารยนิธิ กลาวถึงเนื้อหาวาแกนแทของวิชาสังคมศาสตรก็คือ การสังเกตพฤติกรรมของมนุษยใน
สังคม เพื่อหาหลักเกณฑสําหรับอธิบายกิจกรรมทางสังคมมนุษยและหรือคาดเดาผลของกิจกรรมทางสังคม
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นั้นๆ พฤติกรรมของมนุษยนั้นสวนหนึ่งเปนผลมาจากประสบการณในอดีตในฐานะเอกบุคคล และในฐานะ
เปนสมาชิกของสังคม การที่จะเขาใจพฤติกรรมของมนุษยไดก็ตองเขาใจประสบการณของเขาอยางแทจริง
ทั้งในฐานะที่เปนเอกบุคคลและในฐานะเปนสมาชิกของสังคม(นิธิ เอียวศรีวงศ, 2537 :83)
สวนในเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตรมีหลักใหญอยูสองประการ คือ การวิพากษหลักฐาน
และการสรางแนววิเคราะห การวิพากษหลักฐานก็การวัดความนาเชื่อของหลักฐานดวยวิธีการวิพากษวิธี
ทางประวัติศาสตร สวนแนววิเคราะหทางประวัติศาสตร มีหลักอยูสองประการ การมองเหตุการณ สถาบัน
หรือการเคลื่อนไหวใดๆในฐานะที่เปนขบวนการ กลาวคือ มีจุดเริ่มตน และคลี่คลายมาเปนลําดับอยางไร
หลักการแรกคือการเจาะลึกลงไปยังปจจัยบางอยางเปนพิเศษ หลักการที่สอง คือความพยายามสัมพันธ
ปจจัยตางๆที่หลากหลายเขาหากันเพื่ออธิบายสิ่งที่ศึกษานั้น (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2537 : 83-84)
Babbie, Earl นักสังคมวิทยาไดกลาวถึงการวิจัยทางสังคมวาคือการเฝาสังเกตถึงชีวิตทางสังคม
อย า งเป น ระบบ เพื่ อ ค น หาและทํ า ความเข า ใจในแบบแผนต า งๆจากสิ่ ง ที่ สั ง เกต ซึ่ ง จะเป น เรื่ อ งของ
ปฏิสัมพันธระหวางประชาชนกับบุคคลและสรางโครงสรางของปฏิสัมพันธเหลานั้น นักสังคมศาสตรตองการ
ที่จะเปดเผยธรรมชาติในความสัมพันธของมนุษย เชนเดียวกับนักชีววิทยาที่ตองการรูอวัยวะสวนตางๆของ
รางกาย หรือนักดาราศาสตรที่ตองการรูการเคลื่อนที่ของวัตถุตางๆที่อยูเหนือโลก ในขณะที่ผูเกี่ยวของใน
ความสัมพันธของมนุษยมักจะสังเกตวาอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวเขาและพยายามทําความเขาใจมัน การสังเกต
และการอธิบายของพวกเขามักจะพลามัวดวยความรูสึกตางๆ ดวยความคิดที่ผิดและความเชื่อที่ไดรับการ
เรียนรูมา รวมทั้งโดยการเฝาสังเกตอยางไมเปนทางการและผิดพลาด สิ่งเหลานี้จะตรงกันขามกับนักวิจัย
ทางสังคมศาสตรที่จะทําการสังเกตอยางตั้งใจและสุขุมรอบครอบซึ่งมักจะกระทําเปนกลุม ดังนั้นผลการ
สังเกตที่ไดรับคือการวิเคราะหขอมูลอยางระมัดระวัง มันสามารถกลาวไดวาการวิจัยทางสังคมศาสตรคือการ
รวม (organize) ระหวางกิจกรรม 2 อยางเขาดวยกัน คือการวัด( measurement) และการตีความหมาย
( interpretation) การวัดก็คือรูปแบบพิเศษอยางหนึ่งของการสังเกตและการตีความหมายก็คือตรรกะในการ
พยามเขาใจในเรื่องตางๆ ( Babbie, Earl The Practice of Social Research Sixth Edition ,1991:2-3)
หลักเกณฑในการพิจารณาคุณภาพของงานวิจัยที่กําหนดจากสภาวิจัยแหงชาติตามระเบียบการ
พิจารณาผลงานที่สมควรไดรางวัลป พ.ศ.2542 มีดังนี้
1. เปนการคิดคนใหม มีความคิดริเริ่ม หรือเพิ่มองคความรูดานวิชาการใหมากขึ้นอยางชัดเจน
เปนประโยชนตอวงวิชาการหรือสังคมสวนรวม มีศักยภาพ หรือนําไปใชประโยชนไดผลดี
2. กอใหเกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหมๆ หรือหักลางทฤษฎีเดิม หรือแกไขทฤษฎีเดิมในสาระสําคัญ
3. สรางระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม หรือหักลางระเบียบวิธีวิจัยเดิม หรือแกไขระเบียบ
วิธีวิจัยเดิมในสาระสําคัญ
4. คนพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีของการผลิต การประดิษฐ การบริหาร การบริการตางๆที่
เปนประโยชนตอสาขาวิชา หรือการผลิตภัณฑและบริการใหมๆ หรือปรับปรุงแกไขกระบวน
วิธี หรือกรรมวิธีเดิมอยางสําคัญ (ระเบียบสภาวิจัยแหงชาติวาดวยการใหรางวัลผลงานวิจัย
พ.ศ.2542)
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สรุปแลวในความหมายของการวิจัยนั้นเปนการหาความรูใหม ที่ตอยอดจากความรูเดิมไมวาจะ
เรื่องขององคความรู หรือระเบียบวิธีวิจัยก็ตาม ขอสรุปนี้ไดมีการโตแยงในปจจุบันวา การใหความเชนนี้ทํา
ใหการทําวิจัยผูกขาดอยูในเฉพาะมหาวิทยาลัย และผูที่จะทําวิจัยไดก็ตองเปนนักศึกษาปริญญาโท ปริญญา
เอกเทานั้น ชาวบานประชาชนที่อยากรูเรื่องบางเรื่องหรือของเขาเองทําวิจัยไดหรือไม การวิจัยนั้นสามารถ
ทําไดในชนทุกกลุม ผลงานการคิดคนเชิงนวัตกรรมจํานวนมากเกิดจากชาวบาน เนื่องจากชาวบานเปนผู
ปฏิบัติใกลชิดกับปญหา ชาวบานวิจัยทดสอบและเรียนรูอยูตลอดเวลาในชีวิตจริง
2. กระบวนทัศนหรือฐานคิดในการวิจัย ( paradigm for the research)และวิธีการวิจัย (research
metheology)
กระบวนทัศนการวิจัย คือ แนวทางการหาความรูในการวิจัย กระบวนทัศนเปนตัวกําหนดความคิด
ของบุคคลในการกําหนดปญหาและวิธีที่ใชในการทําวิจัย กระบวนทัศนในทางสังคมศาสตรมี 2 กระบวน
ทัศนดวยกันคือ ปฏิฐานนิยม (Positivism) และปรากฏการณนิยม(Phenomenology)
ปฏิฐานนิยม(Positivism) เปนการแสวงหาความจริงทางวิทยาศาสตรกายภาพ กระบวนทัศนนี้เชื่อ
วาความจริงมีอยูแลวในธรรมชาติ ที่เนนการหาความจริงเชิงสาเหตุ ที่ตองมีหลักฐานเชิงประจัก ที่สามารถ
สัมผัสไดดวยปราสาททั้ง 5 เปนสิ่งที่จริงและยอมรับได สามารถแจงนับและวัดไดดวยตัวเลข ใชคณิตศาสตร
เปนภาษาในการวิเคราะห ภารกิจหลักของการวิจัย คือการหาความสัมพันธและหาคําอธิบายความสัมพันธ
ดังกลาว ใชกับการศึกษาเชิงปริมาณ
ปรากฏการณ นิ ย ม (Phenomenology) เป น กระบวนทั ศ น ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ ข อ มู ล ที่ เ ป น
ความรูสึกนึกคิด คานิยม อุดมการณ วัฒนธรรม การวิจัยจะใชการตีความหมาย การศึกษา เริ่มตนจาก
ปรากฏการณเฉพาะที่นักวิจัยสนใจ ดังนั้นผลของการวิจัยจึงไมสามารถนําไปอธิบายเปนสิ่งทั่วไปได ซึ่งจะใช
ในการศึกษา เชิงคุณภาพ
นิศา ชูโต (นิศา ชูโต ,2548 : 5-6)ไดเปรียบเทียบความแตกตางของการมองความจริงและวิธีการ
ปฏิบัติของกระบวนทัศนทั้ง 2 นี้มี 6 ประการดวยกัน คือ
1. ธรรมชาติกับความจริง การวิจัยแนวปฏิฐานนิยมเชื่อวา ความจริงเปนหนึ่งเดียวมีตัวตนจับ
ตองไดสามารถแยกออกศึกษา เปนตัวแปรเหตุและผล ซึ่งมี ความสัมพันธเชิงสาเหตุ เกี่ยวของกันภายใต
สภาพการศึกษาแตกลุมปรากฏการณนิยม เชื่อวา ความจริงมีหลายระดับ และสวนใหญที่สรางขึ้นและมี
ตัวตนในความรูสึกนึกคิดของมนุษยเปนสิ่งที่จับตองไมได ดังนั้นวิธีการศึกษา จึงตองดูภาพรวมที่ผสมผสาน
กันทั้งหมด วิธีการศึกษาความจริงระดับตางๆ จึงตองใชหลายวิธีการจึงไดรับความจริงทั้งหมดได ดังนั้น
วิธีการศึกษาแบบปฏิฐ านนิยมหรือวิธีการวิจัยเชิงสาเหตุและการทดลอง จึงเหมาะสมกับวิ ทยาศาสตร
ธรรมชาติ การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการตีความหมายพฤติกรรมมนุษยในวิชาสังคมศาสตร วิธี
การศึกษาแบบเชิงปรากฏการณนิยมจึงเหมาะสมในภาพรวมที่เปนความจริงทางสังคม
2. ความสัมพันธระหวางผูวิจัยกับสิ่งที่ศึกษา ซึ่งมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน การศึกษาแบบปฏิฐาน
นิยม พยายามปองกันหรือแยกผูศึกษาและสิ่งที่ศึกษาออกจากกัน เพื่อขจัดอิทธิพลดังกลาว ซึ่งกระทําได
ยากเมื่อศึกษาเกี่ยวกับมนุษย การวิจัยเชิงปรากฏการณนิยมแนะนําใหใชความสัมพันธดังกลาวเปนโอกาส
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ในการปรับวิธีการตางๆ เพื่อเพิ่มพูนความเขาใจและการตีความของผูศึกษาจนกระทั่งเกิดเขาใจสิ่งที่
ศึกษาอยางกระจางชัด
3. การอธิบายเกี่ยวกับความจริง วิธีการปฏิฐานนิยมเปนการ “จับสภาพ ความจริง”โดยไม
เกี่ ย วข อ งกั บ บริ บ ท เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ป ลี ก ย อ ยไม ส ามารถสรุ ป อ า งอิ ง ได ก็ จ ะตั ด ทิ้ ง ไป ในขณะที่ ก ารวิ จั ย
ปรากฏการณนิยมจะคอยๆ พัฒนาเกี่ยวกับภาพของความจริงในระดับตางๆ ขึ้นมา ตั้งแตหนวยยอยๆ โดย
การสรางสมมุติฐานชั่วคราวยอยๆ เชื่อมโยงจากบริบท จนสภาพ “ความจริง” ปรากฎ ดังนั้นจึงไมสามารถ
จะนําไปสรุปอางอิงถึงความจริงในบริบทที่แตกตางกันได เพียงแตสรางใหเกิดความเชื่อมโยง เกิดความ
เขาใจในบริบทที่ใกลเคียงกันเทานั้น
4. เกี่ ย วกับ สาเหตุ กลุ ม วิ จัย เชิ ง ปฏิ ฐ านนิ ย มมุ งอธิ บ ายความสั ม พั น ธเ ชิ ง เหตุ แ ละผลเป น
