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ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ: ความแตกตางของความเชือ่ ทางญาณวิทยา
Quantitative and Qualitative Methodology: A Disparity of Epistemological Beliefs
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อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บทคัดยอ
การทําความเขาใจเรื่องระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษาปรากฏการณทางรัฐประศาสนศาสตรเปนเรื่องสําคัญยิ่ง
เนื่องจากมีประเด็นที่มักเปนขอถกเถียงและทําใหผูศึกษาเกิดคําถามวาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรที่ดีนั้นเปน
อยางไร หรือ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณมีความเปนวิทยาศาสตรกวาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นผลลัพธที่ไดจึงมี
ความตรงกวาและนาเชื่อถือกวาใชหรือไม บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอใหทําความเขาใจกับ “ญาณวิทยา” ซึ่งเกิดจาก
ความเชื่อที่แตกตางกัน อันจะนําไปสูความเขาใจในธรรมชาติของระเบียบวิธีวิจัยทั้งสองประเภทมากขึ้น ขอเสนอแนะ คือ
ญาณวิทยาที่แตกตางกันชวยใหขอคนพบในการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรมีมิติที่สมบูรณครบถวน
คําสําคัญ: ญาณวิทยา ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

Abstract
Understanding about the methodology used in the study of phenomena in Public Administration, is a vital
matter. The issues, which were often argued and confused by most educators, are those of queries that ‘how good the
methodology of public administration is’, or ‘quantitative research methodology is a more scientific methodology,
therefore, its results are more valid and reliable, isn’t it?’ This article is aimed to propose the understanding on a disparity
of epistemological beliefs which leads to deeply understand the nature of both types of research methodologies. Rather
than ask metaphorical question, we should understand how epistemological difference of both methodologies completely
contributes to the findings of public administration study.
Keywords: Epistemology, Quantitative methodology, Qualitative methodology
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ในเบื้องตน การทําความเขาใจธรรมชาติของศาสตรแหงรัฐประศาสนศาสตรเสียกอนเปนสิ่งที่จําเปนกอนที่จะ
ทําการศึกษาถึงญาณวิทยาหรือวิธีการแสวงหาความรูทางรัฐประศาสนศาสตร ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของบทความ
ต อ จากนั้ น บทความได นํ า เสนอเนื้ อ หาตามลํ า ดั บ ดั ง นี้ วิ ธี ก ารแสวงหาความรู ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร ใ นภาพรวม
การอธิบายความแตกตางของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่เกิดจากวิธีวิทยาแบบนิรนัยและวิธี
วิทยาแบบอุปนัย รวมทั้งเงื่อนไขที่ทําใหเกิดความแตกตางของวิธีการนิรนัยและอุปนัย ญาณวิทยาที่แตกตางกันของ
ปรัชญา 3 สํานักซึ่งนําไปสูระเบียบวิธีวิจัยที่แตกตางกัน การประเมินคาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะหเชิงสถิติ
การประเมิ นคา ระเบีย บวิธี วิจัยเชิงคุ ณภาพและการตี ค วาม สรุ ป ลักษณะเฉพาะของศาสตร และระเบีย บวิ ธีวิ จั ยทางรั ฐ
ประศาสน-ศาสตร บทสรุปและขอเสนอแนะ
1. ธรรมชาติของศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตร
ปเตอร เค. สมิธ (Peter K. Smith, 2000) ตั้งคําถามวา สังคมศาสตรเปนวิทยาศาสตรแทหรือไม หรือเปนเพียง
การ ใชคําผิด นักวิชาการจํานวนมากไมเชื่อวาสังคมศาสตรเปนวิทยาศาสตรและมีการอภิปรายถกเถียงกันในประเด็นนี้ วิชา
รัฐประศาสนศาสตรเปนสาขาความรูในทางสังคมศาสตรเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐ คําถามอยางเดียวกันกับที่สมิธตั้งประเด็น
ทําใหนักรัฐประศาสนศาสตรมีขอถกเถียงในเรื่องสําคัญ คือนักรัฐประศาสนศาสตรจะสรางองคความรูหรือทําการศึกษาวิจัย
อยางไร และควรจะคํานึงถึง ขอเท็จจริง (facts) หลักฐาน (evidences) และทฤษฎี (theories) ตางๆ ในแนวทางใด
ผูเขียนจะไดหยิบยกธรรมชาติที่สําคัญของศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตร ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจในเรื่องของ
ญาณวิทยาหรือวิธีแสวงหาความรูทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางชัดเจนขึ้น ธรรมชาติของรัฐประศาสนศาสตรที่ผูเขียนเห็น
วาสําคัญมีอยู 4 ประการ ไดแก หนวยวิเคราะห การทํานายลวงหนาได การอาศัยกฎที่แนนอน และความเปนภววิสัยของ
ศาสตร ซึ่งมีความเกี่ยวของโดยตรงกับวิธีการแสวงหาความรู ดังจะไดอธิบายตอไป
1.1 หนวยวิเคราะหทางรัฐประศาสนศาสตร (unit of analysis)
ปญหาประการสําคัญซึ่งนักรัฐประศาสนศาสตรตองเผชิญเมื่อมีการนําวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการศึกษา
คือ ปญหาในเรื่องของหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เนื่องจากนักวิทยาศาสตรทําการศึกษาวัตถุหรือสิ่งที่ศึกษา (object)
ซึ่งเปนหนวยที่ไมมีชีวิต โดยเฉพาะในการศึกษาทางฟสิกส นักวิทยาศาสตรมุงตอบคําถามวา ”อะไร” และ ”ทําไม” ไป
พรอมกันเมื่อทําการทดลองหรือศึกษาปรากฏการณธรรมชาติ ในขณะที่นักรัฐประศาสนศาสตรทําการศึกษาปญหาการ
จัดการในองคการภาครัฐและสาเหตุของพฤติกรรมการบริหาร โดยตอบคําถามวาเกิด “อะไร” ขึ้น และมุงอธิบายวา “ทำไม”
จึงเกิดปรากฏการณหรือพฤติกรรมองคการเชนนั้น เนื่องจาก “มนุษย” มิไดเปนวัตถุศึกษาที่ไมมีชีวิตจิตใจ ซึ่งแตกตางจาก
วัตถุอยางสสารหรืออนุภาคในทางวิทยาศาสตร ดังนั้นการอธิบายปรากฏการณทางรัฐประศาสนศาสตรนั้นจึงไม “ปลอด
คานิยม” เชนเดียวกับการอธิบายปรากฏการณทางวิทยาศาสตร เพราะหนวยวิเคราะหที่เปนมนุษยนั้นยอมมีเรื่องของ ”คุณคา”
