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บทคัดย่อ
ความหมายของพัฒ นศึก ษามีก ารเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา นั บ ตัง้ แต่
การเป็นศาสตร์แห่งการศึกษาเพือ่ พัฒนามนุษย์ให้น�ำไปสูก่ ารพัฒนา ศาสตร์แห่งการเรียนรู้
เรือ่ งการพัฒนา ไปจนถึงศาสตร์แห่งการสร้างความรูใ้ หม่ ด้วยเหตุน้คี วามรูท้ างพัฒนศึกษา
ในการท�ำความเข้าใจปญั หาและการแก้ไขปญั หาทางการศึกษาและการพัฒนา จึงมี
ความหลากหลายของกระบวนทัศน์ทางความรู  
้ บทความวิชาการนี้จงึ มุ่งอภิปรายถึง
กระบวนทัศน์ทางความรู้ 4 ชุด ทีป่ ระกอบด้วย ปฏิฐานนิยม หลังปฏิฐานนิยม ทฤษฎีวพิ ากษ์
และสร้างสรรค์สงั คม กระบวนทัศน์แต่ละชุดจะมีฐานคิดของการมีอยูข่ องความรู/้ ความจริง
ั
และวิธวี ทิ ยาทีว่ า่ ด้วยความรู/้ ความจริงแตกต่างกัน การท�ำความเข้าใจปญหาทางการศึ
กษา
และการพัฒ นาภายใต้ค วามหลากหลายของกระบวนทัศ น์ ท างความรู้ ย่อ มท�ำ ให้
วิธกี ารแก้ไขปญั หามีความเหมาะสมกับบริบทแวดล้อมทีเ่ ปลี่ยนแปลง และสามารถ
สร้างความเสมอภาคและศักดิ ์ศรีแห่งความเป็ นมนุษย์
ค�ำส�ำคัญ : 1. พัฒนศึกษา.  2.กระบวนทัศน์.
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Development Education: Diversity of Paradigms in Education/
Development
Nopporn Chantaranamchoo2
Abstract
The meaning of development education has changed at all time from
the science of human development towards country development, to the science
of development study and the science of new knowledge construction. Therefore
the knowledge in development education for understanding and solving problems
in education and development includes a diversity of paradigms. This academic
article discusses 4 paradigms of knowledge, i.e. positivism, post-positivism, critical
theory and constructivism. Each paradigm bases differently on ontology,
epistemology and methodology assumptions. The understanding of education
and development problems through a diversity of paradigms facilitates suitable
problem solutions for the changing contexts and promotes human equity and
dignity.
Keywords: 1. Development Education. 2. Paradigms.
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บทน�ำ

พัฒนศึกษาเป็ นศาสตร์ทว่ี า่ ด้วยการศึกษาและการพัฒนา ซึง่ มีขอบเขตทีก่ ว้าง
ขวางและแปรเปลีย่ นไปตามบริบททางสังคม   นับตัง้ แต่ความหมายของพัฒนศึกษา
ทีม่ งุ่ สร้างนักการศึกษาในฐานะผูน้ ำ� ในการจัดการศึกษาเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาประเทศ
ไปจนถึงความหมายของพัฒนศึกษาทีม่ ุ่งตัง้ ค�ำถามต่อการพัฒนา ผลของการพัฒนา
รวมไปถึงการศึกษาในฐานะทีเ่ ป็ นเครื่องมือของการพัฒนาด้วย ด้วยความหมายของ
พัฒนศึกษาที่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางความสลับซับซ้อนของประเด็นปญั หาที่เกิดขึน้
ความรูท้ น่ี กั พัฒนศึกษาจะแสวงหา/รือ้ ถอน/สร้างขึน้ จะต้องกระท�ำผ่านมรรควิธที แ่ี ตกต่าง
จากทีเ่ คยปฏิบตั กิ นั มา ด้วยเหตุผลข้างต้น ท�ำให้มรรควิธเี กีย่ วกับความรูท้ างพัฒนศึกษา
จึง มีค วามแตกต่ า งหลากหลายขึ้น อยู่ก บั กระบวนทัศ น์ ท างความรู้ข องพัฒ นศึก ษา
ทัง้ การแสวงหาความรู้ การรือ้ ถอนความรู้ และการสร้างความรู้ ซึง่ จะเป็ นสิง่ ทีก่ ำ� หนด
มุมมองทางพัฒนศึกษาด้านความรู/้ ความจริง ความสัมพันธ์ระหว่างผูว้ จิ ยั กับความรู้
และวิธวี ทิ ยาเกีย่ วกับความรู  ้ บทความนี้จงึ น�ำเสนอเกีย่ วกับความหมายของพัฒนศึกษา
กระบวนทัศน์ทางความรูข้ องพัฒนศึกษา ทังกระบวนทั
้
ศน์แบบปฏิฐานนิยม หลังปฏิฐานนิยม
ทฤษฎีวพิ ากษ์ และสร้างสรรค์สงั คม  เพือ่ ให้เข้าใจถึงความหลากหลายของกระบวนทัศน์
ทางพัฒ นศึก ษาและมีแนวทางการเลือกวิธีท�ำ ความเข้า ใจและวิธีก ารแก้ไ ขป ญั หา
ทางการศึกษา/การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
ความหมายของพัฒนศึกษา
พัฒนศึกษาหรือพัฒนศึกษาศาสตร์ (development education) เป็ นศาสตร์
ที่ม ีค วามหมายอย่า งเป็ น พลวัต เพื่อ ตอบสนองต่ อ ประเด็น ป ญั หาทางการศึก ษา/
การพัฒนาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึ่งสามารถแบ่งความหมายของพัฒนศึกษา ได้เป็ น 3
ความหมายตามช่วงเวลา ดังนี้
ยุคแรก ตัง้ แต่สิ้นสุดสงครามโลกครังที
้ ่ 2 เป็ นต้นมาจนถึงทศวรรษ 2520:
ศาสตร์แ ห่ ง การศึ ก ษาเพื่ อ การพัฒ นามนุ ษ ย์ใ ห้ น� ำ ไปสู่ ก ารพัฒ นาประเทศ
ความหมายของพัฒนศึกษาในยุคแรก นับตัง้ แต่สน้ิ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2
เป็ น ต้น มา มีร ากฐานมาจากกระบวนการพัฒ นาประเทศผ่ า นการท�ำ ให้ท ัน สมัย
(modernization) อย่างสังคมตะวันตก ซึ่งการพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวจ�ำเป็ น
ต้องมีการเตรียมคนให้พร้อมเป็ นคนสมัยใหม่ (modern man) ด้วยการพัฒนาทักษะ
ฝีมอื ความรูส้ มัยใหม่  รวมทังต้
้ องมีทศั นคติความเชือ่ ค่านิยม และวิธคี ดิ แบบใหม่ ทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการแรงงานในกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรม (industrialization)
และการพัฒนาประเทศให้เป็ นแบบตะวันตก (westernization) (Sirichai, 1986: 161)
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และมองว่าความล้มเหลวของการพัฒนามิได้เป็ นผลมาจากยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
หากแต่เป็ นผลมาจากความล้มเหลวของการจัดการศึกษาทีไ่ ม่สามารถผลิตคนสมัยใหม่