ประเด็นสําคัญ ผลที่เกิดขึ้นทุกอยางจะตองมาจากเหตุซึ่งสามารถบงบอกไดรูปแบบที่สําคัญคือการทดลอง
กลุมวิจัยเชิงปรากฏการณนิยมเชื่อวา ความสัมพันธของมนุษยมีความซับซอนโยงใยซึ่งกันและกัน จน
บางครั้งไมสามารถแยกแยะไดงายๆ วาอะไรเปนเหตุ อะไรเปนผลได จึงไมเสียเวลาแยกเหตุและผลออกจาก
กันในการศึกษา สิ่งที่สามารถกระทําไดคือพยายามสรางรูปแบบของความคิด ที่อาจมีอิทธิพลซึ่งกันและ
กันและใชวิธีอธิบายแบบชักจูงใหเกิดความกระจางเขาใจ มากกวาจะแสดงความเปนเหตุ และเปนผล
ยืนยันอยางจริงจัง
5. เกี่ยวกับคานิยม กลุมปฏิฐานนิยมเชื่อวาวิธีการวิจัยเชิงสาเหตุที่ใชเปนวิธีการปราศจากอคติ
คานิยม มีความเปนปรนัยสูง กลุมวิจัยเชิงปรากฏการณนิยมยังเชื่อวาทุกวิธีลวนแลวแตแปดเปอนดวยคติ
คานิยมและมีความเปนอัตนัยทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการในการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยและสังคม
เชนวิธีการเลือกปญหาที่ทําการวิจัย การใชทฤษฎีและขอตกลงพื้นฐานของทฤษฎีดังกลาว การเลือกใช
เครื่องมือวิจัยตลอดจนวิธีการวิเคราะหขอมูลและการตีความหมายของผลการวิจัย ฯลฯ
นิศา ชูโต (นิศา ชูโต , 2548 : 7-8) เมื่อมีหลักการมองความจริงและวิธีการอธิบายที่แตกตางกันแลว
วิธีการและแบบอยางการปฏิบัติ (STYLE) ของทั้งสองแนวคิดจึงแตกตางกัน 6 ประการคือ
1. กลุ ม วิ จั ย ปฏิ ฐ านนิ ย มหรื อ กลุ ม สาเหตุ นิ ย ม นิ ย มใช วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณ (QUANTITATIVE
METHODS) มากกวา เพราะใชความชัดเจน เปนตัวเลขและใชวิธีการปฏิบัติจัดทําขอมูลดวยรูปแบบทาง
คณิ ต ศาสตร ในขณะที่ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปรากฏการณ นิ ย ม นิ ย มใช วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ (QUALITATIVE
METHODS) เพราะวิธีการนี้ใหความครอบคลุมรอบดานและเหมาะสมกับมนุษยซึ่งเปนผูเก็บขอมูล เพราะ
มนุษยเราปรับความคิดไดความแตกตางของสองวิธีการนี้สรางความเขาใจผิดคิดวาวิธีวิจัยเชิงปริมาณและ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แยกขั้วออกจากกันเด็ดขาดเปนสองวิธีวิจัยหรือวิธีหนึ่งดีกวาอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งแทจริงแลว
ขอมูลของทั้งสองวิธีอยูคนละขั้วของเสนทแยงมุมเดียวกันกลาวคือ กลุมวิจัยเชิงสาเหตุมักนิยมใชวิธีการทาง
เชิงปริมาณ ในขณะที่กลุมวิจัยทางธรรมชาติก็จะนิยมใชวิธีการทางคุณภาพเทานั้นเอง
2. ที่มาของทฤษฎี กลุมนักวิจัยปฏิฐานนิยมอางอิงใชทฤษฎีที่เคยรูมากอนๆ เปนกรอบเพื่อเปน
เครื่องนําทางของการวิจัย ในขณะที่กลุมทางปรากฏการณนิยมเชื่อวาการใชทฤษฎีเปนกรอบจะทําใหเกิด
อคติในการทําวิจัย (เชื่ออะไรแลวก็จะเห็นสิ่งนั้น !!) ดังนั้นกลุมนี้จึงไมตองใชทฤษฎีนําทางการวิจัยมากอน
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แตจะดูจากสภาพความจริงและหลังจากเก็บขอมูลไปชั่วระยะหนึ่ง ก็จะเห็นทฤษฎีกอตัวขึ้นจากขอมูลที่เปน
รูปธรรม (GROUNDED THEORY)
3. ประเภทความรู ที่ ใ ช กลุ ม นั ก วิ จั ย ปฎิ ฐ านนิ ย ม จะใช ค วามรู ใ นกรอบของรู ป แบบภาษาที่
เกี่ยวของกับทฤษฎีที่อางอิงไวกอนในเชิงของคําถาม และสมมุติฐานในทฤษฎีที่อางเทานั้น ในขณะที่การ
วิจัยเชิงปรากฏการณนิยมซึ่งใชมนุษยเปนเครื่องมือ จะใชภาษาสะทอนความรูสึกนึกคิดของมนุษยใ น
กระบวนการที่กอใหเกิดความเขาใจอยางแจมแจง ใชการหยั่งรู ความเขาใจของผูวิจัย และวิธีการตางๆ ที่
ผูวิจัยเห็นวาจะเกิดความรูไดอยางไร ซึ่งแนนอนวาทั้งสองแนวทางใหความรูเกี่ยวกับปญหาที่ทําวิจัย แต
วิธีการและรูปแบบจะแสดงออกตางกัน
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยเชิงสาเหตุจะนิยมใชเครื่องมือที่ไมใชมนุษยในการเก็บขอมูล
ซึ่งจะดูวามีประสิทธิภาพ ตรงตามเปาหมายและเปนระบบ ในขณะที่การวิจัยเชิงธรรมชาตินิยมใชมนุษย
เปนเครื่องมือในการทําวิจัย เพราะมนุษยมีสติปญญาความคิด มีความเขาใจปรับเปลี่ยนและตอบสนอง
สภาพการณตางๆ ได มีความสามารถมองเห็นมุมมองตางๆ รูจักกระตุน รูจักตรวจสอบขอมูล ฯลฯ อันจะ
กอใหเกิดความรูไดดวยตัวเขาเอง
5. การออกแบบการวิจัย กลุมนักวิจัยเชิงสาเหตุจะตองออกแบบ วางแผน แนวทางการวิจัยไว
กอนลวงหนารวมทั้งสรางผัง วางแผนตารางตางๆ ไวใหเรียบรอยวาจะเสนอผลอยางไร แตนักวิจัยเชิง
ธรรมชาติจะใชวิธีคอยเปนคอยไป ดวยการเขาไปในสนามวิจัยกอนโดยไมมีทฤษฎี สมมุติฐานไวลวงหนา
เมื่อเขาไปในสนามชั่วระยะเวลาหนึ่งแนวทางการวิจัยก็จะเกิดขึ้น ปญหาจะเริ่มคลี่ขยาย กอตัวชัดเจนยิ่งขึ้น
และวิธีการตางๆ ก็จะเกิดตามติดตอๆ กันมา แนนอนที่นักวิจัยเชิงธรรมชาติจะมีความรูและไดรับคําแนะนํา
เกี่ยวกับสภาพในสนามวิจัยมากอนตางๆ มากมาย แตเขาก็จะไมยอมปลอยใหสิ่งเหลานั้นมากั้นขวาง แนว
ทางการวิจัยตามสภาพที่เขาเห็นจริง เขาจะใชวิจารณญาณของตนเองตัดสินซึ่งก็เหมือนๆ กับนักวิจั ย
เชิงสาเหตุ แมวาจะมีกรอบแนวทางอยางชัดเจนแลวก็ตามก็ตองเปดแนวคิดและทางเลือกตางๆ ใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได เพื่อใหรับกับสภาพและผลของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นไดตางๆ นานา
6. สถานที่วิจัย ในขณะที่กลุมวิจัยเชิงสาเหตุ มักจะดําเนินการศึกษาวิจัยในสภาพการทดลอง
เพราะตองการควบคุมสถานการณหรือตัวแปรบางตัว นักวิจัยเชิงธรรมชาติจะทําวิจัยในสภาพปกติธรรมชาติ
(ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด ชื่ อ แนวคิ ด วิ ธี ดั ง กล า ว) เพราะสภาพธรรมชาติ ที่ เ ป น จริ ง นี่ แ หละ ที่ จ ะทํ า ให
การคนพบเกิดขึ้นไดจากของจริง และก็อาจจะอางไปสูสภาพปกติอื่นๆ ที่มีสภาพธรรมชาติคลายคลึงกัน
ในขณะที่วิจัยในหองทดลองจะมีขอจํากัดกวาในการอางอิงไดเฉพาะสภาพการทดลอง
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เราสามารถสรุปประเด็นความแตกตางระหวางกระบวนทัศนทั้งสองแนวคิดได ดังนี้
ตารางที่ 1 ความแตกตางระหวางกระบวนทัศนทางปฏิฐานนิยมและปรากฏการณนิยม
กระบวนทัศนทางปฏิฐานนิยม
- ความจริงเปนโลกภายนอกและวัดไดดวยวัตถุ
วิสัย (OBJECTIVE)

ความเชื่อ
พื้นฐาน

นักวิจัยควรจะ

ความเชื่อถือได

กระบวนทัศนทางปรากฏการณนิยม
- ความจริงทางสังคมสรางขึ้นในความนึกคิด
ของมนุษยและเปนอัตตวิสัย
(SUBJECTIVE)
- ผูวิจัยเปนอิสระแยกกับสิ่งที่ถูกวิจัย
- ผูวิจัยเปนสวนหนึ่งของสิ่งที่ถูกวิจัย
- ความจริงเปนเรื่องปราศจากคานิยม
- ความจริงอยูบ นพื้นฐานความเชื่อความ
สนใจของมนุษย
- มุงประเด็นในสิ่งที่มีหลักฐานความจริง (FACT) - มุงประเด็นของความหมาย (MEANING)
- มองในพื้นฐานของเชิงเหตุและผล
- พยายามเขาใจวาอะไรเกิดขึ้น
- จับแยกสภาพความจริงใหเล็กพอเหมาะกับ
- มองภาพรวมทั้งสถานการณ
การศึกษา
- สรางสมมุติฐานและทดสอบ
- คอยๆ พัฒนาความคิดขอสรุปจาก
ขอมูลรูปธรรม
- ใชวิธีการเชิงปริมาณ
- ใชวิธีการเชิงคุณภาพ
- สรางนิยมปฏิบัติการเพื่อวัดได
- ใชวิธีการหลายๆ วิธีเพื่อสรางแนวคิด
นานาประการเกี่ยวกับปรากฏการณ
- ใชกรอบทฤษฎีกอนๆ นํา
- ไมใชกรอบทฤษฎีนําศึกษาจาก
ปรากฏการณธรรมชาติ
-ใชกลุมตัวอยางมาก
- กลุมตัวอยางนอยแตเจาะลึก
- สถานที่ทําวิจัยใชหองทดลอง
- ทําในสภาพธรรมชาติ
ความตรง (VALIDITY)
ความเชื่อถือได (CREDIBILITY)
- เครื่องมือที่ใชวัดในสิ่งที่ตองการวัดหรือไม
- ผูวิจัยสามารถเขาถึงและมีความรู ความ
เขาใจในความหมายตางๆ ของ ผูให
ขอมูล
ความเที่ยง
การพึงพากับเกณฑอื่นๆ
(RELIABILITY)
(DEPENDABILITY)
- การวัดใหผลตรงกันทุกครั้งหรือไม (โดยที่ไมมี - การสังเกตสิ่งเดียวกัน โดยนักวิจัยหลาย
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ถูกวัด)
คน หลายโอกาส วาสอดคลองกันเพียงใด
การสรุปผลอางอิง
การถายโอนผลการวิจัย
(GENERALIASBILITY)
(TRANSFERABILITY)
- โอกาสของรูปแบบที่ถูกสังเกตในกลุมตัวอยาง - ความคิดและทฤษฎีที่สรางขึ้นจาก
สามารถนําไปใชอางกับประชากรทั้งหมดมากนอย สถานการณ หนึ่งๆ สามารถจะนําไปใชกับ
เทาใด
สถานการณอื่นเพียงใด

ที่มา :นิศา ชูโต “การวิจัยเชิงคุณภาพ” เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานักวิจัย
เฉพาะทาง วันที่ 19-21 ตุลาคม 2548 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 2548 : 10-11.