(values) ปะปนอยูดวย ดังนั้น อํานาจในการอธิบายหนวยวิเคราะหที่เปนมนุษยและปรากฏการณทางสังคมอันซับซอนของ
นักรัฐประศาสนศาสตรจึงมีความจํากัดกวาการอธิบายของนักวิทยาศาสตร
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1.2 การทํานายลวงหนา (prediction)
การทํานายลวงหนาได (prediction) จึงเปนปญหาที่สําคัญตอมาในการพิจารณาธรรมชาติของศาสตรทาง
รัฐประศาสนศาสตร โดยนักวิชาการมุงเนนไปที่การรื้อฟนทบทวนความคิดเกี่ยวกับเรื่อง “ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ” ( Grand
Theory) ในทางสังคมศาสตรเสียใหม เนื่องจากมีความเห็นวาเปนทฤษฎีที่มีโอกาสผิดพลาดไดสูงเพราะเปนทฤษฎีที่ใชยืนยัน
ปรากฏการณในระดับมหภาค ในขณะที่โลกหรือปรากฏการณทางสังคมนั้นมีตัวแปรจํานวนมากที่มนุษยไมอาจควบคุมได
ซึ่งเหมาะสมกับทฤษฎีที่มีรากมาจากบริบทของปรากฏการณในพื้นที่จริงซึ่งทําการศึกษา (Grounded Theory) โดยที่ทฤษฎี
เหลานี้มีคุณูปการใหเราตระหนักถึงอนาคตและสามารถเตรียมการปองกันลวงหนาไดระดับหนึ่ง แมวาจะไมสามารถทํานาย
ลวงหนาไดแมนยําเชนเดียวกับ“ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ” ในทางวิทยาศาสตรก็ตาม
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร เชน
การ ทํานายลวงหนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะ การทํานายวิกฤตการณในนโยบายดานสิ่งแวดลอม พลังงาน
หรือการทํานายลวงหนาถึงพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในการไปออกเสียงเลือกตั้ง ดังนั้นในทาง
รัฐประศาสนศาสตร ทฤษฎีที่มีรากมาจากบริบทของปรากฏการณในพื้นที่จริงซึ่งทําการศึกษาจึงนาจะมีความเหมาะสมใน
การศึกษามากกวาทฤษฎีที่ยิ่งใหญ ซึ่งเหมาะสมในการใชทํานายปรากฏการณหรือพฤติกรรมลวงหนาไดอยางแนนอนและ
สม่ําเสมอเชนเดียวกับการทํานายปรากฏการณหรือผลลัพธการทดลองของนักวิทยาศาสตร
1.3 การอาศัยกฎหรือขอกําหนดที่แนนอน (deterministic law)
ในเรื่องของการนําเอากฎที่แนนอนตายตัว (Deterministic Law) ซึ่งใชไดดีกับปรัชญาวิทยาศาสตรธรรมชาติมาใช
ในปรัชญาทางสังคมศาสตรนั้นกอใหเกิดปญหามากเชนกัน การสรางกฎที่แนนอนตายตัวในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร
ก็มีลักษณะเชนเดียวกับวิชาสังคมศาสตรในสาขาอื่น คือ อาจทําไดเพียงการใหคาของความนาจะเปน (probability) สูง
แตไมสามารถกําหนดผลลัพธไดเต็มที่ ตัวอยางเชน การนําเอาแนวทางการอธิบายของแนวคิดเชิงการทําหนาที่ (functional
approach) มาใชในการอธิบายทางรัฐประศาสนศาสตร โดยอาศัยการอธิบายจากผลมายังสาเหตุ ซึ่งแนวทางอธิบายแบบนี้
มีความเหมาะสมในการอธิบายวิทยาศาสตรธรรมชาติหรือระบบใหญ เชน การอธิบายวา น้ําขึ้นน้ําลงเกิดจากแรงดึงดูดของ
ดวงจันทรและดวงอาทิตย แตไมอาจใชอธิบายในทางสังคมศาสตรได เชน ประสิทธิภาพในการทํางานของขาราชการเกิด
จากภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารองค ก ารภาครั ฐ เนื่ อ งจากเราไม อ าจตรวจสอบหน า ที่ อ ย า งหนึ่ ง และนํ า ไปอธิ บ ายสรุ ป กั บ
ปรากฏการณในระบบใหญทั้งหมดได
1.4 ความเปนภววิสัย (objectivity)
ในแงของความเปนภววิสัย (objectivity) ก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่ถกเถียงกันมากวามีความเปนภววิสัยอยูจริงหรือไม
ในการศึกษาทางสังคมศาสตร แตในทางวิทยาศาสตรไมมีประเด็นนี้ เนื่องจากเปนศาสตรที่ศึกษาวัตถุบนขอเท็จจริง (fact)
ไมมีเรื่องของคุณคา (value) เขามาเกี่ยวของ ซึ่งแตกตางจากการศึกษามนุษยหรือปรากฏการณทางรัฐประศาสนศาสตรที่ตอง
อาศัยการประเมินคอนขางเปนอัตวิสัย (subjectivity) เนื่องจากไมมีผลลัพธที่ตายตัวและมีปจจัยพื้นฐานขององคประกอบใน
การศึกษาเปนอันมาก อยางไรก็ตาม เมื่อมองในแงนี้ วิทยาศาสตรกายภาพ (ฟสิกส) ก็ตกอยูในอิทธิพลของแบบแผนทาง
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วิชาการของตนเองเชนเดียวกับรัฐประศาสนศาสตร เพราะหากมนุษยไมสามารถศึกษาโลกจากจุดยืนที่เปนอิสระในวิชา
รัฐประศาสนศาสตรได แลวเราจะมีอิสระในการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรไดอยางไร ในผลงานของธอมัส คูหน1 (Thomas
Kuhn, 1970) และพอล ฟายเออระเบนด2 (Paul Feyerabend, 1978) ตางก็เสนอแนวคิดที่ไดแสดงถึงปญหาเกี่ยวกับความจริง
และปญหาของความเปนวัตถุวิสัยในวิทยาศาสตรธรรมชาติเชนกัน ปญหาเรื่องความเปนภววิสัยนี้เปนปญหาที่นักคิดใน
สํานักตีความ3 (hermeneutic) ใหความสนใจศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของธรรมชาติทางความคิดของมนุษยที่ถูกกําหนดขึ้น
โดยประวัติศาสตร ซึ่งเปนปญหาเชิงปรัชญาที่มีผลกระทบตอมนุษยในทุกดาน
ดวยลักษณะธรรมชาติที่สําคัญดังกลาวของรัฐประศาสนศาสตร ทําใหเราสามารถเขาใจในวิธีการแสวงหาความรู
หรือญาณวิทยาที่เกิดจากความเชื่อที่แตกตางกันของนักรัฐประศาสนศาสตรไดงายขึ้น
2. วิธีแสวงหาความรูทางรัฐประศาสนศาสตร
วิธีแสวงหาความรู หรือ “ญาณวิทยา” (Epistemology) 4 หมายถึงการไดมาซึ่งความรู ในคําถามเดียวกัน เมื่อเราใช
วิธีการในการแสวงหาความรูแตกตางกัน ยอมสงผลใหไดรับคําตอบที่แตกตางกัน (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545) ไดแก
2.1 วิธีการหาคําตอบจากความเชื่อลี้ลับที่สืบทอดมาในอดีต (mystical mode) หลายครั้งความเชื่อเปนวิธีการที่
มนุ ษ ย นิย มใชใ นการแสวงหาความรู เพราะเชื่ อ สื บ ต อ กั นมาอยา งนั้ นและไม พยามที่จ ะสื บ ค นหาความจริง ตอ ไป หรื อ
ในบางสถานการณ เมื่อมนุษยพยายามหาคําตอบโดยวิธีการตางๆ แลวไมไดคําตอบ มนุษยมักจะกลับมหาวิธีการหาคําตอบ
ในวิธีการแบบนี้แทนวิธีการหาคําตอบแบบวิทยาศาสตร ในคําถามเดียวกัน คนที่มีความเชื่อแตกตางกันจึงไดรับคําตอบที่
ธอมัส คูหน (Thomas S. Kuhn, 1970) ไดเขียนถึงวิธีการซึ่งทําใหวิทยาศาสตรกาวหนาไป ในหนังสือ “The Structure of Scientific