ที่สนับสนุ นให้ประเทศพัฒนาได้   ความหมายของพัฒนศึกษาในยุคแรกจึงมุ่งเน้ น
การให้การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางและวิธกี ารจัดการศึกษา เพื่อเป็ นเครื่องมือไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ พัฒนศึกษาจึงเป็นศาสตร์ทว่ี า่ ด้วยการศึกษา
ทัง้ ระบบ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
ยุคที่สอง ตัง้ แต่ทศวรรษ 2520 ถึงทศวรรษ 2530: ศาสตร์แห่งการเรียน
รู้เรื่องการพัฒนา ความหมายของพัฒนศึกษาในยุคนี้สอดรับกับกระแสทางสังคม
ทีเ่ ริม่ มีการตังค�
้ ำถามเกีย่ วกับกระบวนการพัฒนาผ่านการท�ำให้ทนั สมัยอย่างสังคมตะวันตก
โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาการเมืองตามทฤษฎี
การท�ำให้ทนั สมัย (modernization theory) ซึง่ นอกจากจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาแล้ว ยังส่งผลกระทบในด้านอืน่ ๆ ตามมามากมาย ทัง้ ปญั หาความเหลือ่ มล�ำ้
ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างภาคอุตสาหกรรม/ภาคเมือง กับภาคเกษตรกรรม/
ภาคชนบท ปญั หาความล่มสลายของชุมชน ปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ั
รวมทัง้ ปญหาสั
งคมอืน่ ๆ (Charoensin-o-larn, 2011: 17-18)  ความหมายของพัฒนศึกษา
ในยุคทีส่ องจึงหมายถึงศาสตร์ทม่ี ุ่งเรียนรูเ้ รื่องของการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นสังคมมีความเข้าใจกระบวนการพัฒนา เข้าใจการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก รวมทัง้ ผลกระทบจากการพัฒนา ไม่วา่ จะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม สิทธิมนุ ษยชน ทีส่ ่งผลต่อปจั เจกบุคคลและชุมชน
ั
ั
รวมทัง้ ปญหาทางการศึ
กษา  ทีถ่ อื ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปญหาจากการพั
ฒนา นอกจากนี้
พัฒ นศึก ษายัง หมายถึง การสร้า งความรู้แ ละทัก ษะ ที่ท� ำ ให้ค นมีศ ัก ยภาพและ
ความสามารถในการพัฒนาอย่างแท้จริง รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมาย
ทิศทาง และกระบวนการพัฒนาได้ (Havanon, 1986: 17-25) ด้วยความหมายของพัฒนศึกษา
ในยุคทีส่ องจะช่วยสร้างความรูค้ วามเข้าใจ และช่วยให้คนทีอ่ ยูร่ ว่ มกันในสังคมรูเ้ ท่าทัน
และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เกิดขึ้น
อันน�ำไปสูค่ วามร่วมมือกันปรับทิศทางการพัฒนา ให้เป็ นไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในชุมชนและสังคม
ยุคที่สามตัง้ แต่ทศวรรษ 2530 ถึงปัจจุบนั : ศาสตร์แห่งการสร้างความรูใ้ หม่
ความหมายของพัฒนศึก ษาในยุคนี้ ได้เ คลื่อนตัว จากการเรีย นรู้ใ นเรื่อ งการพัฒ นา
มาสูก่ ารเป็ นศาสตร์ของการมองความรูว้ า่ เป็ นผลผลิตทีเ่ กิดจากการจัดระเบียบสรรพสิง่
ให้เป็ นระบบ เพือ่ ให้สามารถจัดการควบคุมสิง่ ต่างๆ ทีต่ อบสนองต่อเจตน์จำ� นงร่วมกัน
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ของกลุ่มผลประโยชน์ ผ่านภาคปฏิบตั กิ ารทางสังคมทีท่ ำ� ให้คนยอมรับการจัดระเบียบ
และระบบทีส่ ร้างขึน้ โดยไม่ตงค�
ั ้ ำถาม ซึง่ ผลจากการผลิตความรูข้ า้ งต้นได้นำ� ไปสูก่ ารตังค�
้ ำถาม
ถึงค่านิยมและอคติของผูส้ ร้างความรูว้ า่ ได้ละเลย มองข้าม บดบังหลายสิง่ หลายอย่าง
เกีย่ วกับปจั เจกบุคคลและชุมชน  (Havanon, 2003: 2-1) ความหมายของพัฒนศึกษา
ในยุคทีส่ ามจึงเป็นศาสตร์ทม่ี งุ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าความรูท้ ส่ี ร้างขึน้ นี้ ถูกผลิต/สร้างจากเจตน์จำ� นงใด
ถูกส่งผ่านภาคปฏิบตั กิ ารอย่างไร ส่งผลต่อปจั เจกบุคคลและชุมชนอย่างไร  พัฒนศึกษา
ในความหมายนี้จงึ มุง่ ทีก่ ารเปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้ปจั เจกบุคคลและชุมชนได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างความรู้ ทัง้ ในรูปแบบของการบูรณาการความรูเ้ ดิมกับความรูส้ มัยใหม่
และการสร้างความรูท้ ห่ี ลากหลายโดยการตีความจากประสบการณ์ของผูท้ เ่ี คยถูกท�ำให้
เป็ นเสียงเงียบ (voiceless) ให้เป็ นที่รบั รู้ และเป็ นกรอบส�ำหรับท�ำความเข้าใจกับ
ความหมายและคุณค่าเชิงบรรทัดฐานซึง่ อยูเ่ บือ้ งหลังการให้ความหมายนัน้ (Havanon,
2009: 21) และเป็ นการท�ำให้มกี ารพูดถึงสิง่ ทีม่ ไิ ด้ถูกพูดถึงในแวดวงของการศึกษา/
การพัฒนาทีผ่ า่ นมา ซึง่ จะช่วยให้มคี วามเข้าใจเรื่องของการพัฒนาได้อย่างคมชัดและ
รอบด้านมากขึ้น และจ�ำเป็ นต้องใช้กระท�ำในต่างระดับและต่างมรรควิธกี บั ที่นิยม
ถือปฏิบตั กิ นั (Charoensin-o-larn, 2011: 3) ซึง่ ความหมายของพัฒนศึกษาในแง่น้ี
จะสามารถสร้างประเด็นใหม่ทางพัฒนศึกษาทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงในการเข้าถึงความจริง
และการสร้างความรูท้ างสังคมศาสตร์ นอกจากนีพ้ ฒั นศึกษายังเป็นกระบวนการเรียนรูเ้ ชิงรุก
(active learning process) ทีอ่ ยูบ่ นฐานของความสมานฉันท์ ความเท่าเทียม และความร่วมมือ
เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงผลของการพัฒนาทีผ่ ่านมาและการพัฒนามนุ ษย์อย่างยังยื
่ น
ผ่านการท�ำความเข้าใจสาเหตุและผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตั น์ ท่เี กี่ยวข้องกับ
คนแต่ละกลุ่ นอกจากนี้พฒ
ั นศึกษายังสนับสนุนการมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีข่ องทุกคนเพือ่
ขจัดความยากจน ต่อสูก้ บั การถูกกีดกัน และน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดนโยบายเพือ่ ความยังยื
่ น
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และสิทธิมนุ ษยชน (Development Education.ie,
2007)  
กล่าวได้ว่า พัฒนศึกษาเป็ นศาสตร์ทม่ี ขี อบเขตกว้างและเชื่อมโยงศาสตร์กบั