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วิธีการวิจัยมี 2 แบบ คือ อุปนัย (induction) และนิรนัย (deduction)
วิธีการแบบอุปนัย ( induction ) คือการสรางขอสรุปทางทฤษฎีหรือกฎเกณฑบางอยางจากขอมูล
หรือปรากฏการณยอย จํานวนหนึ่ง ไดแก แมวสีดํามีหนวด แมวสีน้ําตาลมีหนวด แมวสีขาวมีหนวด ฯลฯ
ดังนั้นแมวทุกตัวมีหนวด ความผิดพลาดของวิธีการนี้คือ ถากลุมขอมูลนอยเกินไป ขอสรุปอาจเชื่อถือไมได
การคั ดเลื อกกลุมตัว อยางถาคัดเลือกไมดี หรือมีอคติ (bias) ขอสรุปก็ผิดพลาดได การคั ดเลือกแตกลุม
ตัวอยางที่ดี ไมมีกลุมตัวอยางที่เสียก็ไดขอสรุปที่ผิดพลาดได ขอสรุปหรือทฤษฎีไมมีอะไรสมบูรณ และไมมี
ความจริงที่สมบูรณเสมอไป(absolute truth)มีแตความจริงสัมผัส (relative truth) นอกจากนี้ในการรวบรวม
ขอมูลหรือการศึกษาปรากฎการณยอยเพื่อสรุปเปนทฤษฎีก็ไมสามารถทําไดครบถวน ความผิดพลาดใน
ขอสรุปและจําเปนตองมีการแกไข ทฤษฎีของประเทศหนึ่งอาจใชอีกประเทศหนึ่งไมได เพราะสังคม
วัฒนธรรมตางกัน ดังนั้นทฤษฎีจึงตองมีการพัฒนาตลอดเวลา วิธีการแบบอุปนัยจึงมีประโยชนตอการพิสูจน
และสร างทฤษฎีใหม การเขาสูท ฤษฎีใ หมเรียกวา anti-thesis วิธี การนี้อยูในกระบวนทั ศนการวิ จัยเชิง
คุณภาพที่จําเปนตองศึกษาปรากฎการณยอยลงไปอยางละเอียด
วิธีการแบบนิรนัย( deduction ) คือการนําทฤษฎีหรือกฎเกณฑทั่วไปไปอธิบายปรากฏการณ
ยอย เชนทฤษฎีกลาววาแมวมีหนวด ดังนั้นแมวสีเทามีหนวด ขอบกพรองของวิธีการนี้คือปรากฎการณยอย
อาจอยูนอกกฎเกณฑทางทฤษฎี ซึ่งอาจเกิดจากทฤษฎีที่สรุปมามีความบกพรอง รวบรวมขอมูลไดไม
ครบถวน ถาการใชทฤษฎีกระทําอยางขาดการวิพากษ อาจทําใหขอสรุปที่ไดไมถูกตอง ในวิธีการแบบนี้จะ
ไมไดแนวคิดใหมที่จะพัฒนาทฤษฎี
John. W. Creswell กลาวถึงกระบวนทัศนในมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรชวยใหเราสามารถเขาใจ
ในปรากฏการณ ต า งๆ และยั ง ช ว ยสร า งสมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ สั ง คมโลก กระบวนทั ศ น ยั ง ชี้ นํ า แนวทาง
การศึกษาวาควรเปนอยางไร ชี้วาอะไรคือปญหาที่ดี ขอสรุปและเกณฑของการพิสูจนความจริง ซึ่งเปน
เพราะกระบวนทัศนนั้นมีองคประกอบของทั้งทฤษฎี(theories)และวิธีการ(methods) ถึงแมวาจะมีความ
แตกตางกันในระเบียบวิธีวิจัยในแตละสาขาและบอยครั้งมีการขัดแยงกัน ในการศึกษาเชิงคุณภาพก็มี
สมมติฐานของกระบวนทัศนเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเปนการศึกษาเพื่อเขาใจในปญหาของมนุษยหรือสังคมที่วาง
อยู บ นพื้ น ฐานของการสร า งภาพที่ ซั บ ซ อ น ภาพรวม เป น การสร า งการพรรณนาในรายงานเกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของขอมูล และเปนการวิจัยแบบธรรมชาติ อีกการศึกษาหนึ่งคือการศึกษาแบบเชิงปริมาณ จะ
ประกอบดวยกระบวนทัศนเชิงปริมาณ ซึ่งจะเปนการสืบคนในปญหาของมนุษยและสังคมเชนกัน ที่อยูบน
พื้นฐานของการทดสอบทฤษฎี เปนการวิเคราะหขอมูลจํานวนมากสถิติ ทั้งนี้ก็เพื่อจะตัดสินวาเปนจริงตาม
ทฤษฎีที่ไดกลาวไวหรือไม( John. W. Creswell,1994:1-2)
กิจกรรมการวิจัยเริ่มตนที่คําถามการวิจัย ซึ่งจะถูกแปรไปเปนวัตถุประสงคการวิจัย หลังจากนั้นก็
เขาสูขั้นตอนการออกแบบงานวิจัย(research design) ซึ่งก็คือการกําหนดขอบเขตและการวางแผน เกี่ยวกับ
การใชรูปแบบการวิจัยแบบใดจึงจะไดคําตอบที่เหมาะสมกับการวิจัยนั้น โดยจะศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร
อะไรบาง ตัวแปรเหลานั้นมีความสัมพันธกันอยางไร และจะตองเก็บขอมูลจากประชากรกลุมใด จะมีวิธีการ
เลือกตัวอยางและกําหนดตัวอยางอยางไร จะใชเครื่องมือใดในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห
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ขอมูลเพื่อใหคําตอบที่การวิจัยตองการ การออกแบบงานวิจัยก็คือขั้นตอนการวางแผนงานวิจัยหลังจากสราง
โจทยและวัตถุประสงคการวิจัยแลว
3. องค ป ระกอบในการวิ จั ย หรื อ บทความทางวิ ช าการที่ ดีค วรเป น อย า งไร? คํ า ถามนี้ เป น สิ่ ง ที่
นักวิชาการตองคิดคํานึงและตองทําใหไดหากตองการจะสรางงานวิชาการที่ดี
3.1 ตองมีหรือสรางองคความรูใหม(new body of knowledge) งานวิชาการเปนกระบวนการ
สรางความรูใหมที่ตอยอดจากความรูเดิม ดังนั้นจึงตองการความใหมและความแตกตางจากงานที่ผานมา
ซึ่งการสรางสิ่งนี้ไดก็ตองมาจากการสํารวจวรรณกรรม (review literature) อยางดี ขั้นตอนนี้เปนเรื่องที่
สําคัญมาก บางคนสรางงานตรงนี้ไมไดดีก็เพราะไมเขาใจวางานชิ้นไหนควรอาน review หรือไมควรอาน
และขอบเขตของการ review จะกวางมากแคไหน? หลักการของการ review ก็จะตอง review งานที่
สําคัญที่เราเห็นวามัน สําคัญจริงๆ ซึ่งงานนี้จะตองไมจํากัดอยูเฉพาะภาษาไทย เราตองขามผานมิติทาง
ภาษาออกไปใหไดอยางนอยก็ตองใชภาษาอังกฤษไดดี หากผลงานที่สรางขึ้นมามี originality สูงมาก การ
เปดเวทีสูสากลนานาชาติของเราจะสูง การที่เราจะรูวาหนังสือเลมไหนดีหรือไมดี มีความสําคัญหรือไมอาจ
ดูไดจากความถี่ในการใชอางอิง พูดคุยกับผูอาวุโสหรือที่ปรึกษา การมีชุมชนทางวิชาและเครือขายทาง
วิชาการเพื่อใชเปนที่แลกเปลี่ยนและพูดคุยกันเปนสิ่งที่จําเปนในการสรางงานใหไดดี ปจจุบันมี internet ทํา
ใหเราสามารถคนควางานวิจัยในตางประเทศได นอกจากการมีเครือขายงานวิชาการกับชาวตางประเทศทํา
ใหเรารูการเคลื่อนไหวของวงวิชาการ และรูจักหนังสืองานวิจัยมากขึ้น เครือขายงานวิชาการนั้นเปนเรื่องที่
จําเปนสําหรับนักวิชาการมืออาชีพ ทําใหโลกวิชาการไมคับแคบ ความจําเปนในขอนี้ไดกลายเปนขอกําหนด
ประการหนึ่งของการพิจารณาการใหทุนดวย การรูจักหนังสือที่ดี แมยังไมไดอานก็ถือวาไดความรูไปแลว
ครึ่งหนึ่ง
การสรางองคความรูใหมหรือการตอยอดความรู มีความจําเปนจะตองใหความสนใจในเรื่องทฤษฎี
เพราะทฤษฎีเปนการแสดงสถานะภาพของความรูเดิม งานวิจัยที่ดีตองสามารถพัฒนาองคความรูที่มีอยูเดิม
ได
การทําสํารวจวรรณกรรม book review ไดดี ยังตองมาจากพื้นฐานการอานที่ดี การอานแบบจับ
ประเด็นที่ดีเพื่อใหรูวาในหนังสือแตละเลมสื่อเรื่องราวที่สําคัญอะไร ในการสํารวจวรรณกรรมตองมีดังนี้
(1) การอานแลวจับประเด็น ไดดีนี้อาจจะบอกไดวาเปนจุดเริ่มตนของ การคิดและเขียนใน
ทุกๆ เรื่อง สามารถสรางความคิดแบบตอยอดได การสรางความรู ความคิดตอตอยอดเปนภารกิจของการ
ทําวิจัย ซึ่งจําเปนตองสรางจากความรูที่มีอยูเดิมกอน หากเราไมรูวาความรูเดิมคืออะไร ก็ไมรูวาจะตอยอด
ขึ้นไปอยางไร การอานจับประเด็นนั้นไมใชเรื่องงายสําหรับเด็กไทยนักเพราะเราไมเห็นความสําคัญของวิชา
ย อ ความซึ่ ง เคยเป น วิ ช าบั ง คั บ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นแล ว ซึ่ ง ทั้ ง วิ ช าย อ ความและเรี ย งความนั้ น เป น วิ ช าที่ มี
ประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัย หลักการตําราพิชัยสงครามของ ซุนวูที่วา รูเขารูเรา รอยศึกไมพาย ก็
สามารถนํามาใชในเรื่องการอาน คือตองอานใหทะลุ รูวาผูเขียนหนังสือแตละเลมคิดอะไร
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การอานจับประเด็นงานวิจัย เรื่องสําคัญในการทํา book review คือ
1. เรื่องราวและประเด็นปญหาหรือคําถามในการวิจัยนาสนใจ มีประโยชน มีความสําคัญหรือไม
และอยางไร ตองวิเคราะหวาคําถามหรือปญหาในการวิจัยมาจากทฤษฎีหรือเปนเพียงแคปรากฎการณใน
สังคมเทานั้น คําถามที่ดีตองเชื่อมโยงระหวางปรากฏการณกับทฤษฎีใหได คําถามการวิจัยเปนเรื่องสําคัญ
มาก และเปนจุดเริ่มตนในขบวนการวิจัยทั้งหมด การสรางวัตถุประสงคของเรื่องสอดคลองกับปญหาหรือ
คําถามในการวิจัยที่ตั้งไวหรือไม
2. กรอบแนวคิดที่ใชมาจากพื้นฐานวรรณกรรมทั้งทางดานความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ผานมาที่
รอบดานหรือไม กรอบคิดที่นํามาใชนั้นเหมาะสมกับประเด็นปญหาที่ตั้งไวในการวิจัยหรือไม กรอบคิดนั้น
เปนทิศทางของการทํางาน หากวางผิดทิศแลวก็เหมือนเดินทางผิด ความเหนื่อยยากที่ทุมเทไปในการ
ทํางานถือวาเปนการสูญเปลา ในการทําวิจัยผูวิจัยตองใชเวลาและความละเอียดรอบครอบในการสรางกรอบ
คิด ความคมชัดในกรอบคิดจะชวยการทําวิจัยใหไดดี
3. วิธีการศึกษา ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาแบบไหน วิธีการที่สรางหรือนํามาใชนั้นสามารถนําไปสูการ
แสวงหาขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยไดหรือไม ประชากรกลุมตัวอยางที่เลือกใชนั้นเปนตัวแทนของเรื่องที่
ตองการศึกษาไดจริง การเก็บขอมูล แบบสอบถาม และสถิติที่ใชสัมพันธกับเรื่องที่วิจัยหรือไม
4. การวิ เ คราะห แ ละตี ค วามข อ มู ล คื อ การนํ า ข อ มู ล ที่ ห ามาได ม าทํ า การจั ด ให เ ป น ระบบ หา