Revolution” เกี่ยวกับพาราดายมหรือกระบวนทัศน โดยสาระสําคัญหมายถึงขอสมมติชุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงขอสมมติชุดเดิมและสามารถเปลี่ยน
ทัศนะเดิมของผูคนในเวลาหนึ่งๆ ได
2
พอล ฟายเออระเบ็นด (Paul Feyerabend, 1978) ตั้งคําถามหักลางนักปฏิฐานนิยมวา วิทยาศาสตรมีอะไรที่ดีนักหนา และไมเห็นดวยในการ
นําเอากฎเกณฑทางวิทยาศาสตรไปเปนมาตรฐานในการตัดสินรูปแบบของความรูในวิชาอื่น เนื่องจาก แบบแผนในทางวิทยาศาสตรเองไมไดมี
แบบแผนเดียวที่ตายตัว และอาจมิไดมอี ยูจริง เพราะทฤษฎีทางวิทยาศาสตรจํานวนมากไมอาจหาขอพิสูจนได หรือถามีขอพิสูจนก็มักจะมีขอ
พิสูจนที่มาหักลางขอพิสูจนนั้นควบคูไ ปดวยเสมอ นอกจากนี้ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรยอมตองอาศัยความรูในแบบแผนอื่นดวย และที่
สําคัญคือ ทุกแบบแผนยอมเขาใจวา แบบแผนของตนนั้นดีกวาและเหนือกวาแบบแผนอื่นๆ เสมอ
3
ปรัชญาของสํานักตีความมีรากฐานสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) นักตีความปฏิเสธความคิดที่วาโลกดํารงอยูอยางเปนอิสระและ ไมพึ่งพิง
กับความรูของเราเกีย่ วกับโลก นักตีความหมายโตแยงนักปฏิฐานนิยมเพือ่ ยืนยันวาโลกเปนภาพสะทอนของการใหคุณคาหรือการแปลความหมาย
ของสังคมหนึ่งๆ (socially constructed) และเปนความหมายที่เกี่ยวพันกันอยางซับซอน ออมคอม 2) วิธีการตีความเทานั้นที่จะสามารถสราความ
เขาใจถึงความ หมายที่มีอยูในปรากฏการณทางสังคมนั้นๆ 3) ใหการยอมรับเรื่องของการตีความหมาย 2 ชั้น (double hermeneutic) โดยเชื่อ
วาโลกไดถูกแปลความหมายโดย ตัวแสดงตางๆ (การแปลความหมาย ชั้นที่หนึ่ง) และการแปลความหมายของตัวแสดงเหลานั้นไดถูกแปลความ
อีกทีหนึ่งโดยผูสังเกต (การตีความหมาย ชั้นที่ 2) (David Marsh and Paul Furlong, 2002)
4
ญาณวิทยา (Epistemology) ปรัชญาวาดวยวิธีการไดมาซึ่งความรูหรือความจริง (David Marsh and John Furlong, 2002)
1
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แตกตางกันดวย
2.2 วิธีการหาคําตอบจากผูที่มีอํานาจในสังคม (authoritarian mode) เชน ในสมัยโบราณ ผูที่มีอํานาจ ไดแก พอมด
หมอผี กษั ต ริ ย พระ ฯลฯ ในสั ง คมป จ จุ บั น ผู มี อํ า นาจมี ค วามหลากหลายมากขึ้ น ได แ ก แพทย อาจารย ผู พิ พ ากษา
นักการเมือง ฯลฯ การหาคําตอบดวยวิธีนี้ตองพิจารณาวาผูมีอํานาจเปนใคร เพราะอาจไดรับคําตอบที่ขัดแยงกัน
2.3 วิธีการหาคําตอบแบบใชเหตุผล (rationalistic mode) ผูที่อาศัยวิธีนี้ในการแสวงหาความรู เพราะเชื่อวา
ปรากฏการณธรรมชาติตางๆ ที่เกิดขึ้นมีคําตอบในตัวเอง มนุษยตองหาใหพบวาปจจัยหรือสาเหตุที่ใชอธิบายปรากฏการณ
หรือความเชื่อมโยงตางๆ เหลานั้นคืออะไร เชน นักคณิตศาสตรที่พยายามแสวงหาคําตอบโดยอาศัยวิธีการคิดเปนพื้นฐานใน
การหาความสัมพันธ หรือศึกษาเครือขายของปรากฏการณที่มีอยูจากวิธีการคิดที่อิงเหตุผลเปนหลัก แตอาจไมไดเกิดจากการ
ทดลองใดๆ
2.4 วิธีการหาคําตอบแบบที่เปนวิทยาศาสตร (scientific mode) คือ วิธีการแสวงหาความรูโดยอาศัยตรรกะ
ประกอบกับการทดสอบเพื่อหาหลักฐานเชิงประจักษมายืนยัน รวมทั้งใชทฤษฎีในการอธิบายคําตอบที่ไดรับเพื่อพิสูจน
คําตอบที่ไดวาเปนเชนนั้นจริง ดังนั้น จึงตองมีกระบวนการและวิธีการในการหาคําตอบที่จะชวยทําใหคําตอบที่ไดรับมี
ความนาเชื่อถือ
การศึกษาวิจัยในทางรัฐประศาสนศาสตรยึดหลักการหาคําตอบแบบที่เปนวิทยาศาสตร ซึ่งมีเปาหมายเพื่ออธิบาย
(explain) วา ปรากฏการณนั้นๆ เกิ ดขึ้นเนื่องจากอะไร ตอจากนั้นจึงเปนการทํ าความเขาใจ (understand) โดยการ
เชื่อมโยงสิ่งนั้นเขากับระบบที่ใหญกวานั้น เชน เมื่ออธิบายคามัธยฐานของอายุประชากรไดก็สามารถเชื่อมโยงคามัธยฐาน
กับระบบทรัพยากรมนุษยในองคการได ในระดับที่สูงขึ้น คําตอบหรือขอคนพบที่ไดจากการศึกษาตองสามารถพยากรณ
(Predict) เหตุการณหรือผลลัพธในอนาคตได เชน ถาอาศัยพฤติกรรมการบริหารแบบนี้จะไดประสิทธิภาพในลักษณะใด
และสุดทายเปนการควบคุม (control) ปรากฏการณในสังคมได เชน ถาตองการใหเกิดผลผลิตสูงในโรงงานอุตสาหกรรม
ผูบริหารจะตองใชปจจัยการจูงใจในเรื่องของมนุษยสัมพันธ เปนตน (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2545)
ในการหาคําตอบแบบวิทยาศาสตร มีวิธีการแสวงหาความรูอยู 2 แนวทางใหญในการศึกษาวิจัย คือวิธีการแบบ
นิรนัย (deductive method) และวิธีการแบบอุปนัย (inductive method) ญาณวิทยาที่แตกตางกันดังกลาวนําไปสูระเบียบวิธี
วิจัยที่แตกตางกัน ไดแก วิธีการแบบนิรนัยนําไปสูระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ สวนวิธีการแบบอุปนัยนําไปสูระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ หากนักรัฐประศาสนศาสตรเชื่อวาตนเองสามารถแสวงหาความรูไดโดยวิธีการแบบใด ก็จะเลือกใชระเบียบวิธีที่
เหมาะสมกับญาณวิทยานั้น
3. แบบจําลองในการแสวงหาความรู
ระเบียบวิธีวิจัยเปนวิธีวิทยาในการดําเนินการแสวงหาคําตอบของนักวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณกับระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเกิดจากวิธีการแสวงหาความรูที่ตางกัน และอาศัยวิธีการอธิบายที่แตกตางกัน สามารถแบงออกได 2
ลักษณะ ตามประเภทของ 1) ขอกําหนดเบื้องตนที่ใชวาเปนกฎสากล (universal laws) หรือหลักการทั่วไป (accidental
generalizations) และ 2) วิธีการในการหาขอสรุปคําอธิบายวาเปนการสรุปจากการอธิบายโดยอาศัยกฎการนิรนัย (deductive-

หนา | 17

วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่ 7 ฉบับที่ 2

บทความวิชาการ

nomological explanation) หรือการไดขอสรุปจากการอธิบายโดยอาศัยแนวโนมในเชิงสถิติและกฎแหงความนาจะเปน
(statistical and probabilistic explanation) ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
3.1 วิธีการแบบนิรนัย (Deductive methodology)
เปนกระบวนการแสวงหาความจริงที่อาศัยการสรุปโดยการลดทอนจากกฎหรือหลักการทั่วไปลงสูปรากฏการณ
ยอยที่ศึกษา การใหเหตุผลแบบนิรนัยเปนการนําความรูพื้นฐานซึ่งอาจเปนความเชื่อ ขอตกลง หรือ บทนิยาม ซึ่งเปนสิ่งที่