สาขาวิชาต่างๆ ในการศึกษาประเด็นปญั หาทางการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม ความรูท้ าง
พัฒนศึกษาจึงเป็นกระบวนการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างเป็นพลวัต เป็นความรูท้ างการศึกษา
และการพัฒนาที่มคี วามหลากหลาย อีกทัง้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ทาง
ั จุดยืนของนักพัฒนศึกษา รวมทังวิ
ความรู้ ทังมุ
้ มมองทีม่ ตี อ่ ประเด็นปญหา
้ ธวี ทิ ยาเกีย่ วกับ
การศึกษาและการพัฒนาด้วย
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ความหมายของกระบวนทัศน์ ทางความรู้
ความหมายของกระบวนทัศน์ (paradigm) ทางความรูท้ เ่ี ชื่อมโยงกับความรู้
และการวิจยั หมายถึง ชุดของความเชื่อพืน้ ฐาน ซึง่ ประกอบด้วยระบบของความคิด
ความเชือ่ และทัศนคติทเ่ี กีย่ วกับการวิจยั และเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาทฤษฎี กระบวนทัศน์
ทางความรูแ้ บ่งได้เป็น 4 ชุด คือ ปฏิฐานนิยม (positivism) หลังปฏิฐานนิยม (postpositivism)
ทฤษฎีวพิ ากษ์ (critical theory) และสร้างสรรค์สงั คม (constructivism) ซึง่ กระบวนทัศน์
ทัง้ 4 ชุดจะมุ่งตอบค�ำถามพืน้ ฐานทีแ่ สดงความเชื่อเกี่ยวกับความจริง รูปแบบและ
ขอบเขตของความรู้ และวิธวี ทิ ยาเกีย่ วกับความรู้ 3 ข้อ ดังนี้ (Guba and Lincoln, 1994:
108)  
1. ค�ำถามทางภววิทยา (ontology) หมายถึง ค�ำถามเกีย่ วกับรูปแบบหรือ
ธรรมชาติของความจริง  และสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงนัน้ อยูใ่ นการรับรูไ้ ด้อย่างไร  
2. ค�ำถามทางญาณวิทยา (epistemology) หมายถึง ค�ำถามเกีย่ วกับทีม่ าของ
ความรู้ และความสัมพันธ์ระหว่างผูแ้ สวงหาความรู/้ ผูร้ อ้ื ถอนความรู/้ ผูส้ ร้างความรู/้ ผูว้ จิ ยั
กับความรู้ อย่างไร
3. ค�ำถามทางวิธวี ทิ ยา (methodology) หมายถึง ค�ำถามเกีย่ วกับวิธกี ารแสวงหา
และปฏิบตั ติ อ่ ความรู้ ผูแ้ สวงหาความรู/้ ผูร้ อ้ื ถอนความรู/้ ผูส้ ร้างความรู/้ ผูว้ จิ ยั มีวธิ กี ารแสวงหา
หรือปฏิบตั ติ ่อสิง่ ทีเ่ ป็ นความรูอ้ ย่างไร
กระบวนทัศน์ทางความรูจ้ ะเป็ นสิง่ ทีก่ �ำหนดค�ำตอบของค�ำถามพืน้ ฐานเหล่านี้
กระบวนทัศน์ทางความรูแ้ ต่ละชุดจะตอบค�ำถามพืน้ ฐานนี้แตกต่างกัน ทัง้ ในด้านภววิทยา
ญาณวิทยา และวิธวี ทิ ยา ดังนัน้ แม้ว่าผูว้ จิ ยั จะมีประเด็นในการศึกษาเรื่องเดียวกัน
แต่อาจมีกระบวนการวิจยั ทีแ่ ตกต่างกัน ซึ่งจะท�ำให้ผลการวิจยั แตกต่างกัน รวมทัง้
การให้ความหมายของพัฒนศึกษาทีจ่ ะแตกต่างกันตามกระบวนทัศน์ทางความรูด้ ว้ ย
กระบวนทัศน์ ทางความรู้แบบปฏิ ฐานนิ ยม
กระบวนทัศน์ ทางความรูแ้ บบปฏิฐานนิยม (positivism) เป็ นกระบวนทัศน์
ทีม่ ชี ุดของแนวคิด ความเชื่อ และปรัชญาทีว่ างรากฐานด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
(scientific method) โดยเชื่อว่าการท�ำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุ ษย์ควรตัง้ อยูบ่ น
พืน้ ฐานของวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  ทฤษฎีทม่ี คี ณ
ุ ค่าความเป็ นจริงทีถ่ กู ต้อง
จะต้อ งได้ร ับ การพิสูจ น์ ว่ า สามารถคาดการณ์ ผ ลลัพ ธ์ไ ด้ต รงตามสิ่ง ที่เ กิด ขึ้น จริง
ฐานคิดของกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมจึงเป็ นการแสวงหาความรู้ (the search of
knowledge) จากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลที่ท�ำให้ความรูเ้ กิดขึน้ และ
ด�ำรงอยู่ ไม่วา่ จะเป็นความรูท้ างวิทยาศาสตร์ ความรูท้ ม่ี อี ยูต่ ามธรรมชาติ ความรูเ้ กีย่ วกับ
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พฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ เพือ่ ให้ได้ความรูม้ าใช้อธิบาย ควบคุม คาดการณ์ปรากฏการณ์
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเชื่อพื้นฐานของแบบกระบวนทัศน์ ทางความรู้
แบบปฏิฐานนิยม มีดงั นี้
1. ภววิ ทยา กระบวนทัศน์ แบบปฏิฐานนิยมจะมองความจริงในเชิงบริสุทธิ ์
(naïve realism) ว่าเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ตามธรรมชาติ และความเป็ นภววิสยั (objectivism)
เป็ นความจริงทีส่ ามารถเข้าถึงได้ มีความเป็ นสากล (reality is universal) ทีม่ หี นึ่งเดียว
(single reality) และเป็นความจริงทีส่ ามารถใช้ได้ทวไป
ั ่ (generalization) (Guba and Lincoln,
1994: 109; Pothisita, 2011: 179)  เป้าหมายของภววิทยาแบบปฏิฐานนิยม คือ ความพยายาม
ค้นหาธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของความจริง เพือ่ ควบคุมและพยากรณ์ธรรมชาติของความรู/้
ความจริงนัน้ และเชือ่ ว่าการอยูร่ ว่ มกันในสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์มแี บบแผน ระบบ
และโครงสร้างทีเ่ ป็ นสากลเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ จึงสามารถน� ำวิธกี าร
ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ศกึ ษาสังคมได้เช่นเดียวกัน (Havanon, 2007: 3) การแสวงหาความรู้
แบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสังคมศาสตร์ภายใต้กระบวนทัศน์ แบบปฏิฐานนิยม
จึงพยายามพิสจู น์ความเป็ นเหตุเป็ นผลเพือ่ ควบคุมและพยากรณ์ปรากฏการณ์ในสังคม
ได้อย่างถูกต้อง
2. ญาณวิทยา  กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมเชือ่ ว่าความรู/้ ความจริงมีลกั ษณะ
ที่เ ป็ น ภววิส ัย ผู้ ว ิจ ัย ในฐานะที่เ ป็ น ผู้ แ สวงหาความรู้ ก ับ ความรู้ / ความจริง เป็
นสิง่ ทีแ่ ยกออกจากกัน (dualist)  ผูว้ จิ ยั จึงไม่มอี ทิ ธิพลต่อความรูห้ รือสิง่ ทีต่ อ้ งการศึกษา  