ความหมาย แยกแยะองคประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงหาความสัมพันธของขอมูล และอธิบายการเกิดขึ้นการ
ดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนนี้ตองมีการนําทฤษฎีและงานวิจัยที่ผานมามาชวยวิเคราะห
5. ผลการวิจัยที่ศึกษาออกมาสามารถตอบคําถามการวิจัยไดหรือไม เรื่องที่คนพบมีความนาสนใจ
และมีความสําคัญอยางไร งานบางชิ้นอาจจะไมสามารถตอบถามการวิจัยที่ตองการได และไมไดคนพบอะไร
ที่สําคัญเลย จนบางครั้งอาจกลาวไดวาเปนงานไมมีคุณคา การคนพบในการวิจัยทําใหงานมีคุณคา
6. งานวิจัยมีความนาเชื่อถือหรือไม ซึ่งมาจากการใชหลักฐานและทฤษฎีที่นํามาใชในการตีความ
หลักฐาน ความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลระหวางหลักฐานกับทฤษฎีมีความสัมพันธอยางเปนเหตุเปนผล
มากนอยแคไหน งานบางชิ้นอาจมาจากหลักฐานที่ไมจริงหรือหลักฐานที่ไมรอบดานพอ ผูอานจะตอง
ประเมินสิ่งเหลานี้ใหได หรือการใชทฤษฎีที่ไมตรงกับเรื่องจึงไมอาจนําไปสูการตีความหลักฐานไดอยาง
เพียงพอ จึงทําใหงานขาดความคมชัด
7. ประโยชนจากการอานงานวิจัย และขอเสนอแนะทั้งตอวงวิชาการและตอนโยบายที่งานวิจัย
มอบใหแกผูอานดีหรือไม ดังที่กลาวไวตั้งแตตนวาการทําวิจัยคือการตอยอดความรู ดังนั้นประโยชนในการ
อานงานวิจัยควรมีมากกวาเนื้อหาเฉพาะเรื่องเทานั้น แตตองเปนองคความรูที่จะนําไปอธิบายเรื่องอื่นๆใน
ทํานองเดียวกันไดดวย นอกจากนี้งานวิจัยจะสามารถนําไปใชในการพัฒนาสังคมใหดีขึ้นไดอยางไร
(2) การอานตองอานแบบมีขอโตแยง(argument) การมีความคิดโตแยงตองอยูภายใตหลักของ
เหตุผล ซึ่งไมใชเรื่องชวนทะเลาะอยางไรเหตุผล สิ่งนี้คือ การอานแบบสรางคําถามกับงานเดิมๆ ทั้งในตัว
คําถามและคําตอบของงานเดิม ทั้งนี้เพื่อหาความตางจากงานที่เราอานก็เพื่อตอยอดความรู พัฒนาในเกิด
การสรางงานใหม การมี argument กับงานที่อานเปนเรื่องสําคัญ สวนใหญการอานงานของเราจะทําเพื่อ
นําไปใชตอ ไมไดอานเพื่อสรางขอโตแยง ทําใหงานที่เกิดขึ้นมาไมใชงานใหม การโตเถียงสวนใหญก็เปน
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ขอผิดพลาดเชิงขอมูลหลักฐานเล็กๆ นอยๆ ไมใชการโตเถียงเชิงความรูและความคิด การโตเถียงใน
หลักคิดของงานหรือการอธิบายเปนเรื่องที่สําคัญที่เราตองทําใหได การอานแบบมีขอโตแยง หรือคําถาม
กับงานเดิมเปนการอานงานในเชิงบวกไมใชเปนการอานงานในเชิงลบ ไมใชเปนการอานเพื่อหาเรื่องหรือ
จับผิดคนอื่น ซึ่งหากการอานงานมาจากพื้นฐานความคิดในเชิงลบก็จะสงผลลบในการสรางงานใหม คือจะ
เปนงานที่มีขอโตแยงเล็กๆ นอยๆ หรือทวงทํานองการนําเสนอแบบกาวราว ในการสรางงานแบบมีความ
ใหมนั้นตองมีการพัฒนาวิธีคิดและวิธีการศึกษา
สังคมไทยเปนสังคมที่ไมไดสอนใหนักเรียนโตแยงที่ฐานคิด เนื่องจากเรายังคิดอยูกับระบบความคิด
เกาๆ ที่ไมโตแยงครู ซึ่งระบบ seniority ความสัมพันธเชิงอุปถัมภมีผูนอย มีผูใหญนั้นคลุมอยูในวงวิชาการ
ทําให ไมเกิดการโตแยง นักวิชาการรุนใหมบางครั้งก็หลีกเลี่ยงโดยคนควาในเรื่องที่ยังไมมีการคนก็อาจทําได
เพราะงานวิชาการในเมืองไทยยังมีเรื่องอยูอีกหลายเรื่องที่ไมมีการคนควา แตการหลีกเลี่ยงเชนนี้ก็ไมทําให
เกิดการพัฒนาในวิธีคิดวิธีการศึกษา ในที่สุดก็ไมกอใหเกิดความรูใหมในเชิงพัฒนาได
เรื่องสําคัญในการอานแบบมีขอโตแยง( argument )หรืออานแบบสรางคําถามคือ
1. ถามคําถามการวิจัยเดิมวาดีเหมาะสมหรือไม
2. ถามกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาเดิมวา เหมาะสมและถูกตองหรือไม
3. ถามคําตอบเดิมหรือขอสรุปเดิมๆ วาเห็นดวยหรือใชไดหรือไม
กระบวนการสรางคําถามตอความรูเดิมเชนนี้ เรียกวางานวิจัยซึ่งจะกอใหเกิดการสรางความรูใหม
ขอกลาวย้ําอีกครั้งหนึ่งวา โจทยหรือคําถามในงานวิจัย เปนสิ่งสําคัญสําหรับการเริ่มตนงานวิจัย
ถาไมมีสิ่งนี้ก็ทําวิจัยไมได เพราะไมรูจะคนควาอะไร ไมรูจุดหมายปลายทางของการทํางานคืออะไร การตั้ง
โจทยการการวิจัยตองทาทายกับกระบวนการแสวงหาความรู มีความยากแฝงอยูในตัว ตองเปนคําถามที่มี
พลังและตองมาจากปรากฏการณที่เปนจริง ไมใชโจทยที่คิดขึ้นเองลอยๆตามจินตนาการของผูตองการทํา
วิ จั ย มิ ฉ ะนั้ น ผลงานที่ ค น คว า ออกมาก็ จ ะไม ใ ช ค วามเป น จริ ง และไม ส ามารถกล า วได ว า ขบวนการ
คนควาวิจัยนั้นเปนวิทยาศาสตร (science)โจทยที่ดียังตองมาจากทฤษฎีดวย การพัฒนาโจทยจากคําถามตอ
ปรากฏการสูคําถามเชิงทฤษฎีตองใชเวลาในการคิดและอานมากๆ การตั้งโจทยและพัฒนาโจทยวิจัย
เปนขั้นตอนที่ตองใหความสําคัญ หากทําไดไมดีงานวิจัยก็ลมเหลว
ตัวอยาง งานศึกษาของอาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ เรื่องประวัติศาสตรรัตนโกสินทรในพระราช
พงศาวดาร (สถาบันไทยคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2523) อาจารยนิธิไดตั้งคําถามใหญวาความจริงคือ
อะไรซึ่งเปนคําถามเชิงปรัชญา ถามคําถามตอหลักฐานทางประวัติศาสตรที่เราเชื่อวาเปนความจริงมาโดย
ตลอดจนไมมีใครโตแยงไดนั้นอาจไมจริงก็ได เพราะความจริงนั้นถูกครอบงําดวยอํานาจในสังคม พระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฯ แตงขึ้นในสมัยรัชกาลที่1แหงกรุงรัตนโกสินทร อาจารยนิธิ เสนอวา การชําระ
กับการแตงขึ้นใหมเปนสิ่งเดียวกัน เพราะในกระบวนการชําระก็มีการแตงเขาไปใหม พงศาวดารอยุธยาที่
ถูกชําระในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทรที่เราเชื่อมาโดยตลอดวาคือความจริงของสมัยอยุธยานั้น อาจจะ
ไมใช ความเปนจริงโดยเนื้อแทแตเปนสิ่งที่แสดงถึงความหวาดกลัว ความหวัง ผลประโยชน และความ
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ตองการของผูอํานวยการใหมีการชําระพงศาวดารไดเปนอยางดี อาจารยนิธิ ไดกลาวถึงพระราชพงศาวดาร
ฉบับนี้ใน 3 ประเด็นสําคัญคือ
1. พระราชพงศาวดารที่ถูกชําระขึ้นพยายามแสดงเหตุผลแหงการพินาศของกรุงศรีอยุธยาตาม
ทัศนะของผูนําในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร ซึ่งมาจากการเถลิงอํานาจโดยไมชอบธรรมของราชวงศ
พูลหลวงราชวงศอันเปนราชวงศสุดทายของอยุธยาที่แยงชิงอํานาจมาจากโอรสของสมเด็จพระนารายณซึ่ง
เปนกษัตริยที่ดีและยิ่งใหญที่สุดของอยุธยาพระองคหนึ่ง กษัตริยในราชวงศพลูหลวงปกครองอยุธยาอยาง
เหี้ยมโหด ขาดเหตุผล ออนแอ จนอยูในขั้นมาตรฐานของความชั่ว กษัตริยของราชวงศพลูหลวงขาด “พระ
บรมเดชานุภาพ” ในการปกครอง กษัตริยไมไดเปนเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกที่บริบูรณ
2. ใหภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเปนกษัตริยเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุด เนื่องจากทรงกอบกู
อิสรภาพใหกับคนไทยจากการปกครองของพมา การเขียนถูกแตงเติมจนเปนงานทางวรรณคดี เปนหนังสือ
ปลุกใจใหคนไทยเกิดความหวัง คือการเอาชนะพมาซึ่งเปนศัตรูที่สําคัญของคนไทยในสมัยนั้น ภาพของ
สมเด็จพระนเรศวรถูกสรางใหเปนกษัตริยในอุดมคติ คือฉลาด เปนนักรบที่กลาหาญ และทรงทํานุบํารุงพุทธ
ศาสนา
3. วาดภาพของความปนปวนและความไมสืบเนื่องของรัฐบาลอยุธยา พยายามสรางความไมมี
เสถียรภาพและความไมสืบเนื่องของสถาบันกษัตริย การแยงชิงอํานาจอยางรุนแรงและนองเลือดนั้นเปนสิ่ง
ที่ พ ระราชพงศาดารที่ ชํ า ระในสมั ย ธนบุ รี แ ละรั ต นโกสิ น ทร ต อ งการเน น ทั้ ง พระเจ า กรุ ง ธนบุ รี แ ละ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาเปนเพียงขุนนางระดับกลางและคอนขางต่ําในสมัยกอนการเสียกรุง พระ
เจากรุงธนบุรีเปนเพียงตําแหนงพระยาวัชรปราการและยังไมทันเสด็จขึ้นไปเมืองกําแพงเพชรเสียดวยซ้ํา
สวนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาฯ ทรงมีบรรดาศักดิ์เปนเพียงหลวงยกระบัตรเมืองราชบุรี และไมเคยมี
สมัยใดในประวัติศาสตรอยุธยาที่มีขุนนางระดับต่ําเพียงแคนี้จะขึ้นมาครองราชยสมบัติได ดวยเหตุนี้ทั้ง2
พระองคจึงไมสนพระทัยที่จะจรรโลง ”ความศักดิ์สิทธิ์” ของกษัตริยอยุธยาไว สิทธิการสืบทอดสายโลหิตจึง
ถูกพระราชพงศาวดารตีแผวาเปนเพียงนิยาย เพราะกษัตริยอยุธยาจํานวนไมนอย(ในพระราชพงศาวดาร
มิใชประวัติศาสตรจริงๆ) ตางก็เปนสามัญชนทั้งสิ้น
พระราชพงศาวดารที่ชําระครั้งธนบุรี รัตนโกสินทร จะพูดถึงกําเนิดในแงที่แสดงบารมีที่สะสมจาก
อดีตชาติ แตปฏิเสธ”สิทธิ”โดยกําเนิด (birth rights) ในหมูชนชั้นปกครองดวยกันเอง คือขุนนางและเจานาย
สิทธิธรรมจาการสืบสายโลหิตอยางเดียวนั้นเปนสิ่งที่พระราชพงศาวดารไมยอมรับ คนที่พิสูจนตัวเองวาจะ
สามารถประกอบภารกิจตามแนวพุทธศาสนาทั้งทางโลกและทางธรรมตางหากที่พระราชพงศาวดารเนนสิทธิ
ธรรมอยางสูงสําหรับการครองราชบัลลังก การตอสูคัดคานคนที่มีบารมีพรอมแลวจะทําใหเกิดการนองเลือด
โดยไมจําเปน