นักวิจัยรูมากอนและยอมรับวาเปนจริง เพื่อหาเหตุผลนําไปสูขอสรุป กลาวอีกอยางหนึ่ง วิธีการแบบนิรนัยจึงเปนคําที่ใช
เรียกวิธีการสรุปขอเท็จจริงซึ่งเปนผลมาจากเหตุซึ่งเปนความรูพื้นฐาน
การอธิบายจากกฏนั้นสามารถใชอธิบายไดเสมอในทุกเวลา (time) และไมจํากัดสถานที่ (space) จึงเปนขอความที่มี
รูปแบบสากล (statements of universal form) และมีลักษณะที่กําหนดเงื่อนไขของความสัมพันธระหวางปรากฏการณเอาไว
อยางแนนอนตายตัว สามารถนําไปสูการสรุปไดอยางถูกตองและชัดเจน เนื่องจากกฎที่ใชในการอธิบายหรือประโยคอธิบาย
จะสามารถอธิบายปรากฏการณหรือประโยคที่ถูกอธิบายไดเชนนั้นเสมอ หากกฎนั้นถูกตองและปรากฏการณนั้นเปนไปตาม
เงื่อนไขดังกลาว
วิธีการอธิบายแบบนี้จึงเรียกวา ”การอธิบายโดยอาศัยกฎ” (nomological explanation or covering laws explanation)
ในกระบวนการอธิบายประกอบดวยองคประกอบหลัก 2 สวน สวนแรก คือ ประโยคที่เปนทฤษฎีหรือหลักการซึ่งระบุ
ความสัมพันธตางๆ ที่เปนเหตุผลสําหรับใชอธิบายปรากฏการณ ซึ่งเรียกวา “ประโยคอธิบาย” (explanans sentences) สวนที่
สอง คือ ประโยคที่แสดงถึงปรากฏการณหรือสิ่งที่ถูกอธิบาย เรียกวา “ประโยคที่ถูกอธิบาย” (explanandum sentence)
กระบวนการอธิบายเริ่มจากประโยคอธิบายซึ่งจะระบุเงื่อนไขที่เกี่ยวของกันในเชิงสาเหตุ แลวนําไปพิจารณาประโยคที่ถูก
อธิบายวา ปรากฏการณหรือสิ่งที่ถูกอธิบายนั้นเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหรือหลักการที่อยูในประโยคอธิบายหรือไม หาก
เปนเชนนั้นก็สรุปไดวา ปรากฏการณเปนไปตามกฎดังกลาว (Hempel, 1966)
แบบจําลองในการอธิบายที่เรียกวา “การอธิบายโดยอาศัยกฎการนิรนัย” (deductive-nomological explanation)
หรือ “D-N explanation” หมายถึง การอธิบายโดยนิรนัยขอสมมติฐานยอยภายใตกฎทั่วไปแลวทดสอบขอมูลของ
ปรากฏการณที่ศึกษาวาตรงกันกับกฎหรือหลักการที่ใชเปนหลักหรือขอกําหนดเบื้องตนในการอธิบายปรากฏการณหรือไม
เพื่อหาขอสรุปในเชิงตรรกวิทยา อาจจะใชอธิบายเหตุการณที่เกิดขึ้นในสถานที่และเวลาที่เฉพาะเจาะจงหรืออธิบายความ
สม่ําเสมอของปรากฏการณที่พบไดในธรรมชาติ เชน คุณลักษณะทั่วไปที่แนนอนของการเกิดรุง หรือใชอธิบายสิ่งที่มีแบบ
แผนอยางเดียวกันซึ่งแสดงใหเห็นในกฎเชิงประจักษ เชน กฎของกาลิเลโอ (Galileo’s laws) การอธิบายโดยอาศัยการนิรนัย
ในแบบแผนที่เหมือนกันดังกลาวสามารถนําไปสูกฎที่มีขอบเขตครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นได เชน กฎของนิวตันในเรื่อง
ของการเคลื่อนที่และแรงโนมถวง (Newton’s law of motion and of gravity) หรือ ทฤษฎีระบบราชการของเวเบอร
(Weber’s Bureaucracy Theory) ดังนั้น กฎเชิงประจักษ (empirical law) จึงสามารถใชอธิบายจากหลักการทางทฤษฎีซึ่งอาง
ไปยังโครงสรางและกระบวนการซึ่งตั้งอยูบนคําถามที่มแี บบแผนอยางเดียวกันได (Hempel, 1966)
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โดยสรุป วิธีการแบบนิรนัยเปนการพิสูจนปรากฏการณโดยอาศัยกฎหรือทฤษฎีที่มีอยู นําไปสูระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริ ม าณ ซึ่ ง นั ก วิ จั ย มั ก ใช เ ครื่ อ งมื อ วิ จั ย ในเชิ ง ปริ ม าณ ได แ ก แบบวั ด แบบสอบถามต า งๆ โมเดล สู ต ร สมการ สถิ ติ
การคํานวณ ฯลฯ ที่สรางขึ้นจากแนวคิดหรือทฤษฎีเปนหลัก
3.2 วิธีการแบบอุปนัย (Inductive methodology)
เป น กระบวนการแสวงหาความจริ ง ที่ อ าศั ย การพิ สู จ น ท ดสอบปรากฏการณ เ พื่ อ นํ า ไปสู ข อ สรุ ป ทั่ ว ไป
(generalization) หรือการหาขอมูลจากการสะสมขอมูลยอยๆ จํานวนมากแลวสรุปเปนกฎเพื่อนําไปใชตอไป การใหเหตุผล
แบบอุปนัยเปนวิธีการสรุปในการคนควาความจริงจากการสังเกตหรือทดลองหลายครั้งจากกรณียอยๆ แลวนํามาสรุปเปน
ความรูแบบทั่วไป หรือเปนการรวบรวมขอมูลจากประชากรสวนยอย เพื่อนําไปเปนขอสรุปของประชากรสวนใหญ
การอธิบายตามแนวนี้เปนการอธิบายจากหลักการทั่วไป (accidental generalizations) แมวาจะมีความจริงของ
ปรากฏการณที่อธิบายปรากฏอยู แตไมมีความแนนอน และไมมีนัยในการนําไปอธิบายไดเปนสากล อาจใชทดสอบได
เฉพาะกรณีเทานั้น หลักการทั่วไปหรือประโยคอธิบายจะแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางเหตุการณหรือตัวแปรตางๆ
ซึ่งมีขอจํากัดในเรื่องของการใชอธิบายภายใตชวงเวลาหรือสถานที่หนึ่งเทานั้น แมวาจะสามารถอธิบายเงื่อนไขที่เปนการ
เชื่อมโยงปรากฏการณได ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดปรากฏการณในประโยคที่ถูกอธิบายตามหลักการทั่วไปในประโยคอธิบาย
จึงมีมากหรือนอยแตกตางกัน และอาจไมเปนไปตามหลักการทั่วไปเสมอ เชน การวิเคราะหปรากฏการณที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมของมนุษยในดานตางๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในระดับวิเคราะหตั้งแต ปจเจกบุคคล องคการ สังคม รัฐ
หรือในระดับสังคมโลก ซึ่งมีบริบทของการเกิดปรากฏการณแตกตางกัน สงผลใหอธิบายปรากฏการณไดแตกตางกันดวย
หากการอธิบายทําไดกวางขวางและเปนไปตามหลักการทั่วไป ก็แสดงใหเห็นถึงความเปนหลักการทั่วไปเชิงประจักษ
(empirical generalizations) ซึ่งหมายถึงวา ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ความสัมพันธระหวางเหตุการณหรือตัวแปรดังกลาวมี
แนวโนมที่จะเปนเชนนั้น การอธิบายไดเพียงเทานี้ยอมทําใหกฎสูญเสียคุณสมบัติของการนิรนัยไปสู “ขอสรุปที่ถูกตอง” ลง
ในทางกลับกันก็สะทอนถึงอิทธิพลของวิธีการแบบอุปนัย คือการพิสูจนทดสอบปรากฏการณเพื่อนําไปสู “ขอสรุปที่เปนการ
ทั่วไป” แทน เนื่องจากประโยคอธิบายไมมีตรรกะเพียงพอที่จะอธิบายปรากฏการณได (Hempel, 1966)
โดยสรุป วิธีการแบบอุปนัยเปนการสรุปในการคนควาความจริงจากการสังเกตหรือทดลองหลายครั้งจากกรณี
ยอยๆ แลวนํามาสรุปเปนการทั่วไป นําไปสูระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งนักวิจัยมักใชเครื่องมือวิจัยในเชิงคุณภาพ ไดแก