ขณะเดียวกันสิง่ ทีต่ อ้ งการศึกษาจะไม่มอี ทิ ธิพลต่อผูว้ จิ ยั   ผูว้ จิ ยั ต้องไม่น�ำความรูส้ กึ หรือ
ประสบการณ์สว่ นตัวเข้าไปมีสว่ นในการตีความ เพือ่ ไม่ให้สง่ ผลต่อความเป็นภววิสยั ของ
ความจริง ผูว้ จิ ยั จึงต้องท�ำตัวเสมือนเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ทม่ี องผ่านห้องกระจกซึง่ ผูว้ จิ ยั
เป็ นผูท้ ม่ี องเห็นความจริงได้เพียงฝ่ายเดียว เพื่อสังเกตพฤติกรรมและปรากฏการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างปราศจากอคติและค่านิยมของผูว้ จิ ยั และใช้เครือ่ งมือทีส่ ามารถชีว้ ดั ความจริง
ในธรรมชาติเพือ่ ให้มกี ารแสวงหาความรูไ้ ด้อย่างบริสทุ ธิ ์และสามารถอธิบายปรากฏการณ์
จากการศึก ษาได้อ ย่า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลและเที่ย งตรง โดยไม่จ�ำ เป็ น ต้อ งน� ำ ผู้ว ิจ ยั
ไปเกีย่ วข้อง (Guba and Lincoln, 1994: 110) ผูว้ จิ ยั ทีใ่ ช้กระบวนการแสวงหาความรู้
ทีถ่ กู ต้องและอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขเดียวกันในการศึกษาความรูเ้ รือ่ งเดียวกัน ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จาก
การแสวงหาความรูจ้ ะต้องเหมือนกัน ความรูภ้ ายใต้กระบวนทัศน์ แบบปฏิฐานนิยม
ซึง่ อยูภ่ ายใต้วธิ กี ารแสวงหาความรูแ้ บบวิทยาศาสตร์และความเชือ่ ในเรือ่ งของความมีเหตุมผี ล
สามารถสร้างความรูท้ เ่ี ป็นความจริงหนึง่ เดียว (truth) และมีความเป็นภววิสยั ซึง่ จะน�ำไปสู่
การสร้างกฎสากล (general laws) ทีส่ ามารถควบคุมจัดการกับสรรพสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นสังคม
(Chantaranamchoo, 2003: 27)
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3. วิ ธีวิทยา   กระบวนทัศน์ แบบปฏิฐานนิยมเชื่อในวิธกี ารแสวงหาความรู้
แบบวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความจริงหนึ่งเดียว คือผูว้ จิ ยั กับความรู/้ ความจริงเป็ น
อิสระจากกันและไม่มคี วามสัมพันธ์กนั วิธวี ทิ ยาทีใ่ ช้ในการแสวงหาความรู/้ ความจริง
จึงต้องท�ำให้ผวู้ จิ ยั สามารถควบคุม จัดการ และทดลองได้ รวมทัง้ ลดทอนและค่านิยม
ให้เหลือน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้  ดังนัน้ วิธวี ทิ ยาภายใต้กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม
จึงเป็นการก�ำหนดค�ำถามการวิจยั และสมมติฐานทีม่ ลี กั ษณะเป็นข้อเสนอทีส่ ามารถทดสอบ
เชิงประจักษ์ เพือ่ การพิสจู น์สมมติฐานเหล่านัน้ (Guba and Lincoln, 1994: 109) และ
หากมีเงือ่ นไขทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั จะต้องหาวิธขี จัดตัวแปรแทรกซ้อน
เหล่านัน้ โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ (quantitative methodology) เช่นเดียวกับ
การวิจยั ในห้องทดลองแบบการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และใช้วธิ ีการทางสถิติและ
การสุม่ ตัวอย่างในการลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความไม่แม่นตรงหรือการขาดความน่ าเชือ่ ถือ
ของการวิจยั   ด้วยเหตุทก่ี ารแสวงหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ตอ้ งอาศัยวิธกี ารทีเ่ ป็นระบบ
จึง น� ำ ไปสู่ค วามเชื่อ ที่ว่ า เมื่อ ผู้ว ิจ ัย ค้น พบความรู้แ ล้ว ผู้ว ิจ ัย จะกลายเป็ น ผู้รู้ห รือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ส่วนความรูท้ ไ่ี ด้มาจะเป็นสิง่ ทีค่ นทัวไปสามารถน�
่
ำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ตา่ งๆ
ในบริบทอืน่ ได้ ความรูท้ ไ่ี ด้จงึ เป็นสากลซึง่ ไม่ผกู ติดอยูก่ บั ผูว้ จิ ยั และบริบทแวดล้อมสังคม  
ภายใต้กระบวนทัศน์ทางความรูแ้ บบปฏิฐานนิยมจึงให้ความหมายของพัฒนศึกษา
ว่าเป็นศาสตร์ทม่ี งุ่ สร้างความรูใ้ นการควบคุม พยากรณ์พฤติกรรมและสร้างความรูส้ ากล
เพื่อพัฒนาการศึกษา ทีจ่ ะน� ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น การวิเคราะห์
พฤติกรรมของมนุ ษย์เพื่อให้มกี ารพัฒนาทางการศึกษา การแก้ไขปญั หาการผลิตครู
การจัดการศึกษาภาคบังคับส�ำหรับผูท้ ไ่ี ร้การศึกษา  การประเมินโครงการทางการพัฒนา
ตัวอย่างงานวิจยั ทางพัฒนศึกษาทีอ่ ยูภ่ ายใต้กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม ได้แก่ เยาวดี
สุวรรณนาคะ (Suwannaka, 2000) ทีศ่ กึ ษาผลของกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างพลัง
ทีม่ ตี ่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ความเชื่อในความสามารถของตนเอง และการด�ำเนิน
กิ จ กรรมด้ า นสุ ข ภาพอนามัย ในชุ ม ชนของแกนน� ำ สุ ข ภาพประจ� ำ ครอบครั ว
จากงานวิทยานิพนธ์ขา้ งต้น สะท้อนให้เห็นมุมมองด้านภววิทยาทีผ่ วู้ จิ ยั เชือ่ ว่าตัวแปร
ในการวิจยั ทัง้ กระบวนการศึกษาเพือ่ สร้างพลังและการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นความรู/้
ความจริงบริสทุ ธิ ์ทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ  ผูว้ จิ ยั จึงน�ำวิธวี ทิ ยาเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ในการศึกษา
พฤติกรรมทางสังคมด้วยการวิจยั กึง่ ทดลองเพือ่ รับรูค้ วามจริงอย่างสมบูรณ์ ในมุมมอง
ด้านญาณวิทยา ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าผูว้ จิ ยั กับความรูซ้ ง่ึ ในทีน่ ้คี อื แกนน�ำสุขภาพประจ�ำครอบครัว
เป็นอิสระจากกัน อีกทังผู
้ ว้ จิ ยั ยังสามารถคัดเลือกแกนน�ำสุขภาพประจ�ำครอบครัวจาก 2 ชุมชน
ทีม่ บี ริบทชุมชนคล้ายคลึงกันทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและภาวะสุขภาพอนามัย
ในการทดลอง เพื่อ ขจัด ป จั จัย ที่อ าจมีอิท ธิพ ลต่ อ ผลการทดลองได้อ ย่า งสมบูร ณ์  