ตัวอยางการตั้งคําถามหรือโจทยการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งคือ งานวิทยานิพนธของYin Ping Hao เรื่อง
The Comprador in Nineteenth Century China: Bridge between East and West (Massachusett:
Harvard University Press,1970 ) งานวิจัยชิ้นแมวาถูกพิมพเผยแพรมามากกวา35ปแลว แตวิธีการตั้ง
คําถามเพื่อสรางงานวิจัยนาสนใจ ผูวิจัยไดตั้งคําถามตอขอสรุปเดิมที่วา Comprador หรือที่เราเรียกวา
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นายทุนนายหนาของชาวจีนเปนสุนัขรับใชนายทุนชาวยุโรป ขอสรุปนี้ไดกลายเปนทฤษฎีในการอธิบายตน
กําเนิดและลักษณะสําคัญของชนชั้นนายทุนทางตะวันออกรวมทั้งของไทยก็ใชทฤษฎีนี้ในการอธิบายเชนกัน
การอธิบายอยางนี้ทําใหเห็นวาคนกลุมนี้เห็นแกตัว ขาดสํานึกของความเปนชาติ และมีความออนแอ ขาด
ความเปนตัวของตัวเอง การถามคําถามตอขอสรุปเดิมนี้ ผูวิจัยตองการพิสูจนดวยหลักฐานใหมวาจริงหรือไม
โดยเขาตั้งคําถามที่ใชเปนแนวทางการวิจัยวา comprador นายทุนนายหนาของชาวจีนที่ถูกตราหนาวาเปน
สุนัขรับใชของชาวตะวันตกกลาปฎิเสธคําสั่งของนายทุนตะวันตกหรือไม และมีสํานึกของความเปนชาติ
หรือไม ขอคนพบคือ compradorชาวจีน ไมไดเปนคนที่ออนแอขาดความเปนตัวของตัวเองตองคอยรองรับ
คําสั่งของนายทุนชาวยุโรปตามขอสรุปเดิม คนที่จะเขามาทําอาชีพนี้จะตองมีความรูและความสามารถพิเศษ
ที่ชาวตะวันตกไมมี เชนcompradorที่ ทําหนาที่ซื้อใบชา ก็จะเปนผูที่รูรสชาติและคุณภาพของใบชาและชนิด
อยางดี ความสามารถนี้ทําใหcomprador กลาปฏิเสธคําสั่งที่ไมถูกตองหรือเหมาะสมของนายทุนตะวันตก
ในระยะที่ชาวจีนเกิดสํานึกของการรักชาติตอสูกับชาวตะวันตกเพื่อแผนดินเกิด compradorไดเปนกลุมหนึง่
ที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนทั้งทางการเงินและรวมตอสูกับประชาชนในการทําสงครามดวย งานวิจัย
ชิ้นนี้ทําไดดีทั้งการตั้งคําถามตอขอสรุปเดิมและการพิสูจนดวยหลักฐานตางๆมากมาย
งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทาทายความคิด ความเชื่อของคนในสังคมอยางยิ่งจนกอปฏิกริยาตอผูวิจัยใน
ดานลบเมื่อหลายปมาแลว คืองานวิทยานิพนธของ สายพิน แกวงามประเสริฐ เรื่อง ภาพลักษณทาว
สุรนารีในประวัติศาสตรไทย งานวิจัยชิ้นนี้ไดถามถึงความมีตัวตนจริงในประวัติศาสตรของคุณหญิงโมที่
อยูในฐานะวีรสตรีและมีอนุสาวรียเปนหลักฐานยืนยันความชอบธรรมโดยมีงานเขียนหรือพระนิพนธที่ให
ความสําคัญกับบทบาทการตอสูของคุณหญิงโมเปนพิเศษ เรื่องราวของคุณหญิงโมที่ปรากฏในงานที่ผลิต
ซ้ํามีเงื่อนไขขึ้นอยูกับบริบททางการเมืองที่รัฐตองการใชประโยชนจากวีรกรรมของคุณหญิงโมอยางไร
วิธีการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้นาสนใจในการพิสูจนหาความจริง งานชิ้นนี้ใชการศึกษาแบบหลังสมัยใหม
(Post-modernism) ตามแนวคิดของ Micheal Foucaul นักคิดชาวฝรั่งเศสวิธีการของเขาก็คือ Archaeology
(โบราณคดี ) เปนการขุดคนลงไปในอดีต เพื่อหาสวนที่อยูเบื้องหลังที่ซอนลึกลงไป ที่มากกวาขอมูลที่ปรากฏ
ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่อยูเบื้องหลังของการกระทําตางๆ วิธีการศึกษานี้จะใหความสําคัญกับ การรับรู (savoir )
สถานการณหรือสภาพแวดลอมตางๆที่เปนตัวกําหนดการรับรูหรือความรูนั้น ตามความคิดของ Foucaul
นั้น ความรู (knowledge)และ อํานาจ (power) มีความสัมพันธกัน อีกวิธีการหนึ่งคือวิธีการ Genealogy
(วงศาวิทยา) ก็คือการขุดลอกความคิดออกเปนชั้นๆ เพื่อลงไปหาแกนของความจริง
สายพิน กลาวถึงวิธีการศึกษาของเธอวาตางจากคนอื่นๆตรงที่ การนําเสนอไมไดเรียงตามลําดับ
เวลาจากอดีตมาปจจุบันแตจะเริ่มจากปจจุบันกลับไปสูอดีต เนื่องจากขอสงสัยในตัวตนของ ”ทาวสุรนารี”
ที่ปจจุบันเรารับรูอยู จากอนุสาวรียและงานเขียนตางๆมากมาย การใชวิธีโบราณคดี ในการเริ่มตนเรา
จะตองสัมผัส กับ พื้นผิ วดิ นก อน ซึ่งคล ายกับความเปนปจจุบัน และเมื่ อลงมือขุดไปเรื่อยๆจะพบกับการ
เปลี่ ย นแปลงต า งๆแต ล ะช ว งสมั ย จนถึ ง ชั้ น ดิ น ที่ ต อ งการ เมื่ อ นั้ น เราจะพบกั บ จุ ด เริ่ ม แรกของสิ่ ง ที่ เ ป น
เปาหมายการศึกษา ดวยวิธีการนี้ผูวิจัยจึงเริ่มตนจากสิ่งที่รับรูอยูในปจจุบันแลวคอยๆวิเคราะห สังเคราะห
ขอเท็จจริงเปนลําดับ เพื่อกลับไปหาตัวตนของ “ทาวสุรนารี” ในเอกสารรวมสมัยกับกบฏเจาอนุวงศ
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เนื้อเรื่องของงานวิจัยกลาวถึง การปรากฏตัวของอนุสาวรียคุณหญิงโม เมื่อ พ.ศ. 2477 เกี่ยวของ
กับเหตุการณกบฏบวรเดช เมื่อ พ.ศ. 2476 เนื่องจากระหวางเหตุการณนี้เมืองนครราชสีมาเปนฐานที่ตั้ง
ของฝายกบฏ ดังนั้นภายหลังกบฏ ผูนําทองถิ่นจึงจําเปนตองสรางภาพลักษณของเมืองใหอยูในฐานะเมือง
ของผูที่จงรักภักดีตออํานาจรัฐที่สวนกลาง ผูนําทองถิ่นจึงคิดที่จะสรางอนุสาวรียของคุณหญิงโมขึ้นเพื่อ
ยื น ยั น ถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ข องเมื อ งนครราชสี ม าที่ มี ต อ กรุ ง เทพฯ ขณะเดี ย วกั น เหตุ ก ารณ นี้ ก็ ทํ า ให รั ฐ
ตระหนักถึงความจําเปนที่ตองสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับทองถิ่น รัฐจึงตองอนุมัติใหสรางและให
การสนับสนุนการกอสรางจนอนุสาวรียนี้เสร็จเรียบ รอยอยางรวดเร็วในเวลาเพียง 3-4 เดือน แสดงถึงความ
จําเปนอันเรงดวนของทองถิ่นและรัฐที่ตองการใหอนุสาวรียนี้ปรากฏตัว นอกจากนี้ดวยเหตุที่อนุสาวรียเปน
งานศิลปะที่มีความคิดที่ผูสรางตองการจะสื่อสารกับผูพบเห็นอยูดวย “สาร” ที่อนุสาวรียนี้ตองการจะสื่อ จึง
ปรากฏใหเห็นในรูปลักษณของอนุสาวรีย เชน ความคิดเกี่ยวกับฐานะที่เทาเทียมกันระหวางผูหญิงกับ
ผูชาย การตอสูทางการเมืองระหวางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกับระบอบประชาธิปไตย และการสราง
ความมั่นคงใหกับรัฐดวยการปลุกความคิดชาตินิยมใหเกิดขึ้นกับประชาชน
เมื่ออนุสาวรียของคุณหญิงโมเกิดขึ้นแลว ทําใหมีงานเขียนกับเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นและวีรกรรมก็ถูก
ทําใหกลาหาญมากยิ่งขึ้น อีกทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ไดมี
สวนผลิตวาทกรรมเรื่องคุณหญิงโมเพื่อรับใชอุดมการณของรัฐ ทําใหภาพลักษณของคุณหญิงโม อยูใน
ฐานะวีรสตรีแหงชาติ ซึ่งเปนฐานะที่มีความมั่นคงมาก แมภายหลังจะมีงานเขียนทาทายความมีตัวตนของ
วีรกรรมคุณหญิงโมเกิดขึ้นแลวก็ตาม แตไมสามารถทําใหฐานะความเปนวีรสตรีของคุณหญิงโมสั่นคลอนลง
ได แสดงใหเห็นวากระบวนการการผลิตซ้ําวาทกรรมปฏิบัติตอคุณหญิงโมใหเปนประหนึ่ง ”เทพ” หรือ ”
เทพารักษ” ประจําเมืองมากกวาที่จะเปน ”วีรสตรี” แหงชาติ อยางไรก็ดีฐานะใหมนี้ก็มีสวนเสริมสรางการ
รับรูเกี่ยวกับคุณหญิงโมไดเชนกัน เนื่องจากประชาชนจํานวนมากมุงสัมผัสกับอนุสาวรียคุณหญิงโมดวยการ
เคารพบูชา บนบานศาลกลาว พลอยไดมีโอกาสรับรู “สาร” ที่อนุสาวรียนี้ตองการจะสื่อออกมา
การที่รัฐและทองถิ่นตางเห็นความจําเปนของการสรางอนุสาวรียคุณหญิงโมแสดงนัยยะวา วีรกรรม
คุณหญิงโมคงเปนที่รับรูกันอยูพอสมควรกอน พ.ศ. 2477 แลว ยิ่งไปกวานั้นวีรกรรมนี้ยังถูกผลิตขึ้นจาก
บุคคลสําคัญของรัฐ กอนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว แสดงใหเห็นวาสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช รัฐไดนําเอาวีรกรรม
ของคุณหญิงโมมารับใชอุดมการณทางการเมืองของรัฐ โดยเฉพาะความพยายามจะสรางความรูสึกเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันระหวางสวนกลางกับหัวเมืองภาคอีสาน จาการศึกษาผูวิจัยพบวาตัวตนของวีรกรรม
คุณหญิงโมปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2412 สมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งที่วีรกรรมในครากบฏเจาอนุวงศ พ.ศ.
2369 นั้นในเอกสารรวมสมัยกับเหตุการณนี้ไมไดกลาวถึงเลย แตเมื่อเรื่องวีรกรรมของคุณหญิงโมถูกผลิต
ขึ้นในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราช ทําใหนาเชื่อวาวีรกรรมนี้ถูกนํามารับใชแนวคิดและอุดมการณของรัฐเปน
สําคัญ โดยเฉพาะการปลูกฝงความรูสึกรักชาติใหเกิดแกประชาชน
3.2 มีประโยชน (contribution) ตอสังคมและวงวิชาการในงานวิจัยเราตองมีบทเริ่มตนวา
ความสําคัญของปญหาหรือคําถามนั้นถือประโยชนตอสังคมและวงวิชาการเปนตัวตั้ง ไมใชสรางงานเพื่อ
ความพอใจสวนตัวหรือบริษัทกลุมของตนเทานั้น งานประเภทนี้ใกลเคียงกับงานการกุศล งานวิชาการถือวา
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เปนสมบัติสาธารณะภายหลังการเผยแพรแลว เพียงแตคนที่นําไปใชตอง อางอิงเทานั้น นักวิชาการตองมี
จิตใจเพื่อสังคม (social mind)จึงจะสรางงานไดดี
ทําอยางไรเราจึงจะสรางงานใหมี contribution?