การสัมภาษณแบบตางๆ การสังเกตปรากฏการณที่ศึกษา โดยแปลความหมายสิ่งที่สังเกตหรือปรากฏการณนั้น จนได
ขอคนพบจากหลักฐานเชิงประจักษดังกลาว
3.3 ความแตกตางของวิธีการแบบนิรนัยและอุปนัย
เงื่อนไขสําคัญที่เปนขอแตกตางระหวาง “การอธิบายโดยอาศัยกฎ” ซึ่งนําไปสูระเบียบวิธีเชิงปริมาณและ “การ
อธิบายจากหลักการทั่วไป” ซึ่งนําไปสูระเบียบวิธีเชิงคุณภาพนั้น มี 2 ประการ (Nelson Goodman, อางใน Hempel, 1966)
ไดแก
ประการแรก คือ เงื่อนไขของการโตตอบกับขอเท็จจริง (counterfactual conditions) การอธิบายโดยกฎสามารถ
อาศัยขอเท็จจริงเขาไปพิสูจนได เนื่องจากกฎนั้นตองถูกทดสอบดวยขอมูลที่เปนความจริง เชน กฎที่วา พาราฟนจะละลาย
เมื่อตมในอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป ขณะที่การอธิบายจากหลักการทั่วไปไมสามารถพิสูจนใหเห็นถูกหรือผิดได เชน
ยกตัวอยางขอคนพบวา หินทุกกอนในกลองมีแรโลหะ หากใสกอนกรวดลงไปในกลองยอมแสดงวา กอนกรวดที่ใสลงไป
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นั้นนาจะมีแรโลหะดวย หรือแสดงวาหินทุกกอนในกลองนาจะมีแรโลหะ แตอาจมีกอนกรวดบางกอนที่ไมมีโลหะ หรือ
แนวคิดภาวะผูนําแบบ Y ซึ่งอธิบายวาผูนําแบบ Y มองโลกแงดี ดังนั้นเมื่อผูนําองคการซึ่งเปนแบบ Y มีทัศนคติที่ดีตอ
ผูปฏิบัติงาน ยอมทําใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจที่ดี ซึ่งเมื่อใชหลักการทั่วไปในการอธิบายยอมไดผลลัพธเพียงแคความ
นาจะเปนของปรากฏการณที่ศึกษา เพราะผูปฏิบัติงานอาจมีแรงจูงใจที่แตกตางกันซึ่งไมไดขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสาเหตุที่
เกิดจากปจจัยผูนําแบบ Y เพียงปจจัยเดียวเทานั้น
ประการที่สอง คือ เงื่อนไขของความเปนไปไดที่เชื่อมโยงกันอยู (subjunctive conditions) การอธิบายโดยกฎจะ
แสดงใหเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงเชิงเหตุผลดังกลาววา หากเกิดเงื่อนไขที่เปนสาเหตุเชนนี้จะนําไปสูผลลัพธอยางหนึ่ง
อยางสม่ําเสมอและแนนอน แตการอธิบายโดยหลักการทั่วไปไมสามารถแสดงถึงความเชื่อมโยงเชิงเหตุผลที่เปนไปไดอยาง
สม่ําเสมอแนนอน
ในการกําหนดหรือออกแบบระเบียบวิธีวิจัย นักรัฐประศาสนศาสตรจําเปนตองตอบคําถามที่สําคัญ 2 ประการ คือ
ประการแรก นักวิจัยจะสามารถชี้ชัดถึงสัมพันธภาพระหวาง “ความจริง” (truth)” กับ “สิ่งที่ศึกษา” (subject) ในปรากฏการณ
ทางการบริหารวาเปนสิ่งเดียวกันไดหรือไม และคําถามประการที่สอง คือ ถาสามารถทําได ควรจะอาศัยวิธีการอยางไร
คําถามแรกนั้นนําเรากลับไปสูภววิทยา (ontology) 5 ในทางสังคมศาสตร เพราะวา วิธีการที่ใชเพื่อแสวงหาความรูหรือ
ความจริงยอมขึ้นอยูกับความเห็นหรือความเชื่อวาความรูหรือความจริงนั้นคืออะไร สวนคําถามที่สองนําไปสูการหยิบยก
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกันอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาวา ในขอบเขตที่สามารถกําหนดความสัมพันธของ “ความจริง” กับ “สิ่งที่
ศึกษา” ไดนั้น นักวิจัยจะสามารถอาศัยการสังเกตโดยตรงไดหรือไม หรือวามีความสัมพันธของสิ่งซึ่ง “มีอยู” แตไมสามารถ
สังเกตเห็นไดโดยตรง คําตอบที่นักรัฐประศาสนศาสตรมีใหกับคําถามเหลานี้จะเปนสิ่งกําหนดรูปรางของจุดยืนในทางญาณ
วิทยาที่แตกตางกัน ในหัวขอถัดไปจะไดกลาวถึงรากฐานความเชื่อหรือความคิดของปรัชญาทางสังคมศาสตร 3 แนวทาง
หลักซึ่งสะทอนใหเห็นถึงญาณวิทยาที่แตกตางกันอยางชัดเจน
4. ญาณวิทยาที่แตกตางของสํานักปรัชญา 3 สํานัก
การจัดแบงที่งายและเห็นไดชัดที่สุด คือ สถานะที่แตกตางกันระหวางแนวคิดของปรัชญาทางสังคมศาสตร 3 แบบ
เริ่มจาก แนวคิดที่ดูเหมือนวามีความเปนวิทยาศาสตรมากที่สุดในทางสังคมศาสตร คือ วิธีการแสวงหาความรูหรือญาณวิทยา
ของ “นักปฏิฐานนิยม” (Positivist) ซึ่งเชื่อวา เราสามารถสรางความสัมพันธที่มีระเบียบกฎเกณฑระหวางปรากฏการณตางๆ
ทางสังคมได โดยใชทฤษฎีในการกําหนดสมมติฐานซึ่งสามารถถูกทดสอบไดจากการสังเกตโดยตรง ในทัศนะแบบนี้
ปรากฏการณทุกอยางสามารถมองเห็นและพิสูจนตรวจสอบได ซึ่งเปนทัศนะที่ตรงกันขามอยางชัดเจนกับ นักสัจนิยม
(Realist) ซึ่งที่แยงวา ปรากฏการณทางสังคมหรือสัมพันธภาพระหวางปรากฏการณเหลานั้นไมสามารถสังเกตเห็นได
โดยตรงทั้งหมด ยังมีโครงสรางหรือกลไกที่ซอนอยูลึกและเปนสาเหตุใหเกิดปรากฏการณซึ่งไมสามารถสังเกตเห็นได สวน
สิ่งที่สามารถสังเกตเห็นไดนั้นอาจ จะใหขอเสนอที่เปนภาพผิดๆ ของปรากฏการณและสงผลกระทบที่กอใหเกิดความเขาใจ
5

ภววิทยา (Ontology) ปรัชญาวาดวยความรูหรือความจริง (Knowledge of Being,) (David Marsh and Paul Furlong, 2002)

หนา | 20

วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่ 7 ฉบับที่ 2

บทความวิชาการ

ผิดได สําหรับนักสัจนิยมแลว มีความไมแนชัดอยูระหวางความเปนจริงและสิ่งที่ปรากฏออกมาใหเห็นซึ่งถือเปนประเด็นที่
สําคัญมาก เพราะวานําไปสูระเบียบวิธีที่แตกตางอยางชัดเจน ในขณะที่ นักแปลความ (Interpretivist) ยืนยันวา โลกเปน
ภาพสะทอนของการใหคุณคาหรือการแปลความหมายของสังคมหนึ่งๆ (socially constructed) ซึ่งเปนความหมายที่เกี่ยวพัน
กันอยางซับซอน ออมคอม มุมมองนี้เปนทัศนะที่ตรงกันขามกับแนวคิดของนักปฏิฐานนิยม แตมีคุณลักษณะรวมกับความ
แปรผันที่เปนสมัยใหมของแนวคิดสัจนิยม หากพิจารณาตามคําจํากัดความของภววิทยา จุดยืนของนักแปลความตอตาน
แนวคิดของนักปฏิฐานนิยม โดยเชื่อวาการแปลความหมายเทานั้นที่จะสามารถสรางและกอใหเกิดความเขาใจภายใน
แบบแผนหรือภายในความขัดแยงได จุดยืนนี้แสดงถึงระเบียบวิธีที่ชัดเจน ซึ่งโตแยงวาไมมีความจริงที่เปนภววิสัยหรือ
ปรนัย (objective truth) และบทบาทของนักรัฐประศาสนศาสตร คือ การศึกษาวิจัยถึงการใหคุณคาความหมายทางสังคม
เหลานี้
โดยสรุป เมื่อพิจารณาญาณวิทยาที่แตกตางกันของปรัชญาสํานักตางๆ จึงนําไปสูระเบียบวิธีศึกษาวิจัยที่แตกตางกัน
นักปฏิฐานนิยมอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะหเชิงสถิติ คณิตศาสตร ตรรกะหรือความเปนเหตุเปนผล โดย