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ในมุมมองด้านวิธวี ทิ ยา ผูว้ จิ ยั ได้สร้างหลักสูตรการศึกษาในการพัฒนาแกนน�ำสุขภาพ
ประจ�ำครอบครัวเพือ่ สร้างบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะในการพัฒนาสุขภาพของชุมชน
จากมุมมองทีม่ ตี อ่ ความรู/้ ความจริง และความสัมพันธ์ระหว่างผูว้ จิ ยั กับความรู/้ ความจริง
ข้างต้น ส่งผลให้ผวู้ จิ ยั เชือ่ ว่าสามารถจัดกระท�ำต่อสรรพสิง่ ในการทดลองได้อย่างสมบูรณ์
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือหลักในการรับรูค้ วามรู/้ ความจริงเกีย่ วกับการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ความเชื่อในความสามารถของตนเอง และการด�ำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ
อนามัยในชุมชน เพื่อให้ขอ้ สรุปของการทดลองเป็ นไปตามสมมติฐานที่ผูว้ จิ ยั ตัง้ ไว้
และสามารถน�ำผลการทดลองไปใช้ในชุมชนทีม่ บี ริบทใกล้เคียงได้ต่อไป
กระบวนทัศน์ ทางความรู้แบบหลังปฏิ ฐานนิ ยม
กระบวนทัศน์ แบบหลังปฏิฐานนิยม (postpositivism) มีความเชื่อพื้นฐาน
เช่นเดียวกับกระบวนทัศน์ แบบปฏิฐานนิยม คือ ความพยายามในการควบคุมและ
พยากรณ์ปรากฏการณ์ทศ่ี กึ ษาโดยใช้กระบวนการทีเ่ ป็ นวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม
เมื่อมีการน� ำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแสวงหาความรูท้ างสังคมศาสตร์
ยิง่ สะท้อนให้เห็นว่า ไม่สามารถท�ำให้การแสวงหาความรูท้ างสังคมศาสตร์มคี วามทัดเทียม
การแสวงหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ได้เลย และส่งผลให้มขี อ้ ถกเถียงระหว่างกลุม่ ผูท้ อ่ี ยูภ่ ายใต้
กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม กับกลุม่ ผูท้ ต่ี งั ้ ค�ำถามกับกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม  
ซึง่ ความเชือ่ พืน้ ฐานของแบบกระบวนทัศน์ทางความรูแ้ บบหลังปฏิฐานนิยม มีดงั นี้
1. ภววิ ทยา   กระบวนทัศน์ แบบหลังปฏิฐานนิยมปรับเปลี่ยนจุดยืนจาก
การมองความจริง จากการมองความจริงว่าเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ มาเป็นการมองความจริง
เชิงวิพากษ์ (critical realism) ทีค่ วามจริงนัน้ มีอยู่
แต่เนื่องจากผูว้ จิ ยั ในฐานะผูแ้ สวงหาความรูไ้ ม่มศี กั ยภาพและเครือ่ งมือในการรับรู้
ทีส่ มบูรณ์เพียงพอ และความจริงทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติกม็ คี วามซับซ้อนอย่างมาก ท�ำให้ผวู้ จิ ยั
ไม่สามารถรับรูค้ วามจริงแท้ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทัง้ โลกแห่งความจริงทางสังคมศาสตร์
ถูกสร้างผ่านการสร้างขึน้ ทางสังคม (social construction) ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ จากการทีผ่ วู้ จิ ยั
มองว่าความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ในโลกทีต่ นด�ำรงอยูเ่ ป็นอย่างไร และโลกแห่งความเป็นจริง
ทีเ่ กิดขึน้ จากมุมมองของผูว้ จิ ยั ทีเ่ ข้าไปแสวงหาความรู/้ ความจริงทีด่ �ำรงอยู่ในสังคม  
ด้วยเหตุน้ี ความจริงแท้จงึ ด�ำรงอยูเ่ ท่าทีผ่ วู้ จิ ยั จะมีความสามารถรับรูไ้ ด้ และเนื่องจาก
ผูว้ จิ ยั ต้องท�ำความเข้าใจในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมในกลุม่ คนหรือสังคมหนึ่ง
ความรู้/ความจริงที่ได้จากกลุ่มคนหรือสังคมนัน้ จึงเป็ นเพียงความรู้ชุดหนึ่งเท่านัน้   
หากศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของกลุ่มคนหรือสังคมอื่น ผูว้ จิ ยั ต้องท�ำความเข้าใจ
กับสิง่ ที่ศกึ ษาใหม่ ดังนัน้ การแสวงหาความรู้/ความจริงที่มหี นึ่งเดียวและสามารถ
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ประยุกต์ใช้ได้ทวไปจึ
ั ่ งเป็ นสิง่ ที่เป็ นไปได้ยาก แต่จะท�ำได้เพียงการศึกษาแนวคิด
ทีส่ ามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมทีม่ คี วามเป็ นไปได้วา่ จะเกิดขึน้ เท่านัน้ (Guba
and Lincoln, 1994: 109)
2. ญาณวิทยา กระบวนทัศน์แบบหลังปฏิฐานนิยมมีความเชือ่ ว่า ผูว้ จิ ยั กับความรู้
ไม่ได้เป็ นอิสระต่อกัน  แต่ยงั เชือ่ ในเรือ่ งของความเป็ นภววิสยั เช่นเดียวกับกระบวนทัศน์
แบบปฏิฐานนิยม อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั มักมีคา่ นิยมและภูมหิ ลังทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
ท�ำให้การแสวงหาความรูท้ ป่ี ราศจากค่านิยมและอคติเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้ยาก ส่งผลให้
กระบวนการแสวงหาความรู/้ ความจริงอย่างเป็ นกลางจึงไม่สามารถท�ำได้อย่างสมบูรณ์  
แต่ผวู้ จิ ยั จะต้องพยายามเข้าถึงความเป็ นภววิสยั และเป็ นอิสระจากความรูใ้ ห้มากทีส่ ุด
(modified dualist) โดยความเป็นภววิสยั ภายใต้กระบวนทัศน์แบบหลังปฏิฐานนิยมไม่ใช่
เรือ่ งของความเป็ นกลาง ตามกระบวนทัศน์แบบแนวปฏิฐานนิยม หากแต่เป็ นการใช้วธิ ี
แสวงหาความรูท้ ม่ี คี วามน่าเชือ่ ถือและเป็นระบบ เพือ่ ให้เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้
ทางสังคมศาสตร์ทไ่ี ม่สามารถตัดขาดออกจากค่านิยมได้ทงหมด
ั้
และต้องมีกระบวนการวิจยั
ที่สามารถตรวจสอบได้โดยยึดหลักการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป้าหมายของ
กระบวนการตรวจสอบมิได้เป็ นการแสวงหาความจริงแท้ หากแต่มเี ป้าหมายเพื่อ
การศึกษาความเป็ นไปได้ของความจริงแท้เท่านัน้ (Guba and Lincoln, 1994: 110;
Pothisita, 2011: 185)
3. วิ ธีวิทยา กระบวนทัศน์แบบหลังปฏิฐานนิยมเชือ่ ว่า ผูว้ จิ ยั ต้องใช้วธิ วี ทิ ยา
ทีใ่ ช้ในการแสวงหาความรู/้ ความจริงทีล่ ดทอนค่านิยมและอคติ แต่ความรู/้ ความจริงทีม่ อี ยู่