นักวิชาการที่สรางงานไดดีนั้นตองเปนนักคิด นักพัฒนา ผูมีความมุงมั่นที่จะนําสังคมไปสูสิ่งที่ดีขึ้น
หรืองายๆ ก็คือเปนนักอุดมคติดวย ยกตัวอยางบุคคลในอดีตไดแก จิตร ภูมิศักดิ์ หรือแมแตหลวงวิจิตรวาท
การ ผู ที่ คิ ด ตรงกั น ข า มกั บ จิ ต ร ภู มิ ศั ก ดิ์ หรื อ อาจารย นิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ อาจารย ฉั ต รทิ พ ย นาถสุ ภ า
อาจารยศรีศักดิ์ วัลลิโภดมฯ นักวิชาการเหลานี้เปนบุคคลที่ไดรับการยกยอง ซึ่งจะมีคุณสมบัติของความ
เปนนักคิด นักพัฒนา ผูมีอุดมการณมุงมั่นที่จะนําสังคมไทยไปสูสิ่งที่ดีขึ้น คุณสมบัติเชนนี้จึงจะสามารถ
สรางงานที่มีคุณคาขึ้นมาได
การสรางงานที่มี contribution ตอสังคมจําเปนตองติดตามการเคลื่อนไหวของสังคม รูวาสังคมและวง
วิชาการตองการการอธิบายเรื่องอะไรและเรื่องยังเปนจุดอับทางปญญาตองการการอธิบาย
งานอีกชิ้นหนึ่งที่จะขอแนะนําสามารถเปนตัวอยางที่ดีทั้งที่เปนประโยชนและความพยายามที่จะหา
ขอมูลเพื่อเลาเรื่องราวที่เปนจริงสูสังคมคือเรื่อง นางงามตูกระจก : การศึกษากระบวนการกลายเปน
หมอนวดไทย ของศุลีมาน (นฤมล) วงศสุภาพ ผลงานวิทยานิพนธเลมนี้ไดรับการพิมพเผยแพรหลาย
ครั้ง ผูวิจัยไดตั้งคําถามตอปรากฏการณที่เธอพบ การถูกลอลวงมาเปนโสเภณีที่มีอยูเกลื่อนกราดของหญิง
สาวชาวเหนือ ตลอดจนการทํารายหญิงเหลานั้นถึงเสียชีวิตดวยวิธีการที่โหดราย หากพยายามที่จะหนีออก
จากขุมนรกการคากาม คําถามคือกระบวนการทําใหหญิงสาวชาวเหนือผูเครงครัดในวัฒนธรรมกลายเปน
โสเภณีเกิดขึ้นและเปนอยางไร และเหตุใดบางคนถึงถอนตัวออกจากกระบวนการกอนและบางคนเปนตอไป
ผูวิจัยไดสรางขอโตแยงกับการอธิบายแบบเดิมๆที่อางปจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียววามา
จากปญหาความยากจน เพราะมีผูที่ยากจนและขาดโอกาสเชนเดียวกันก็ไมไดเขาสูกระบวนการคาประเวณี
ผูวิจัยไดอางการศึกษาของเธอวายังไมมีใครทํามากอน เปนการศึกษากระบวนการเปนหมอนวดจากจุดยืน
และสายตาของหมอนวดเองโดยเนนที่ความสัมพันธทางสังคมระหวางกันและกันของหมอนวดในฐานะเปน
สมาชิกของสังคม และในฐานะของของคนที่ถูกสังคมประณามและปฏิเสธ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลที่มี
ตอหมอนวด และอิทธิพลของสังคมหมอนวดที่มีตอวิถีชีวิตและความรูสึกนึกคิด และโลกทัศนของหมอนวด
ทามกลางการประณามจากสังคม มีกลไกสําคัญใดบางที่เกี่ยวของและเอื้อใหบุคคลกลายเปนหมอนวดอยาง
สมบูรณ ในการศึกษาผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายที่จะศึกษาประสบการณ ภาวะเงื่อนไขสําคัญๆที่เกิดขึ้นใน
ลําดับชีวิต และแบบแผนของพฤติกรรมของผูหญิงที่เขาสูการกลายเปนหมอนวด ”อาชีพ” นอกจากนี้แลวใน
กระบวนการกลายเปนหมอนวดอาชีพไดนั้นบุคคลตองผานขั้นตอนอยางไร และในแตละขั้นตอนมีภาวะ
เงื่อนไขใดบางที่มีอิทธิพลตอการผลักดันใหผูหญิงสูอาชีพนี้ ในกระบวนการที่มีลักษณะเชิงอาชีพนั้น หญิง
บริการอาบ อบ นวด ยอมรับบทบาทที่เบี่ยงเบนไดอยางไร และบุคคลดํารงอาชีพใหตอเนื่องไดอยางไร
ทามกลางการประณามของสังคม ผูวิจัยยังไดศึกษาความนึกคิดตอตนเอง ตออาชีพของหมอนวดในฐานะที่
เปนสมาชิกคนหนึ่งในโลกที่เบี่ยงเบน ในการศึกษาผูวิจัยไดนําเอาทฤษฎีสังคมวิทยาเรื่องการเบี่ยงเบน และ
การประทับตราคนวาเปนผูเบี่ยงเบนมาใชในการอธิบายเรื่องราวทั้งหมด
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งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีความโดดเดนในเรื่องของการเก็บขอมูลอยางมาก ผูวิจัยใช
การเก็บขอมูลในพื้นที่สนามคือสถานอาบ อบ นวด ที่เลือกขึ้นมา โดยใชการสังเกตการณทั้งแบบมีสวนรวม
และไมมีสวนรวม ซึ่งมีทั้งเปดเผยสถานะภาพเปนนักศึกษาและไมเปดเผย ทําตัวใหกลมกลืนกับหมอนวด
อาชี พ เพื่ อ ให ไ ด รั บ ความไว ว างใจ ทํ า ให ส ามารถเก็ บ ข อ มู ล ภายในด า นลึ ก ของผู มี อ าชี พ หมอนวดและ
สภาพแวดลอมรอบตัวหมอนวดไดอยางดี การดําเนินการเก็บขอมูลตองอาศัยทั้งความอดทนและเสี่ยงตอ
ภาวะแวดลอมรอบตัวในสถานอาบ อบ นวด และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บขอมูลเมื่อพบวาวิธีการเดิมไม
ไดผล ผลของงานวิจัยชิ้นนี้ดีเยี่ยม งานวิจัยสามารถภาพชัดเจนของกระบวนการเขาสูอาชีพนี้ เครือขาย
การคาหญิง ตลอดจนสามารถเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูที่มีอาชีพตามที่ผูวิจัยตั้งเปนโจทยไวในเบื้องตน
งานวิจัยอีกชิ้นที่เปนตัวอยางที่ดีคือเรื่อง “โลกของคนไรบาน” เขียนโดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา
เปนผลงานวิทยานิพนธสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป
พ.ศ. 2546 งานชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่จะพยายามทําความเขาใจวิถีชีวิตของคนที่อาศัยที่สาธารณะเปนที่หลับ
นอน เพื่อหาคําตอบวาพวกเขาเปนใครมาจากไหน ทําไมตองมานอนที่ขางถนน พวกเขาใชชีวิตรอดกัน
อยางไร เปนคนนาหวาดระแวงกันเสียทุกคนหรือไม และไดตั้งคําถามที่ซับซอนวาอนาคตของพวกเขาจะ
เปนอยางไร
ผูเขียนใชเวลาปเศษไปกับการเรียนรูชีวิตของพวกเขา ดวยวิธีการเฉพาะของสาขามานุษยวิทยาที่
เรียกวา การสังเกตการณอยางมีสวนรวมคือไปใชชีวิตคลุกคลีกับคนเรรอน ไปรวมทํางาน ไปรวมเดิน
เที่ยว กิน นอน สนทนาพูดคุยกับเขาอยางเปนธรรมชาติ เพื่อทําความเขาใจวิถีชีวิตอยางที่พวกเขา “เปน”
ไมไดมองเขาเปนปญหา บนพื้นฐานของความเคารพความเทาเทียมกันในฐานะมนุษย ไมมองเห็นเขาดอย
กวา “เรา” ทั้งหมดนี้เพื่อทลายเสนแบงความเปนมนุษยที่มองไมเห็น “เรา” กับ “เขา” ผูเขียนตองการที่จะ
เปดพรหมแดนที่จะทําความเขาใจโลกของคนไรบาน และพยายามจะบอกวาคนไรบานก็คือมนุษยเสมอกับ
พวกเรา ผูวิจัยตองใชชีวิตคลุกคลีและปฏิบัติเชนเดียวกับคนไรบาน ไดแก การนอนที่ทองสนามหลวง กิน
ขาวตามสถานสงเคราะห คุยถังขยะ การกระทําเหลานี้ทําใหไดรับความไววางใจจากพวกเขาจนยอม
เปดเผยเรื่องทั้งที่เปนสวนตนและเรื่องของกลุมคนไรบานซึ่งทําใหเห็นภาพชีวิต ความเปนอยู ตลอดจน
วงจรชีวิตของคนไรบานอยางละเอียด
สิ่งที่ผูวิจัยพบก็คือ พวกคนเรรอนทั้งหลายไมไดเรรอนไปเรื่อยๆ ตามยถากรรมหรือมีชีวิตไปวันๆ
อยางไรจุดหมาย หากวาพวกเขามีชีวิตที่มีแบบแผน มีความพยายามที่จะชวยเหลือตนเองไมใหเปนภาระ
ของใครแสวงหาวิธีการเลี้ยงชีพดวยลําแขงของตนเอง และรังเกียจคนที่ปฏิบัติตนเองอยางไมรับผิดชอบ
หรือที่เรียกกันวา “ผีทําเสีย” ซึ่งทําใหคนที่ใชชีวิตอยางไมมีบานอื่นๆ พลอยเสียไปดวย พวกเขาพยายาม
อยูรอดโดยไมมีอาชีพประจํา แสวงหาอาหารเพื่อยังชีพ ตัวละครแตละตัวที่ผูวิจัยเขาไปศึกษาอยางเจาะลึก
แตละคนลวนมีชีวิตในอดีตอยางมีสีสัน มีความทุกขยาก มีความหวัง ความฝน ไมตางจากผูคนฐานะอืน่ ๆ ทีม่ ี
ชีวิตโลดแลนในสังคม การที่พวกเขาตกอยูในสภาพของคนไรบานไมไดมาจากความบกพรองสวนบุคคลแต
เกิดจากเหตุการณที่เชื่อมตอกันเปนลูกโซและเปนปญหาระดับโครงสรางที่อยูนอกเหนือความสามารถจัดการ
โดยปจเจกบุคคล พวกเขาหลายคนตองใชเวลาปรับตัวปรับใจอยางยากลําบากกวาจะบอกตัวเองวาเขาตอง
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กลายเปนคนไรบานไปเสียแลว บางคนตองอยูอยางสิ้นหวัง และพยายามที่จะหาชองทางที่อยูรอดใหไดโดย
ไมตองมีบาน
สุดทายผูวิจัยไดกลาววา คนไรบานเปนปรากฏการณที่ไมอาจปฏิเสธได ดังนั้นรัฐหรือผูที่เกี่ยวของไม
ควรใชมาตรการกําจัดคนเหลานี้ออกไปจากพื้นที่สาธารณะหรือทองถนนเพื่อสรางเมืองนาอยู นอกจากนี้
มาตรการที่ นํ า คนเหล า นี้ เ ข า สถานสงเคราะห นั้ น ก็ เ หมาะเฉพาะ “คนเร ร อ นขอทาน” ที่ ห มายถึ ง คนไร
ความสามารถ คนวิก ลจริ ต แตไ มส อดคลอ งกับ คนไรบ า นสว นใหญ ที่ ส ามารถหาเลี้ย งตัว ได แม จ ะไม
สะดวกสบายแตถาใหเลือกระหวางการไปอยูในสถานสงเคราะหที่พวกเขารูสึกวามีสภาพคลายสถานกักกัน
สูญเสียเสรีภาพ ตองอยูปะปนกับคนสติไมดี อีกทั้งสถานสงเคราะหลวนแตอยูนอกเมือง หางไกลที่ทํามาหา
กินพวกเขาจึงไมสมัครใจอยูสถานสงเคราะหหรือกลาวใหชัดเจนวา “หนีสงเคราะห” ดวยซ้ํา ผูวิจัยกลาววา
เมืองจะนาอยูสําหรับทุกคนไดก็ดวยความเขาใจ ความเอื้ออารี การแบงปนทรัพยากรใหเอื้อกับทุกชีวิตที่
รวมกันอยูในเมือง
การสรางงานวิชาการนั้นตองขอความรวมมือและอาศัยทรัพยากรจากสังคมไมสามารถสรางไดลําพัง
ตั ว เอง ทั้ ง ด า นงบประมาณและความร ว มมื อ จากคนอื่ น ๆในการสนั บ สนุ น ข อ มู ล การช ว ยเหลื อ ที่ เ ป น