การพิสูจนกฎหรือสมมติฐาน เนื่องจากเชื่อวาทุกอยางทดสอบและพิสูจนเชิงประจักษได จุดประสงคเพื่อควบคุม (control)
และทํานายปรากฏการณลวงหนา (prediction) ขณะที่นักสัจนิยมอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการรวบรวมหลักฐานที่
สังเกตไดในโครงสราง และอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการทําความเขาใจอยางเปนเหตุผลถึงสาเหตุลึกๆ ของ
ปรากฏการณที่ไมอาจเห็นไดชัดในโครงสราง เพื่ออธิบายถึงสาเหตุ (causal explanation) ที่เกิดขึ้น สวนนักแปลความอาศัย
การเขาใจ (understand) ในความหมายของปรากฏการณที่ศึกษาอยางลุมลึก โดยวิธีการแปลความหมายหรือการตีความผาน
การสังเกต และการเขาไปมีสวนรวมในปรากฏการณที่ศึกษาโดยตรง ซึ่งเปนระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
หลังจากไดทําความเขาใจถึงมิติตางๆ ของญาณวิทยาซึ่งเกิดจากมุมมองและความเชื่อที่แตกตางกันของนักวิจัยซึ่งมี
ความเชื่อตามปรัชญาที่ตางกัน ผูเขียนจะไดหยิบยกถึงประเด็นเปรียบเทียบซึ่งมีการถกเถียงกันมากในหมูนักศึกษาหรือ
นักวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรระหวาง “ระเบียบวิธีวิจัยทั้ง 2 ประเภท เครื่องมือวิจัย และการประเมินคา” ซึ่งเปนประเด็น
สําคัญที่แสดงความแตกตางทางญาณวิทยาในการนําไปปฏิบัติ ดังจะไดเสนอในหัวขอที่ 5 และหัวขอที่ 6 ตามลําดับ
5. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะหเชิงสถิติ และการประเมินคา
ทฤษฎีวิทยาศาสตรที่เปนเอกภาพหรือปรัชญา “ธรรมชาตินิยม” (naturalism) ไดเปนฐานของปรัชญาปฏิฐานนิยม
มายาวนาน และไดถูกนําไปใชเปนพื้นฐานอยางหลากหลายในวิทยาศาสตรทุกสาขา ซึ่งเนนในเรื่องประสบการณของ
ประสาทสัมผัส โครงสรางทางตรรกวิทยาที่มีเอกภาพซึ่งใชเปนภาษาของวิทยาศาสตร ศัพทเฉพาะทั่วไปอยางที่ใชในฟสิกส
แบบจําลองของการอธิบายที่ใชรวมกัน วิธีวิทยาอยางเดียวกันในการแสวงหาความรู ทั้งในแบบอุปนัยหรือแบบการนิรนัย
จากสมมติฐาน รวมทั้งรูปแบบของระเบียบวิธี ซึ่งเปนพื้นฐานในการนําไปใชทั่วไป เปนไปตามทัศนะที่กลาววา การสืบคน
ทางวิทยาศาสตรนั้นเกี่ยวของกับการรวบรวมและการควบคุมขอเท็จจริงที่สามารถวัดไดในเชิงปริมาณ ซึ่งทัศนะดังกลาว
ไดเขามามีสวนในปรัชญาปฏิฐานนิยมอยางยิ่ง โดยเฉพาะในทางสังคมศาสตร รวมถึงในวิชารัฐประศาสนศาสตรดวย
นักปฏิฐานนิยมไดนําเอาอิทธิพลของระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะหในเชิงสถิติเขามาสู
การศึกษาทางสังคมศาสตร โดยนักปรัชญาสังคมศาสตร เอมิล เดอรไคม (Emile Durkheim, อางใน Halfpenny, 2001) แต
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เดิมนั้น นักสังคมวิทยาอยางกองต (Auguste Comte) หรือ สเปนเซอร (Spencer) จะอาศัยหลักฐานในการสืบคนความรู โดย
วิธีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพจากแหลงขอมูลในทางประวัติศาสตรและมานุษยวิทยาเพื่อนําไปจัดรูปแบบของสังคมที่
กาวหนาอยางมีระเบียบ ตอมาเดอรไคม (อางใน Halfpenny, 2001) ไดผนวกเอาสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เขา
กับความเปนนามธรรมซึ่งเปนฐานของปรัชญาปฏิฐานนิยมในศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้น ไดมีพัฒนาการในทางสถิติซึ่ง
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว คือ สถิติเชิงสหสัมพันธ (relational statistics) ในชวงจุดเปลี่ยนของศตวรรษนั้นเองที่เพียรสัน (Pearson)
ไดคิดสูตรและสรางกระบวนขั้นตอนในการกําหนดความสัมพันธที่มีความเขมขนระหวางตัวแปรทั้งหลายขึ้น เพื่อประเมิน
วามีตัวแปรใดบางในองคประกอบหนึ่งที่สามารถอธิบายไดโดยตัวแปรทั้งหลายในองคประกอบอื่น (Pearson, 1938, อางใน
Halfpenny, 2001) การที่เพียรสันคิดหาทางสรางกระบวนการอธิบายแบบสหสัมพันธขึ้น เนื่องจากเห็นวา การอธิบายเชิง
“สาเหตุ” (causality) นั้นมีขอจํากัดของแนวความคิด แตการอธิบายโดยอาศัยวิธีการของสถิติเชิงสหสัมพันธสามารถอธิบาย
ไดกวางขวางกวา เทคนิคสถิติอีกวิธีหนึ่งที่เขามาสูระเบียบวิธีทางสังคมศาสตรในศตวรรษที่ 18 ไดแก สถิติเชิงอุปนัย
(inductive statistics) หรือ ทฤษฎีความนาจะเปน (probability theory) ซึ่งมีรากฐานทฤษฎีจากการวิเคราะหในการเลนเกมที่
อาศัยความบังเอิญและการเสี่ยงทาย เชน ไพ และลูกเตา (Halfpenny, 2001)
สําหรับนักปฏิฐานนิยมแลว มีหลักการ 3 วิธี ในการที่จะใชในการประเมินคาของทฤษฎีในการอธิบาย (Sanders,
2002) ไดแก
หลักการแรก ทฤษฎีที่ “ดี” จะตองมี ความสอดคลองภายใน โดยไมมีขอความของชุดเงื่อนไขที่กําหนดไวซึ่งมีอยู
กอนแลว และเปน “สาเหตุ” ที่มีความหมายของการเกิดปรากฏการณ
หลักการที่สอง ทฤษฎีที่ “ดี” ตอง เชื่อมโยงไปสูปรากฏการณ ในระดับที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งควรจะมีความสอดคลอง
กับทฤษฎีอื่นๆ ที่สืบคนมาเพื่ออธิบายปรากฏการณที่เกี่ยวของกันมากที่สุด
หลักการสุดทาย ซึ่งเปนประการสําคัญ คือทฤษฎีที่ “สามารถอธิบายไดอยางแทจริง” จะตองมีความสามารถใน
การ กอใหเกิดการทํานายเชิงประจักษ ซึ่งสามารถถูกทดสอบรวมกับการสังเกตได โดยอาศัยการทดสอบเชิงประจักษ
(empirical testing) การทดสอบนี้สามารถควบคุมทั้งในระดับของตัวแสดงทางสังคมที่เปนปจเจกบุคคลหรือในระดับของ
สังคมโดยรวมซึ่งมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของทฤษฎีที่เสนอซึ่งกําลังถูกทดสอบ
ดังนั้น โดยอาศัยหลักการดังกลาว การจะกลาววาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณมีความเปนวิทยาศาสตรมากกวา
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพราะสามารถนําไปวัดไดในเชิงปริมาณ และมีความเที่ยงตรงแมนยํากวาเครื่องมือเชิงคุณภาพซึ่ง
มักไมปลอดคานิยมเนื่องจากมีความเปนอัตวิสัยของนักวิจัยปนอยูดวยนั้น ยังจําเปนจะตองอาศัยการประเมินคาของทฤษฎีซึ่ง
หมายรวมถึง เครื่องมือในเชิงปริมาณที่ใชดวยเชนเดียวกันวามีคุณภาพเปนไปตามหลักการที่ดีเพียงใด ธรรมชาติของระเบียบ