มีความซับซ้อนเกินกว่าทีจ่ ะใช้วธิ ที างวิทยาศาสตร์ในการเข้าถึงความจริง ผูว้ จิ ยั จึงต้อง
ใช้วธิ วี ทิ ยาทีห่ ลากหลายในกระบวนการแสวงหาความรู/้ ความจริงอย่างวิพากษ์ (critical
multiplism) ซึง่ อาจท�ำโดยการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) และการแสวงหาความรู้
อย่างเป็ นระบบ เพือ่ ลดโอกาสของความผิดพลาดในการแสวงหาความรู้ มากกว่าทีจ่ ะ
เป็ นการยืนยันสมมติฐานและการแสวงหาความรูท้ ม่ี หี นึ่งเดียว (Guba and Lincoln,
1994: 109) ผูว้ จิ ยั จึงตระหนักว่าผลการวิจยั ทีไ่ ด้อาจไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ทีต่ งั ้ ไว้ วิธวี ทิ ยาของกระบวนทัศน์แบบหลังปฏิฐานนิยมจึงเปิ ดกว้าง มีความยืดหยุ่น
และสามารถใช้วธิ กี ารแสวงหาความรูท้ งั ้ วิธวี จิ ยั เชิงปริมาณและวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
วิธีวทิ ยาแบบหนึ่งที่ใช้กระบวนทัศน์ แบบหลังปฏิฐานนิยม ได้แก่ ทฤษฎีฐานราก
(grounded theory) ซึง่ พัฒนาขึน้ เพือ่ สร้างความรู/้ ทฤษฎีจากฐานราก โดยลดจุดอ่อน
ของการวิจยั เชิงคุณภาพและเพิม่ ความเข้มงวดในระเบียบวิธวี จิ ยั เช่นเดียวกับการวิจยั
เชิงปริมาณ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ต้องใช้วธิ วี ทิ ยาทีม่ คี วามเป็ นภววิสยั โดยไม่น�ำค่านิยมของตนและ
ความรูท้ ม่ี มี าก่อนไปใช้ในการวิจยั เพือ่ ผลกระทบจากค่านิยมของผูว้ จิ ยั จากกระบวนการ
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แสวงหาความรู/้ ความจริง และมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้
กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพมีความน่ าเชื่อถือ (Glaser, 1992: 15) อย่างไรก็ตาม
การใช้ทฤษฎีฐานรากของผูว้ จิ ยั บางกลุม่ อาจอนุโลมเกีย่ วกับเงือ่ นไขของการตัดค่านิยม
ของผูว้ จิ ยั โดยอนุญาตให้ผวู้ จิ ยั ใช้ประสบการณ์สว่ นตัวและวิชาชีพในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทีท่ ำ� ให้ผวู้ จิ ยั มีความไวเชิงทฤษฎีตอ่ การคิดและศึกษาข้อมูลเพือ่ สร้างมโนทัศน์และทฤษฎี
(theoretical sensitivity) (Strauss and Corbin, 1990: 17) แต่วธิ วี ทิ ยาของทฤษฎี
ฐานรากก็ยงั คงมีจดุ ยืนในเรือ่ งของความเป็ นภววิสยั ของการแสวงหาความรู้
ภายใต้กระบวนทัศน์ทางความรูแ้ บบหลังปฏิฐานนิยม จึงให้ความหมายของ
พัฒนศึกษาว่าเป็นศาสตร์แห่งการเรียนรูเ้ รือ่ งของการพัฒนา  ทัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจาก
การพัฒนา เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ปญั หายาเสพติด ปญั หาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้
การสร้างความรูจ้ ากกลุม่ คนและชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการพัฒนา เช่น  การศึกษา
ความเข้มแข็งของชุมชน กระบวนการเรียนรูข้ องชาวนา ความมีสว่ นร่วมทางการเมือง
เป็ นต้น  ตัวอย่างงานวิจยั ทางพัฒนศึกษาทีใ่ ช้กระบวนทัศน์แบบหลังปฏิฐานนิยม ได้แก่
พิศมัย รัตนโรจน์สกุล (Ratanarojsakul, (2002) ทีศ่ กึ ษาทุนชุมชนในฐานะทีเ่ ป็นเงือ่ นไข
ในการด�ำรงอยูข่ องชุมชนในระบบทุนนิยม  จากงานวิทยานิพนธ์ขา้ งต้น ในมุมมองด้านภววิทยา
ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าความรู/้ ความจริงเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ แต่ผวู้ จิ ยั ตระหนักว่าการวิจยั
เชิงปริมาณมีขอ้ จ�ำกัดในการรับรูค้ วามจริงทีส่ ลับซับซ้อนได้อย่างสมบูรณ์ จึงเลือกใช้
วิธกี ารทีห่ ลากหลายในการรับรูค้ วามจริงซึง่ เป็ นปรากฏการณ์ในการให้ความหมายของ
ทุนในชุมชน ในมุมมองด้านญาณวิทยา แม้วา่ การวิจยั เชิงคุณภาพจะไม่สามารถทีจ่ ะแยก
ความสัมพันธ์ระหว่างผูว้ จิ ยั กับความรูอ้ อกจากกันได้อย่างสมบูรณ์ หากแต่ผวู้ จิ ยั พยายามทีจ่ ะ
ใช้การสร้างทฤษฎีฐานราก ซึง่ เป็นวิธกี ารสร้างทฤษฎีเพือ่ อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
อย่างเป็นระบบและเป็นภววิสยั ส่วนมุมมองด้านวิธวี ทิ ยา ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ
ผ่านการตีความของผูว้ จิ ยั และจัดกลุม่ ของมโนทัศน์ เพือ่ เชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทีไ่ ด้น�ำไปสร้างเป็ นข้อเสนอและข้อสรุปเชิงทฤษฎี ซึง่ ผูว้ จิ ยั ตระหนักว่าผลการวิจยั ทีไ่ ด้
อาจแตกต่ า งจากสมมติฐ านที่ต งั ้ ไว้ และน� ำไปสู่ก ารสร้า งทฤษฎีฐานรากที่อ ธิบ าย
ปรากฏการณ์การด�ำรงอยูแ่ ละการสะสมทุนของชุมชน  
กระบวนทัศน์ ทางความรู้แบบทฤษฎีวิพากษ์
จากกระบวนทัศน์ทางความรูท้ งสองแบบข้
ั้
างต้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนทัศน์
แบบปฏิฐานนิยมทีเ่ ชื่อว่าปรากฏการณ์ทางสังคมในแต่ละบริบทจะมีความหมายหรือ
ความจริงรูปแบบเดียวกัน และท�ำให้เกิดความเชือ่ ว่าเมือ่ แสวงหาความรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ แล้ว
ย่อมสามารถน� ำความรูน้ ัน้ ไปใช้ในทีอ่ ่นื ได้เช่นเดียวกัน และท�ำให้สงั คมเชื่อว่าความรู้
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ทีไ่ ด้มาจากฐานคิดของการมองความจริงทีม่ หี นึง่ เดียวตายตัวและยอมรับความรูท้ เ่ี ป็นสากลนัน้
และน�ำไปสูก่ ารปฏิเสธความรูจ้ ากมุมมองแบบอืน่ ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องไม่ได้เป็นผูท้ ร่ี ว่ มสร้างความ
จริง ด้วยเหตุน้ีจงึ ได้มกี ระบวนทัศน์ทางความรูแ้ บบทฤษฎีวพิ ากษ์ (critical theory)
ซึง่ เป็นแนวคิดทางสังคมทีป่ ฏิเสธกระบวนการค้นหาความจริงทางสังคมด้วยวิธกี ารแบบ
วิทยาศาสตร์ โดยโต้แย้งความเชือ่ เกีย่ วกับการด�ำรงอยูข่ องความจริงและการตัง้ ค�ำถาม
กับ กระบวนทัศ น์ ท างความรู้แ บบปฏิฐ านนิ ย มในการศึก ษาพฤติก รรมทางสัง คม