ทรัพยากรของสังคมเหลานี้จะสามารถไดมาและนํามาใชในงานวิจัยหรืองานวิชาการที่เราจะสรางขึ้นไดก็
ตอเมื่อคนที่เราขอความรวมมือดวยเห็นวางานวิจัยของเราจะมีประโยชนเมื่อทําเสร็จแลว เชนเดียวกับ
งบประมาณจะอนุญาตใหใชไดเมื่อเห็นวามีประโยชนเชนกัน
นักวิชาการตองไมสรางงานที่ไรคุณคา หรือคิดอะไรเพื่อสนองความพอใจสวนตัวในการคนควา
เทานั้น เพราะในความเปนจริงงานวิชาการนั้นตองเกี่ยวของกับคนอื่นๆ ในสังคมและวงวิชาการ คําวามี
ประโยชนตอสังคมและมวลมนุษย จึงเปนอุดมคติที่สําคัญที่นักวิชาการตองมี ในการทําวิจัยทุกครั้งผูวิจัย
จะตองตอบใหไดวาสังคมจะไดประโยชนอะไรจากการคนควางานของเรา
3.3 มีความชัดเจนลุมลึกในความคิดและผานการคนควาอยางจริงจัง ลักษณะงานอยางนี้หา
ได นอยในงานวิจัยของคนไทย เพราะเราเพิ่งเริ่มตนที่จะสรางนักวิจัย งานวิจัยเปนเพียงแคงานเสริม
อาจารย คนยังอยากเปนอาจารยมากกวานักวิจัยอาชีพ งานที่มีลักษณะที่ดีมักพบในบทความหรืองาน
วิชาการของชาวตางประเทศ งานบางชิ้นนั้นเราพบวามีพลังดึงดูดและขับเคลื่อนในความคิดมาก แทบจะ
บอกไดวาเมื่ออานแลวไมอยากวาง และตื่นเตนตลอดเวลากับการอาน งานเชนนี้ตองถูกสรางขึ้นจากการ
ทํางานที่หนักของผูเขียน งานวิจัยที่ดีจะตองเปนการคนควาสืบคน (investigate) อยางลุมลึก คือไมรูได
งายๆเพียงแตใชสติปญญาอยางผิวเผินก็หาคําตอบได บุคคลที่จะทํางานลักษณะนี้ไดก็ตองอาศัยทั้งความ
ฉลาดและความขยัน งานวิจัยนั้นเปนเรื่องของการใชปญญาสรางสิ่งที่มีคุณคาขึ้นมา งานเชนนี้ตองสราง
จากคนที่มีสติปญญาที่ดี หลักแหลม ที่กลาวเชนนี้ก็มิใชจะกีดกันคนที่ไมฉลาดออกจากการทําวิจัย แตโดย
ภาระหนาที่ของงานวิจัยจําเปนตองสรางจากนักวิจัยที่มีคุณสมบัติเหลานี้จริงๆ
เมื่ออยูญี่ปุนเมื่อ 10 ปที่แลว ขาพเจาไดพบกับ Professor Heisen ทานเปน Professor ประจํา
มหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งอาจารยฉัตรทิพย นาถสุภา อาจารยของขาพเจาแนะนําไปใหพบและอาจารยฉัตร
ทิพยก็นับถือวาเปนอาจารยของทานอีกทีหนึ่ง ขาพเจาไดคุยเรื่องความตางระหวางการสรางงานของ

ความหมายและองคประกอบของการวิจัยทางวิชาการ

17

ชาวตะวันตกและชาวตะวันออกโดยเฉพาะญี่ปุน ซึ่งญี่ปุนจะนับถือความขยันของการทํางานวาจะนําไปสู
ความสําเร็จ ชาวญี่ปุนไมไดชื่นชมผูชนะหรือผลสําเร็จสุดทาย แตคนญี่ปุนกลับชื่นชมขบวนการทํางานวา
จะตองผานความขยัน ดังนั้นเราจะพบวานักวิชาการญี่ปุนขยันมาก ขาพเจามีความเห็นวาความขยันอยาง
เดียวไมอาจตัดสินความสําเร็จของการทํางานได เพราะเรามักจะพบวางานของชาวตะวันออกสวนใหญเต็ม
ไปดวยขอมูล เปนงานประเภทเลาเรื่องมากกวาเลาความคิด วิธีคิดใหมๆในการศึกษากลับมาจากทาง
ตะวันตกมากกวา ในเรื่อง Professor Heisen ไดอธิบายวา แมแตความลุมลึกในความคิดก็จะตองมาจาก
พื้นฐานคือความขยัน การจะไดมาซึ่งความลุมลึกในความคิดเขาจะตองขยันตั้งคําถามและตอบคําถามใน
งานของเขาตลอดเวลา กระบวนการซ้ําๆ เหลานี้ก็คือความขยัน ซึ่งจะนําไปสูปญญาในที่สุด
สรุปแลวทั้ง 3 เรื่องคือ ความชัดเจน ลุมลึกในความคิด และความขยัน คนควาจริงจังนี้เปนเรื่องที่
สัมพันธกันอยางแยกไมออก
ความชัดเจนในความคิด งานที่ดีตองมีประเด็นที่ชัด ความคิดที่ชัดและความคิดถูกเชื่อมโยงกัน
อยางเปนระบบ งานที่มีลักษณะนี้จะเปนงานที่มีพลังความคิด ความคิดที่ชัดมาจากการคิดซ้ําๆ มาจาการ
ทุมเทในการทํางานวิจัย งานบางชิ้นตองการเขียนเพื่อเลาเรื่องหรือเปดเผยขอมูลบางอยางที่คนทั่วไปยังไมรู
ลักษณะงานอยางนี้ยังไมใชงานวิชาการที่ดี งานที่ดีตองเปนการเลาความคิด ขอมูลเปนสวนหนึ่งของการเลา
ความคิด นักวิชาการบางคนใหความสําคัญแกขอมูลมากกวาความคิด อาการหวงขอมูล กลัวคนแยงเอาไป
ทําจึงเกิดขึ้นตลอดเวลา พฤติกรรมในงานเชนนี้ก็ไมตางจากนักเลนของเกาหือนักสะสมหนังสือ งานที่สราง
ขึ้นมาก็เปนแคการเลาเรื่องจึงยังไมใชงานวิชาการที่ดี งานในลักษณะนี้นักเขียนทั่วไป นักหนังสือพิมพ
นักเขียนสารคดีก็ทําได งานวิชาการที่ดีในที่สุดแลวตองนําไปสูบทสรุปทางความคิดเพื่อสรางองคความรูใหม
ความลุมลึกทางงานวิชาการ ตองอาศัยความฉลาด ความขยันและ ความอดทน นักวิชาการตอง
ไมพอใจแตเพียงการสรางงานใหงายๆ เพื่อใหเสร็จๆ ไป งานที่ดีนั้นอาจไมจําเปนตองมีความยาวหลายๆ
หนากระดาษ งานที่มีคุณคาบางชิ้นนั้นแคเพียง 10 หนาแตเปนการคนพบสิ่งที่สําคัญก็มีคุณคาแลว ความ
ยากนั้นเปนเสนหสวนหนึ่งในงานวิชาการ เราจะพบวางานบางชิ้นผานกาลเวลา ไมลาสมัย เพราะการสราง
งานเหลานั้นจะผานความยากลําบาก ผานการคิดและความขยันขันแข็งของผูสรางอยางมาก เชนงาน จิตร
ภูมิศักดิ์ ความเปนมาของคําสยาม ไทย ลาวและขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ถือวา
เปนงานที่ดีที่สุดในรอบ 100 ป
ในการเขียนงานชิ้นนี้ จิตรเขียนในชวงระหวางปพ.ศ.2501-2507 ซึ่งเปนชวงเวลา6ปที่ถูกจองจําอยู
ในคุก แตขอจํากัดทางอิสรภาพกลับไมไดทําลายคุณภาพงานการคนควาของเขา จิตรใชเวลาที่อยูในคุก
ศึกษาขอมูลจากภาษาตางๆทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและเขมร ภาษาทั้ง3นี้เปนภาษาที่เขารูมากอนอยูในคุก
เวลาที่อยูในคุกเขาไดศึกษาภาษาจีน มอญ พมา เพิ่มเติมอีก การมีความรูทางภาษาอยางดีหลายภาษานี้
ทําการคนควาทางตนตอของไทยในอดีตโดยใชนิรุกติศาสตรสามารถทําได วิธีการหาความรูเรื่องราวของ
คนไทยในอดีตโดยใชนิรุกติศาสตรเปนวิธีการที่สําคัญเพราะคนไทยไมมีวัฒนธรรมการจดบันทึก ดังนั้นจึงไม
มีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรที่จะอธิบายเรื่องของตัวเอง แตสิ่งที่หลงเหลืออยูคือภาษา เปนหลักฐานทาง
วัฒนธรรม ซึ่งตองใชความรูทางภาษาที่กวางขวางไปคนควา
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จิ ต รเริ่มต น งานโดยการสรา งขอ โตแย งกับ งานเขี ย นเกี่ ยวกับ เรื่ อ งนี้ ใ นอดีต 3 ประการด ว ยกั น
คือ 1. การผู กมั ดและจํ ากั ดขอบเขตแห งการคนควาความหมายของคํ าสยามโดยยึ ดเอาภาษาบาลีแ ละ
สันสกฤตเปนจุดเริ่มตนโดยเชื่อวาคําศัพทสูงๆและสวยๆในภาษาไทยจะตองมีที่มาจากภาษาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
สอง จิตรเสนอวาการศึกษาคําสยามตองเริ่มตนจากสืบสาว ติดตามรองรอยและขอขอเท็จจริงที่เปนจริง
แลวกาวคืบเขาไปหาตนตอของปญหา 2. การยึดถือความรักชาติเปนที่ตั้งแหงการคนควาทําใหเกิดการ
แสวงหาความรูที่เปนดานดีเพียงดานเดียว ความรูสึกชาตินิยมกับขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรบางครั้งก็
ขัดกัน งานของจิตรชิ้นนี้มิไดเริ่มตนจากความรูสึกชาตินิยม มิไดปดประตูสําหรับความหมายที่ราย และ
เปดประตูตอนรับเฉพาะความหมายที่ดีดานเดียว 3. ในอดีตการเขาสูปญหานี้ก็จะใชวิธีการจับตัวปญหา
อยางลอยๆ ไมสัมพันธกับพัฒนาการชีวิตแหงสังคมและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของสังคมไทยและชนชาติที่
เกี่ยวของ จิตรเห็นวา การวิเคราะหปญหาทางอักษรศาสตรและประวัติศาสตรนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
สัมพันธอยางแนบแนนกับพัฒนาการของชีวิตแหงสังคมและพัฒนาการทางเศรษ ฐกิจของสังคมไทยและชน
ชาติอื่นๆที่เกี่ยวของ ถาหากหางเหินจากสิ่งนี้แลว ก็ไมอาจไดรับขอสรุปที่ถูกตองได จิตรใชจุดเริ่มตน 3
ประการที่โตแยงกับความคิดเดิมนี้ในการคนควา
จิตรไดสืบคนคําวาสยามวานอกจากประเทศไทยแลวมีที่ไหนที่ใชคํานี้บาง และพบวาเปนชื่อบอก
โคตรตระกูลของชนเผาไทยบางพวกในรัฐอัสสัมของอินเดีย เขายังพบวาพวกไตรบางทีก็ถูกเรียกวาสยาม
หรือชาม แตถาเปนการออกเสียงของพมาจะเพี้ยนเปนชานก็เพราะพมาออกเสียงตัว ม สะกดเปนแมกน
การคนควาของจิตรพบวาคําวา สยาม ชาม ชาน เซม เซียม ซยาม เสียม เปนคําเดียวกันเปนชื่อเรียกของ
กลุมคนไทย ดังนั้นคําวาสยามจึงไมใชเพียงกลุมคนไทยในลุมแมนำเจาพระยาเทานั้น เปนชื่อคนไทยทั้งไทย
ใหญและไทยนอย ชนเผาไต-ไท ถนัดการเราะปลูก ทํานา ชอบอาศัยอยูในที่ลุมริมแมน้ําเปนสวนมาก แหลง
ที่อยูอาศัยของคนไทยในบริเวณนี้อยูที่แมน้ํากก ซึ่งเปนที่มาของการที่เขมรเรียกคนไทยในบริเวณนี้วา
สฺยํากุกฺ
บริเวณแมน้ํากกนาจะเปนศูนยกลางอารยธรรมใหญของคนไทยในระหวาง พ.ศ.1400 จนกระทั่งขั้น
รุงเรืองสุดยอดในระหวาง พ.ศ.1600-1800 รองรอยที่เปนรูปธรรมของสังคมไทยและอารยธรรมไทยลุม
แมน้ํากกก็คือ บนสองฝงแมน้ํากกของจังหวัดเชียงรายและอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม มีซากเมืองโบราณอยู