วิธีเชิงปริมาณนั้นใหการวัดไดในเชิงตัวเลข ใหภาพรวมและการวัดที่เปนเรื่องของขอมูลตามประเภทที่จัดแบงไว แตอาจไม
สามารถใหความหมายหรือสาเหตุที่ลึกซึ้งของปรากฏการณที่ศึกษาไดมากนัก
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6. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การตีความ และการประเมินคา
แนวคิดในปรัชญาของสํานักตีความ (hermeneutics) เริ่มพัฒนาขึ้นในเยอรมนี และในตอนปลายศตวรรษที่ 19 ได
กลายเปนกระแสปฏิวัติที่ “ตอตานปฏิฐานนิยม” (revolt against positivism) (Hughes, อางถึงใน Halfpenny, 2001) ในแง
จิตวิทยาทางความรู (psychology of knowledge) ของสํานักตีความนั้น ความรูสะทอนจากสิ่งที่เปนความเชื่อของผูศึกษา
เสมอ เราไมอาจแยกความรูออกจากตัวผูศึกษาซึ่งมีความเชื่อได ในสํานักตีความ ประเด็นของภววิทยาซึ่งไมเชื่อในการ “มี
อยู” อยางแทจริงของปรากฏการณจึงโยงไปสูญาณวิทยาในการแสวงหา “ความหมาย” และ “ความเขาใจ” แทนที่จะแสวงหา
”ความจริง” ดังนั้น การอธิบายในปรัชญาของสํานักตีความจึงเปนการอธิบายในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกตางออกไปจากการ
อธิบายในรูปแบบอื่น โดยเฉพาะจากการอธิบายในวิธีของนักปฏิฐานนิยม แทนที่จะเปนการอธิบาย “วัตถุ” ที่ทําการศึกษา ก็
อาศัยการอธิบายจาก “บริบทแวดลอม” (context) ของสิ่งที่ศึกษาหรือปรากฏการณแทน
ญาณวิทยาของนักสัจนิยม นําไปสูระเบียบวิธีที่อาศัยการนิรนัยจากทฤษฎี เพื่อทําการพิสูจนปรากฏการณที่สังเกต
ไดโดยตรง รวมทั้งอาศัยการวิเคราะหถึงกลไกที่เปนสาเหตุเชื่อมโยงอันซับซอนในการศึกษาปรากฏการณที่ไมอาจสังเกตได
โดยตรงในโครงสรางสวนที่ลึกลงไป ดังนั้น สํานักสัจนิยมจึงยอมรับการใชประโยชนจากทั้งขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิง
คุณภาพ ในขณะที่นักปฏิฐานนิยมปฏิเสธขอมูลในเชิงคุณภาพ ตัวอยางเชน นักสัจนิยมอาจใชระเบียบวิธีในเชิงปริมาณเพื่อชี้
ชัดลงไปถึงสวนประกอบที่ทําใหตลาดการคลังมีความเปน “โลกาภิวัตน” แตก็ยังตองการวิเคราะหในเชิงคุณภาพดวยวา
โลกาภิวัตนสงผลกระทบกับโครงสรางทางการเงินการคลังของรัฐบาลอยางไร หรือโครงสรางขององคประกอบตางๆ มี
ความเกี่ยวพันกันอยางซับซอนเพียงไร หรือมีความหมายออมคอมอยางไรภายใตปรากฏการณดังกลาวในฐานะที่รัฐบาลเปน
ตัวแสดงหลัก ขอโตแยงของนักสัจนิยมอาจจะเปนวา ทั้งสิ่งที่ “จริง” และสิ่งที่เปน “การใหความหมาย” นั้น ไดเปนเงื่อนไข
ที่สงผลกระทบตอการกระทําของรัฐบาลในการตอบสนองตอความกดดันทั่วโลก (Marsh and Furlong, 2002)
แมจะมีคําถามเสมอวา วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมักไมปลอดคานิยม เนื่องจากมีความเปนอัตวิสัยของนักวิจัยปนอยู
ดวยนั้น ในมุมมองของนักตีความ การประเมินคาสามารถกระทําไดโดยอาศัยเกณฑชี้วัดรวม เพื่อนําไปสูการกลาวอางไปยัง
ความรูบนความมีเหตุผลซึ่งไมไดเปนการกลาวอางตามใจ แตเปนการกลาวอางที่ไดรับการยืนยันซ้ําในประเด็นที่แตกตางกัน
3 เรื่อง (Bevir and Rhodes, อางใน Marsh and Furlong, 2002) ไดแก หลักการแรก การตีความของนักทฤษฎีมีความหมายตอ
ผูปฏิบัติ หลักการที่สอง มีตรรกะและเหตุผลของการตีความซึ่งสอดคลองกับขอมูล และหลักการที่สาม การอธิบายเปนไป
ตามเกณฑทางความรูหรือทฤษฎี
ขณะที่ฮาเบอรมาส (Habermas, อางใน Marsh and Furlong, 2002) ยืนยันวา การตีความที่ดีเกิดจากความสามารถ
ในการสื่ อ สารที่ จ ะเข า ถึ ง ความเข า ใจร ว มกั บ ผู อื่ น ในการตี ค วามสิ่ ง ที่ มี อ ยู ทั่ ว ๆ ไปและในการกล า วอ า งซึ่ ง มี ค วามตรง
3 ประการ ในการเชื่ อ มโยงกั บ ปรากฏการณ ที่ตี ค วาม ไดแ ก 1) การกลา วอ า งตามความจริง (truth claims) 2)
การกลาวอางตาม ปทัสถาน (normative claims) ซึ่งเกี่ยวของกับความสอดคลอง และ 3) การกลาวอางที่เกี่ยวของกับ
ความจริงใจ (claims connected to sincerity) ได ดังนั้น โดยอาศัยแนวคิดของฮารเบอรมาส นักวิจัยสามารถอาศัย
การกลาวอางซึ่งเกิดจากลักษณะของความมีอัตวิสัยรวม (intersubjectivity) เหลานี้ นอกจากนี้ นักวิจัยควรจะอาศัยรูปแบบ
ของการแลกเปลี่ยนการสนทนาอยางเปนอิสระในการตีความ โดยยึดจับสิ่งที่เปนบริบทของปรากฏการณ และไมควร
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กําหนดขอสมมติลวงหนาวาตนตองเขาใจสมมติฐานที่เปนภูมิหลังของกลุมที่ศึกษา การตีความที่ดีนั้นจึงจะ “พอดี” หรือ
“เหมาะสม” กับความหมายของกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ดังนั้น โดยอาศัยหลักการดังกลาว ความเปนอัตวิสัยของนักวิจัยจะถูกจํากัดลงจนเหลือนอยที่สุด เมื่ออาศัยเครื่องมือ
วิจัยเชิงคุณภาพ แตกลับใหผลลัพธของงานวิจัยซึ่งเปนขอดี ธรรมชาติของระเบียบวิธีเชิงคุณภาพนั้นใหคําอธิบายถึงสาเหตุ
และความหมายของปรากฏการณ ซึ่งเปนขอมูลที่ลุมลึกกวาขอมูลที่ไดจากเครื่องมือเชิงปริมาณ โดยสรุป เมื่อนักวิจัยมี
ความเชื่อหรือความคิดที่ตางกันตามปรัชญาแนวทางใด การแสวงหาความรูหรือคําตอบใหกับปรากฏการณที่ศึกษาก็มัก
เปนไปตามวิธีวิทยาของปรัชญาในแนวทางนั้น ดังที่ผูเขียนไดกลาวแลวขางตนวา วิธีการที่ใชเพื่อแสวงหาความรูหรือ
ความจริง ยอมขึ้น อยูกับความเห็นหรือความเชื่อวาความรูหรือความจริงนั้นคืออะไร
7. สรุปลักษณะเฉพาะของศาสตรและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรไมใชศาสตรที่แกรง (hard science) หรือเปนศาสตรที่มีความแนนอน (exact science)
อยางวิทยาศาสตร แตเปนศาสตรที่เรียกวาสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) มีลักษณะของศาสตรที่ออน (soft science) และมี
ความยืดหยุนสูงกวาในรูปลักษณะของแบบจําลองหรือแบบพิมพที่ยืดหยุนอยางพลาสติก (plastic control) (Mark E. Kann,
1980) เนื่องจากหนวยที่ใชศึกษาเปนมนุษยที่มีชีวิตจิตใจ กฎเกณฑที่ใชจึงเปนกฎเกณฑที่ไมแนนอนตายตัว และไมสามารถ
ทํานายผลลวงหนาไดอยางชัดเจนหรือแนนอน แตเปนเพียงการทํานายความนาจะเปนของปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นมากกวา