ทีก่ ารมองความจริงแบบภววิสยั ได้น�ำไปสูก่ ารมองข้ามความจริงจากมุมมองของมนุษย์เอง
ส่งผลให้ความรูท้ อ่ี ยูภ่ ายใต้กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมเป็ นสิง่ ทีแ่ ปลกแยกจากโลก
แห่งความเป็นจริงของมนุษย์ และยังเป็นความรูท้ ผ่ี แู้ สวงหาความรูเ้ ลือกทีจ่ ะน�ำมาศึกษา
และมองข้ามความรูท้ อ่ี ยู่นอกกรอบความสนใจของผูแ้ สวงหาความรู้ แม้ว่าความรูน้ ัน้
จะเป็ นประเด็นส�ำคัญในสังคมก็ตาม (Havanon, 2007: 4)  นอกจากนี้ ความพยายาม
ของผูแ้ สวงหาความรูใ้ นการควบคุมปจั จัยต่างๆ ในการทดลองเพื่อให้ผลการแสวงหา
ความรูเ้ ป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ ส่งผลให้มนุ ษย์ตอ้ งตกอยูใ่ นฐานะของผูท้ ถ่ี ูกจัดการ
ปรับเปลีย่ นให้เป็นไปตามความต้องการของผูแ้ สวงหาความรู  ้ โดยเป้าหมายของกระบวน
ทัศน์ ทางความรูแ้ บบทฤษฎีวพิ ากษ์คอื การยกระดับจิตส�ำนึกของประชาชนผูถ้ ูกกดขี่
ถูกเอารัดเอาเปรียบให้มจี ติ ส�ำนึกทีถ่ ูกต้อง และให้ความส�ำคัญกับการเป็ นตัวแทนของ
มนุษย์ในความสัมพันธ์ทางสังคมทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามเปลีย่ นแปลงและมีจติ ส�ำนึกทีถ่ กู ต้อง
ในทีส่ ดุ ซึง่ ความเชือ่ พืน้ ฐานของกระบวนทัศน์ทางความรูแ้ บบทฤษฎีวพิ ากษ์ มีดงั นี้
1. ภววิ ทยา กระบวนทัศน์ แบบทฤษฎีวพิ ากษ์ม องความจริง ในลักษณะ
ทีแ่ ตกต่างจากกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยมอย่างสิน้ เชิง โดยมองว่า
ความจริงไม่ได้เป็นสิง่ ไร้เดียงสา หรือความจริงทีม่ หี นึ่งเดียว หากแต่เป็นความจริงเสมือน
(virtual reality) หรือความจริงทีถ่ กู สร้างจากปฏิบตั กิ ารทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ ชาติพนั ธุ์ เพศสภาพ และบริบททางสังคมอืน่ ๆ และเป็นความจริงทีถ่ กู ผลิตซ�ำ้
ตลอดช่วงเวลาทางประวัตศิ าสตร์ (historical realism) จนกลายเป็ นความจริงหนึ่งเดียว
ั นอยูใ่ นโครงสร้างทางสังคม (Guba and Lincoln, 1994: 109) การมองความจริง
ทีถ่ กู ฝงแน่
จากมุมมองของทฤษฎีวพิ ากษ์จะสะท้อนให้เห็นว่า การแสวงหา การรือ้ ถอน และการสร้างความรู/้
ความจริง ไม่ควรยึดติดอยูก่ บั กระบวนทัศน์ใดกระบวนทัศน์หนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  
เพื่อให้เกิดกระบวนการทางความรู้ใหม่ท่มี คี วามหลากหลาย และสร้างการยอมรับ
ในความรู/้ ความจริงจากมุมมองแบบอืน่
2. ญาณวิทยา กระบวนทัศน์แบบทฤษฎีวพิ ากษ์มคี วามเชือ่ ในความจริงทีเ่ ป็ น
อัตวิสยั (subjectivism) และไม่สามารถแยกค่านิยมออกจากกระบวนการแสวงหาความรู  ้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็ นผูต้ งั ้ ค�ำถามกับความรูจ้ งึ ไม่จ�ำเป็ นต้องแยกขาดออกจาก
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ความรู/้ ความจริง หรือกล่าวได้วา่ ผูว้ จิ ยั มีความสัมพันธ์กบั ความรู/้ ความจริง นอกจากนี้
มุมมองทีม่ ตี อ่ ความรูภ้ ายใต้กระบวนทัศน์แบบทฤษฎีวพิ ากษ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมุมมอง
แบบยุคหลังสมัยใหม่ (postmodernism) ทีป่ ฏิเสธความรูท้ เ่ี ป็ นสากลเพียงหนึ่งเดียว
ตามแบบวิธกี ารแสวงหาความรูแ้ บบวิทยาศาสตร์  นอกจากนี้ ยุคหลังสมัยใหม่ยงั มีมมุ มอง
ต่อทฤษฎีทแ่ี ตกต่างจากกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม โดยเชือ่ ว่าทฤษฎีในมุมมองหลัง
สมัยใหม่ควรเปิดโอกาสให้แก่วาทกรรม (discourse) และความหมายทีม่ กั ถูกเบียดขับ
หรือให้มองข้ามให้กลายเป็นอืน่ (otherness) ให้มโี อกาสด�ำรงอยูแ่ ละน�ำเสนอตนเองเป็น
ทางเลือกทีต่ ่างออกไปหรือเป็ นเงือ่ นไขทีส่ งั คมควรตระหนักรับฟงั (Guba and Lincoln,
1994: 110; Chantaranamchoo, 2003: 31) ด้วยเหตุน้ี ทฤษฎีในมุมมองหลังสมัยใหม่
จึงมิใช่ความรูส้ ากลทีม่ หี นึง่ เดียวตามกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม หากแต่เปรียบเสมือน
กล่องเครือ่ งมือ ทีผ่ วู้ จิ ยั สามารถน�ำเครือ่ งมือทีห่ ลากหลายไปใช้ในศึกษาได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ทฤษฎีในมุมมองหลังสมัยใหม่ยงั ช่วยให้ผวู้ จิ ยั ตัง้ ค�ำถามและต่อต้านขัดขืน
อ�ำนาจทีด่ ำ� รงอยู่ เพือ่ เปิดเผยให้เห็นถึงอ�ำนาจทีด่ ำ� รงอยูใ่ นรูปของความรู้ และเปิดพืน้ ที่
ให้แก่ความรู/้ ความจริงทีห่ ลากหลาย โดยไม่มกี ารให้ความส�ำคัญว่าความรูช้ ดุ ใดเหนือกว่า
ความรูช้ ดุ อืน่ และให้ความส�ำคัญกับความรู/้ ความจริงในส่วนย่อยมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความรู/้ ความจริงในชีวติ ประจ�ำวันของคนธรรมดา การเล่าเรื่องในระดับท้องถิน่ และ
ความรู้ท่ถี ูกเบียดขับ เพื่อให้เห็นถึงกลไกของอ�ำนาจที่อยู่ในรูปของความรู้ภายใต้
วาทกรรมหลัก (dominant discourse) ผ่านเรือ่ งเล่าขนาดใหญ่ (meta narrative) ทีท่ ำ� ให้
ความรูข้ องคนบางกลุม่ บางสังคม ไม่มคี วามหมาย ไม่มคี วามถูกต้อง ไม่มคี วามส�ำคัญ
ต้องออกนอกกรอบของวาทกรรมหลัก และถูกกดทับ/ปิดกัน้ เรือ่ งเล่าอันหลากหลายทีอ่ ยู่
นอกกรอบของเรื่องเล่าขนาดใหญ่ไม่ให้เข้ามาสูพ่ น้ื ทีท่ างสังคม (Havanon, 2009: 4)
ซึง่ ผลของการเปิดเผยให้เห็นถึงกลไกของอ�ำนาจดังกล่าว จะท�ำให้เห็นว่าความรูภ้ ายใต้
วาทกรรมหลักได้ถูกสถาปนาขึ้นมาได้อย่างไร มีกระบวนการปรับเปลี่ยนอย่างไร
และการสถาปนาความรูภ้ ายใต้วาทกรรมหลักนัน้ ได้สง่ ผลต่อต�ำแหน่งแห่งทีข่ องมนุษย์
และกลุม่ คนในสังคมอย่างไร
3. วิธีวิทยา กระบวนทัศน์แบบทฤษฎีวพิ ากษ์มเี ป้าหมายในการรือ้ ถอนความรู้
เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้วธิ กี ารสนทนาโต้ตอบ (dialogic approach) ที่อาศัย