มากมายเกลื่อนกลาด เฉพาะที่อําเภอฝายจังหวัดเชียงราย อันเปนตนตอของแมน้ํากกเพียงอําเภอเดียวก็มี
ซากคูเมืองและกําแพงเมืองถึง 12 แหง หากรวมสาขาแมน้ํากกในจังหวัดเชียงรายและอําเภอฝางในจังหวัด
เชียงใหม จะมีซากเมืองโบราณถึง 27 เมือง เมืองสุดทายที่สรางขึ้นมาเปนราชธานีบนฝงแมน้ํากกคือเมือง
เชียงราย พญาเม็งราย กษัตริยหิรัญนคร (เงินยาง) ไดสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ .1805 ตอมาในป พ.ศ. 1839 พญา
เม็งราย ไดยายศูนยกลางมาทางใต สรางเมืองหลวงใหมบนลุมแมน้ําพิง(ปง) และตั้งชื่อเมืองตามชื่อลําน้ําวา
นครพิงเชียงใหมหรือพิงคนคร ศูนยกลางคนไทยลานนาก็ยาย มาจากลุมแมน้ํากกอันเกาแกมาอยูที่แมนำ
พิ ง ในสมั ย ที่ ศ รี สุ ริ ย วรมั น ที่ 2 (พ.ศ.1655-70) สร า งนครวั ด นั้ น อารยธรรมคนไทยลุ ม แม น้ํ า กกกํ า ลั ง
เจริญรุงเรืองอยางสูง ศิลปะสกุลเชียงแสนเปนศิลปะชั้นครู ขุนเจือง(พ.ศ.1665-1735 ) เจาเมืองพะเยาเปน
กษัตริยนักรบสําคัญอันดับหนึ่งของอาณาจักรเงินยาง
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การศึกษาของจิตร ภูมิศักดิ์ ตองการจะยืนยันวากอนที่จะสรางสุโขทัยเปนอาณาจักรของคนไทย
ตอนกลาง คนไทยมีอาณาจักรอารยธรรมที่รุงเรืองมากอนแลว วรรณคดีเรื่องทาวฮุงซึ่งเปนวรรณคดีที่
เกาแกก็ก็คือเรื่องราวของคนไทยในภาคเหนือ จิตรยืนยันเกี่ยวกับถิ่นที่อยูของชนเผาไทวาอาศัยอยูกระจัด
กระจายบริเวณตอนใตของจีนและภาคเหนือของไทย ลาว เขมร พมา และรัฐอัสสัมของอินเดีย
การคนควางานชิ้นนี้ ของจิตร นับ วาเยี่ยมยอดมากและไดรับการยอมรับในทุกวงการไมวาจะมี
อุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน ในสังคมไทย มีความจําเปนตองสรางนักวิชาการที่มีความลุมลึกทาง
ความคิดอยางแท จริง ไมใชสรางนักวิชาการในลักษณะพรรคพวกเดียวกัน การจะไดนักวิชาการที่ดีมี
ลักษณะนี้ไดก็ตองอาศัยครูที่เปดกวางและสรางเครื่องมือการคนควา มีหนังสือและหองสมุดที่ดี ใหโอกาส
แกนักวิชาการรุนใหมในการเรียนรู ซึ่งเรื่องเหลานี้เปนการลงทุนทางดานทรัพยากรบุคคลที่สูง
3.4 มีการนําเสนอและการเขียนที่ดี (good presentation and writing) การเขียนงานวิจัยคือ
การเลาความคิด ไมใชการเลาเรื่องเทานั้น ความแตกตางระหวางการเขียนงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
คือ การเขียนเชิงปริมาณจะเขียนไปตามกรอบที่ตั้งไวตั้งแตตน โดยเขียนทีละประเด็นตามกรอบที่ตั้งไว
ทั้งหมด สวนการเขียนเชิงคุณภาพจะเขียนไปตามขอมูลที่เก็บไดแลวนําขอมูลนั้นมาจัดเปนหมวดหมูซึ่ง
ทฤษฎีอาจนํามาชวยในการจัดขอมูลเพื่อใหขอมูลเปนระบบมากขึ้น กระบวนการจัดขอมูลเกิดขึ้นหลังจาก
การเก็บขอมูลแลว แตงานวิจัยเชิงปริมาณกระบวนการจัดขอมูลเกิดขึ้นกอนการเก็บขอมูลเสียอีก
สิ่งที่เหมือนกัน ไมวาจะเปนการวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพคือ ผูเขียนตองยึดคําถามการวิจัยเปน
เปาหมายที่สําคัญในการเขียน ตลอดการเขียนผูเขียนตองไมลืมวาเราทําวิจัยเพื่อตอบคําถามอะไร มิฉะนั้น
การเขียนหรือนําเสนอจะหลงทิศผิดทาง ความพอดีในสัดสวนของงานในแตละสวนเปนสิ่งที่จําเปนตองคํานึง
งานบางชิ้นเขียนในสวนของการทบทวนวรรณกรรม เลาเรื่องความคิดหรือผลงานของคนอื่นมากวางานวิจัย
ของตนเอง หรื อ เล า เรื่ อ งบางเรื่ อ งซ้ํ า ๆถึ ง แม จ ะต า งตนกั น ก็ ต าม สิ่ ง นี้ ทํ า ให ก ารเขี ย นงานวิ จั ย ขาดการ
เคลื่อนไหวที่รุดไปขางหนา ทําใหการอานงานวิจัยเปนสิ่งที่นาเบื่อหนาย
การนําเสนอที่ดีก็มาจากการวางแผนการเขียนอยางดี (planning) มีแผนที่เดินทางการเขียนงานทุก
ชนิดไมวาจะเปนประเภท นวนิยาย เรียงความ งานวิชาการ มีความเหมือนในการเขียนอยูอยางหนึ่งคือตองมี
main idea แกนของเรื่องที่เปนนามธรรมซอนอยูตลอดเวลา เรื่องราวทั้งหมดจะถูกนําเสนอเปนสวนๆ ที่เรา
เรียกวา plot แตละสวนหรือแตละจุด ก็ตองมีการเชื่อมโยง (coherence) กัน
การยึดแนวคิดหลักในการนําเสนอเปนการทําใหงานเขียนมีทิศทาง การเขียนอยางเชื่อมโยงไมใช
ทํา เฉพาะในสวนตนและสวนทายเทานั้น สวนตรงกลางเปนเรื่องของขอมูลหรือเลาเรื่องไปเรื่อย ขาดความ
เชื่อมโยงกับความคิดหลัก การนําเสนองานลักษณะนี้ก็จะทําใหความคิดของเราไมถูกนําเสนอออกมาอยาง
ชัดเจน และงานที่ถูกสรางขึ้นมาก็จะขาดพลัง การสรางงานเขียนอยางมีพลังขับเคลื่อนเปนสิ่งที่สําคัญ ซึ่ง
จะตองผานการวางแผนที่ดี ความคิดหลักตองถูกรอยเขาไปในทุกสวนของงาน
การวางแผนการเขียนงานเปนเรื่องสําคัญมาก ตองนําแนวคิดหลักใหสอดประสานไปยังสวนตางๆ
หรือแตละฉากของงานที่เรานําเสนอ การสรางงานอยางมีการวางแผนที่ดีก็จะทํางานไมหลงทิศ ทุกฉาก ทุก
ขอมูลของงานจะถูกวางในจังหวะที่เหมาะสม
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การเขียนที่ดีในงานวิชาการเปนอยางไร?
การเขียนเปนเรื่องของศิลปะดวย อยางไรก็ดี
นักวิจัยทุกคนสามารถสรางงานเขียนที่ดีไดดวยเขียนอยางมีการวางแผน ตองคํานึงถึงโจทยหรือคําถาม
การวิจัยตลอดเวลา การเขียนงานวิจัยจะตองเขียนไปตามกรอบแนวคิดที่เราสรางขึ้น เขียนอยางเปนกลาง
ไมมีอคติกับขอมูล ไมสรางจุดมุงหมายเชิงบวกหรือเชิงลบ (bias) ไวเบื้องตน มีความชัดเจนในเรื่องที่
นําเสนอ เขียนอยางมีการอางอิง มีหลักฐานที่เชื่อถือได มีบทนําบทสรุปที่ชัดเจน ภาษาที่ใชตองไมคลุมเครือ
ใชภาษาสื่อสารไดงายและตรง เปนตน นอกจากนี้ก็ตองไมใชภาษาที่มีสีสัน หรือโนมนาวความรูสึกของผูอาน
มากเกินไปจนขาดความเปนกลางในการอานพิจารณาในเรื่องหลักฐานและเหตุผล การเขียนไมเยิ่นเยอและ
ตองสรางความนาสนใจในการอาน การเขียนงานวิชาการเปนการเลาความคิด ผูเลาจะตองเลาอยางมีพลัง
แสดงความนาสนใจเปนระยะๆ เพื่อใหคนอานๆเรื่องราวในงานวิจัยอยางสืบเนื่อง ไมรูสึกเบื่อหนายในการ
อาน การเลาความคิดไดอยางมีพลังนั้นก็เกิดจากผูเขียนหรือผูวิจัยยึดกุมกรอบคิดในงานของตนอยางดี
งานเขียนที่ดียอมมาจากความคิดที่ชัดเจนในเรื่องราวที่จะนําเสนอ การสรางความคิดใหชัดนั้นเปน
เรื่องที่ตองใชความขยันและอดทน ผูเขียนตองมีความใฝใจ คิดคํานึงในเรื่องงานของตนตลอดเวลา เด็ก
ตองการการเลี้ยงดูทะนุถนอมอยางไร งานวิจัยก็ตองการเชนเดียวกัน ความคิดในงานวิจัยไมไดเริ่มตน
จากความชัดเจน แตความชัดเจนจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีการคิดและทบทวนอยางสม่ําเสมอ ปญหาในการเขียนที่
มักจะพบบอยๆก็ คือไม รูจะทําอะไรกับ ขอมูล ที่มีอยูมากมาย คําถามแรกที่ควรถามก็คือกรอบความคิด(
conceptual framework)และการใหนิยามความคิด(operational definition)หรือแผนที่การทํางานที่ดี ทําไว
เบื้องตนดีหรือไม นักวิจัยจํานวนมากมักละเลยการทําสวนนี้แตก็สามารถทํางานสําเร็จมาได อาจจะเปน
เพราะสิ่งเหลานี้แจมชัดอยูในมโนทัศนของผูวิจัยอยูแลวโดยไมตองเขียน ทั้งกรอบคิดและนิยามความคิด
นั้นเปรียบเสมือนแผนที่การเดินทางของนักวิจัย ทําหนาที่เหมือน themeหรือ plot ของเรื่อง
งานเขียนนั้นสามารถบงบอกถึงความรู และนิสัยใจคอของผูเขียนได ไมเวนแมกระทั่งงานวิชาการ
บางคนสามารถเขียนเรื่องหรือเลาเรื่องธรรมดาใหไมธรรมดาได เพราะเขาสามารถอธิบาย ตีความ สื่อ
ความรู ความคิดที่ลุมลึกผานเรื่องที่ธรรมดาสามัญออกมาได แตบางคนเขียนงานที่ดูแลวซับซอนแตไมมี
อะไรเลย
งานบางชิ้นมีแตความกํากวม มีแตคําพูด โออวด หรือมีแตขอความที่สื่อความหมายไมรูเรื่อง มีการ
อางอิงตลอดเวลาถึงนักวิชาการที่มีชื่อเสียงโดยขาดความจําเปน หรือขโมยงานของคนอื่นมาโดยไมอางอิง
สิ่งเหลานี้มันบงบอกนิสัยคนเขียนได ซึ่งไมควรทําในงานวิชาการที่ดี งานวิชาการจําเปนตองมีคุณธรรมใน
การทํางานดวย ขอผิดพลาดตางๆ ที่ถูกตําหนิแหลงมาจากความตั้งใจกระทําในสิ่งที่ไมถูกตอง แตก็มี
ขอผิดพลาดของการทํางานอาจเกิ ดจากความไม ตั้งใจได ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากการตรวจสอบวา
ความผิดที่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจหรือไม
สุดทายที่เกี่ยวกับการเขียนที่ดีนั้นตองมาจากการอานงานวิจัยที่ดีจํานวนมาก ถาอานงานวิจัยมาก
แตเปนงานที่ไมดีก็ไมมีประโยชน เราควรเริ่มตนเรียนรูการเขียนงานวิจัยจากตนแบบที่ดีกอนที่จะเรียนรูดาน
กลับจากงานวิจัยที่ไมดี วิธีการศึกษาแบบนี้ใชกับงานเขียนทุกประเภทไมเฉพาะการเขียนงานวิจัยเทานั้น
สรุปก็คือกอนจะเปนนักเขียนงานวิจัยตองเปนนักอานงานวิจัยกอน
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