ดังนั้น การศึกษารัฐประศาสนศาสตรจึงยากที่จะปลอดจากเรื่องของคานิยม เพราะคําถามเชิงคุณคายังคงเปนคําถามที่มี
สารัตถะสําคัญและเกี่ยวของโดยตรงกับความตองการที่แทจริงของมนุษยในสังคม มิใชเฉพาะคําตอบที่สะทอนความจริง
ของปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งทางการบริหารอยางเดียว การศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรจึงมีความเปนอัตวิสัยสูง
กวาในทางวิทยาศาสตร เพราะอาศัยเรื่องของ “ความเขาใจ” รวมกับเรื่องของ “การอธิบาย” ในการศึกษาความหมายของ
ปรากฏการณทางการบริหาร ในขณะที่วิทยาศาสตรอาศัยการอธิบายอยางเปนเหตุผลเสียเปนสวนใหญ แตกฎเกณฑใน
การอธิบายปรากฏการณของนักรั ฐประศาสนศาสตรนั้นสามารถใชกฎเชิงสาเหตุ (causal laws) รวมกับ การกําหนด
ความหมายในทางสังคม (social construct) เพื่อศึกษาทั้งความสัมพันธที่เปนเหตุผลและปรากฏอยูชัดเจน หรือศึกษากลไกที่
เปนสาเหตุของความสัมพันธซึ่งอยูในโครงสรางสวนลึกซึ่งมองไมเห็น หรือในการอธิบายความหมายของความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตางๆ ในบริบททางการบริหาร ดังนั้น วิธีวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตรจึงอาศัยทั้งการสังเกต การทดสอบ
เชิงประจักษ การพิสูจนทฤษฎี การทําความเขาใจ และการตีความ ซึ่งมีวิธีการที่แตกตางออกไปอีกมาก เชน การวิพากษ
วาทกรรม การรื้อสรางใหม การรื้อถอน หรือวิธีการเสนอแนวคิดใหมที่หักลางวิธีการเดิมของนักรัฐประศาสนศาสตรยุค
หลังสมัยใหมนิยม
ปรัชญาหรือองคความรูในทางวิทยาศาสตรมีประโยชนในการใหแนวทางหรือวิธีการในการแสวงหาความรูกับ
สังคมศาสตร วิชารัฐประศาสนศาสตรสามารถรับเอาระเบียบวิธีดังกลาวเขามาปรับใชใหเปนประโยชน อาทิ ในความ
พยายามที่จะทําการศึกษาอยางเปนปรนัย เพื่อเปนประโยชนในการสรางและสืบทอดองคความรูทางรัฐประศาสนศาสตรให
มีพัฒนาการ แมวาการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตรจะไมสามารถมีความเปนปรนัยไดเทากับการศึกษาทางวิทยาศาสตร
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หรื อ อาจจะมี ค วามเป นปรนัย ไดย าก แต นัก รั ฐประศาสนศาสตร ก็ส ามารถอาศั ย ระเบี ย บวิ ธี ข องสํ า นัก ปฏิฐ านนิ ย มใน
การศึกษาเพื่อใหเกิดความเปนกลาง (value neutrality) และปลอดคานิยมไดมากขึ้น ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณชวยใหเกิด
การโต แ ยง ได วา สิ่ ง ใดถู กหรื อ สิ่ ง ใดผิ ด จากหลั ก เกณฑ ที่ตั้ ง ไว นอกจากนี้ ระเบีย บวิ ธีข องนั ก ปฏิฐ านนิ ย มทํ า ใหนั ก รั ฐ
ประศาสนศาสตรสามารถทําการวิเคราะหปรากฏการณในการบริหารหรือทําการวิเคราะหสังคมไดอยางมีเหตุผลและเปน
ระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น ขณะที่ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพชวยใหนักรัฐประศาสนศาสตรเขาใจถึงสาเหตุและความหมายของ
ปรากฏการณที่ศึกษาไดลึกซึ้งขึ้น และชวยใหมองเห็นปรากฏการณที่ศึกษาในแงมุมใหมๆ ที่ไมอาจสํารวจไดโดยวิธีเชิง
ปริมาณ แตตองอาศัยวิธีวิเคราะห การตีความหรือการบรรยาย
เครื่องมือของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณใหตัวเลขและความคงที่ ขณะที่เครื่องมือของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพให
ความหมายที่ลุมลึกของปรากฏการณ วิธีการทั้งสองชวยใหขอ คนพบในการศึกษาสมบูรณขึ้น
8. บทสรุปและขอเสนอแนะ
ประเด็นโตแยงเกี่ยวกับวา ระเบียบวิธีใดดีกวาหรือเหมาะสมกวากันในการศึกษาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร นํา
เรากลับไปสูแ นวทางหลักในการแสวงหาความรูหรือ “ญาณวิทยา” ที่แตกตางกันของศาสตรแหงรัฐประศาสนศาสตร
การทําความเขาใจในรากฐานของวิธีการแสวงหาความรูทางรัฐประศาสนศาสตรจากจุดยืนของอีกแนวคิดหนึ่งก็สะทอนให
เห็นถึงปญหาของการทําความเขาใจในวิธีวิทยาที่ตางกัน คูหนและฟายเออระเบนดตางยอมรับวา ระเบียบวิธีหรือแนวคิด
ที่ตางกันไมอาจนํามาเปรียบเทียบกันได สรุปวา ไมมีขอยุติถึงระเบียบวิธีที่ดีที่สุด ดังนั้น แทนที่จะเปรียบเทียบวาวิธีไหน
ดีกวากัน ระหวางระเบียบวิธีเชิงปริมาณและระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ คําถามที่นาสนใจกวานั้น คือ ธรรมชาติที่แตกตางกันของ
ระเบียบวิธีวิจัยทั้งสองแบบจะชวยใหขอคนพบในการศึกษาวิจัยมีความสมบูรณมากที่สุดไดอยางไร
วิชาทางสังคมศาสตรแตละวิชามีความเปนวิทยาศาสตรในระดับที่แตกตางกัน ทั้งในตัวความรูซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ภววิทยา ทั้งในวิธีการแสวงหาความรูคือญาณวิทยาของศาสตรในแตละสาขา รวมถึงระเบียบวิธีหรือวิธีวิทยาในการศึกษา
ความรูที่แตกตางกัน อาทิ ความรูในสาขาเศรษฐศาสตร อาจจะมีความเปนวิทยาศาสตรมากกวาวิชารัฐศาสตรในแงของวิธี
การศึกษาซึ่งอาศัยระเบียบวิธีเชิงปริมาณไดมากกวา หรือความรูในสาขาจิตวิทยาสามารถอาศัยวิธีการศึกษาในหองทดลอง
แบบวิทยาศาสตรได ขณะที่การแสวงหาความรูของวิชามานุษยวิทยาหรือสังคมวิทยานั้น ตองอาศัยการศึกษาปรากฏการณ
จากสภาพสังคมที่เกิดขึ้นจริงภายนอกหองทดลอง อยางไรก็ตาม การศึกษาสังคมมนุษยในแนวทางแบบวิทยาศาสตรนั้นไม
อาจสืบคน “ความหมาย” ไดในสุญญากาศ แตจําเปนตองมีความเขาใจมนุษยในมิติของชีววิทยาสมัยใหมดวย
การอาศัยกลยุทธในการแสวงหาความรู (epistemic strategies) ใหเหมาะสมกับภววิทยาของศาสตรเปนเรื่องสําคัญ
ยิ่ง (epistemic strategies) (Kyriankos Kontopoulos, 1993) ในวิชารัฐประศาสนศาสตร การอาศัยวิธีการแสวงหาความรูใน
แบบที่เหมาะสมกับปรากฏการณที่กําลังอธิบายไดมากที่สุด ยอมทําให “องคความรู” ที่นักรัฐประศาสนศาสตรกําลังแสวงหา
สามารถสะทอน “ความจริง” ของสิ่งที่ศึกษาไดอยางชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น สิ่งที่สําคัญกวานั้นคือ ทําใหนัก
รัฐประศาสนศาสตรมีความเปนอิสระจากอิทธิพลครอบงําของแนวคิดใดอยางเฉพาะเจาะจงได
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