ความร่วมมือกันระหว่างผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั เพือ่ ให้จติ ส�ำนึกทีผ่ ดิ พลาดถูกเปิดเผยและ
ถูกขจัดออกไป และท�ำให้ผรู้ ่วมวิจยั มีจติ ส�ำนึกทีถ่ ูกต้องในทีส่ ุด (Guba and Lincoln,
1994: 110) วิธวี ทิ ยาแบบหนึ่งที่ใช้ในการรื้อถอนความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงคือ
การวิเคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) เป็นวิธวี ทิ ยาแบบหนึ่งภายใต้กระบวนทัศน์
ทางความรูแ้ บบทฤษฎีวพิ ากษ์ทม่ี จี ดุ มุง่ หมายอยูท่ ว่ี ธิ กี าร/กระบวนการรือ้ ถอนภาคปฏิบตั ิ
161

พัฒนศึกษา : ความหลากหลายของกระบวนทัศน์

นพพร จันทรน�ำชู

การของวาทกรรม (discursive practice) ทีท่ ำ� ให้สรรพสิง่ ในสังคมต้องกลายเป็ นวัตถุ
เพือ่ การศึกษา/เพือ่ การพูดถึงของวาทกรรม  หรือกล่าวได้วา่ การวิเคราะห์วาทกรรมมี
จุดมุง่ หมายเพือ่ ค้นหากฎเกณฑ์ชุดหนึ่งทีเ่ ป็ นตัวก�ำกับให้การพูด/กระท�ำนัน้ เป็ นไปได้
และกฎเกณฑ์เหล่านัน้ ก็แฝงอยูภ่ ายในตัวของวาทกรรมเอง ซึง่ กระบวนการ/ขันตอนของ
้
การวิเคราะห์วาทกรรม จะเริม่ ต้นด้วยค�ำถามทีด่ เู หมือนง่ายและมีความเป็นรูปธรรมสูงว่า
อะไรคือสิง่ ทีก่ ำ� ลังพูดถึง/ศึกษาถึง หรือวาทกรรมของสิง่ นัน้ คืออะไร ซึง่ การตังค�
้ ำถามดังกล่าวนัน้
ต้องการตรวจสอบหรือสืบค้นว่าอัตลักษณ์และความหมายของสิง่ ทีถ่ ูกตัง้ ค�ำถามนัน้ ว่า
ถูกสร้างขึน้ มาได้อย่างไร และมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้าง เพือ่ ศึกษาถึงชุดของกฎเกณฑ์
ทีเ่ ป็นตัวก�ำหนด/สร้างความหมายให้กบั สิง่ ทีถ่ กู ตังค�
้ ำถามดังกล่าวนัน้ ซึง่ จะช่วยท�ำให้เห็นถึง
โยงใยของความสัมพันธ์เ ชิง อ�ำนาจในสัง คมที่สงิ่ นัน้ ด�ำ รงอยู่ ทัง้ ยัง ช่วยให้เห็นถึง
ความลืน่ ไหลเปลีย่ นแปลงด้วย (Charoensin-o-larn, 2011: 29- 30)  
ภายใต้กระบวนทัศน์ทางความรูแ้ บบทฤษฎีวพิ ากษ์ จึงมุง่ ให้ความหมายของ
พัฒนศึกษาว่าเป็ นการตัง้ ค�ำถามกับกระบวนการสร้างความรูท้ เ่ี ป็ นเรือ่ งเล่าขนาดใหญ่
รวมถึงผลของกระบวนการสร้างความรูท้ เ่ี ป็ นเรื่องเล่าขนาดใหญ่ว่าส่งผลกระทบต่อ
ต�ำแหน่งแห่งทีแ่ ละสร้างความเป็นอืน่ ให้แก่คนกลุม่ ต่างๆ ในสังคมอย่างไร ไม่วา่ จะเป็น ชุมชน
เพศสภาพ คนพิการ คนยากจน  ผูต้ ดิ ยาเสพติด นักโทษ เป็ นต้น ตัวอย่างงานวิจยั ทาง
พัฒ นศึก ษาที่ใ ช้ก ระบวนทัศ น์ แ บบทฤษฎีว ิพ ากษ์ ได้แ ก่ นภางค์ คงเศรษฐกุ ล
(Kondsetthagul, 2006) ทีศ่ กึ ษาการสถาปนาความเป็นอืน่ ให้คนเก็บขยะ เพือ่ เผยให้เห็น
ภาคปฏิบตั กิ ารทางวาทกรรมของอุดมการณ์ทนุ นิยมผ่านระบบการก�ำจัดขยะและของเสีย
รวมถึงสร้างคนเก็บขยะขึน้ และสถาปนาความเป็ นอื่นให้แก่คนเก็บขยะ โดยวิธวี ทิ ยา
การวิเคราะห์วาทกรรม จากวิทยานิพนธ์ขา้ งต้น ในมุมมองด้านภววิทยา ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าความรู/้
ความจริงเกีย่ วกับคนเก็บขยะเป็นผลผลิตจากกระบวนการสร้างความรู/้ ความจริงภายใต้
อุดมการณ์ทนุ นิยม และไม่เชือ่ ในความเป็ นกลางของความรู้ ในมุมมองด้านญาณวิทยา
ผูว้ จิ ยั เชือ่ ในความจริงทีเ่ ป็นอัตวิสยั และไม่สามารถแยกค่านิยมจากกระบวนการแสวงหา
ความรู้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสัมพันธ์กบั ความรู/้ ความจริง โดยผูว้ จิ ยั มีจดุ ยืนทีม่ งุ่ ท�ำความเข้าใจ
กับความรูส้ กึ นึกคิดในความเป็ นอื่น และปฏิสมั พันธ์ของคนเก็บขยะทีม่ ตี ่อบรรทัดฐาน
ของสัง คม ความรู้ส ึก ต่ อ บทบาทและภาพลัก ษณ์ ท่ีส งั คมก� ำ หนดและหยิบ ยื่น ให้
เพือ่ ท�ำความเข้าใจคนเก็บขยะได้อย่างลึกซึง้ ในฐานะทีเ่ ป็นผูถ้ กู กระท�ำในสังคม ในมุมมอง
ด้านวิธวี ทิ ยา ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารวิเคราะห์วาทกรรมทีศ่ กึ ษาจากเอกสาร ตัวบทจาก
การสัมภาษณ์และเรือ่ งเล่าประสบการณ์ชวี ติ ของคนเก็บขยะ ทีใ่ ห้คนเก็บขยะเป็ นผูข้ บั
เคลือ่ นการเล่าเรือ่ งราวจากความรูส้ กึ ส่วนลึก โดยไม่น�ำตัวของผูว้ จิ ยั เป็ นศูนย์กลางของ
การสร้างความรู้ เพื่อรื้อถอนให้เห็นถึงความแยบยลแห่งกลไกอ�ำนาจทางวาทกรรม
ทีส่ ถาปนาความเป็ นอืน่ ให้แก่คนเก็บขยะ
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กระบวนทัศน์ ทางความรู้แบบสร้างสรรค์สงั คม
กระบวนทัศน์ทางความรูแ้ บบสร้างสรรค์สงั คม (social constructivism) มีความเชือ่ ว่า
ความรู/้ ความจริงเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกสร้างและมีความสลับซับซ้อน เนื่องจากการก�ำหนดสร้าง
ความรู้/ ความจริง เป็ น เรื่อ งของการต่ อ รองแลกเปลี่ย นระหว่า งป จั เจกบุ ค คลและ
สภาพแวดล้อมหรือบุคคลอื่นๆ  การให้ความหมายของสิง่ ใดจะขึน้ อยูก่ บั ต�ำแหน่ งและ
จุดยืนของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องด้วย โดยแต่ละคนจะสร้างความเป็นจริงส่วนบุคคลของตนเอง
ขึน้ มาทีส่ ะท้อนออกจากทัศนะทีบ่ คุ คลนัน้ มีตอ่ โลกและความสัมพันธ์ของบุคคลทีม่ ตี อ่ ผูอ้ น่ื   
ด้วยเหตุน้ี กระบวนทัศน์ทางความรูแ้ บบสร้างสรรค์สงั คมจึงเชือ่ ว่ามีเพียงความจริงทีเ่ ป็น
อัตวิสยั เป็นสิง่ ทีส่ ามารถก�ำหนดสร้างขึน้ มาได้หลายวิธหี ลายแนวทาง และมีหลายเหตุผล
ทีท่ ำ� ให้ตอ้ งสร้างความจริงอย่างทีเ่ ป็นเช่นนัน้ ความเชือ่ พืน้ ฐานของกระบวนทัศน์ทางความรู้
แบบสร้างสรรค์สงั คม มีดงั นี้
1. ภววิทยา  กระบวนทัศน์แบบสร้างสรรค์สงั คมมองความจริงในลักษณะของ
สัมพัทธนิยม (relativist) เป็ นความจริงทีถ่ กู ก�ำหนดสร้างขึน้ มาผ่านวิธกี ารและระบบคิด
ทีห่ ลากหลาย ภายใต้พน้ื ฐานทางสังคมและประสบการณ์ทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะและมีความเป็นท้องถิน่
ความจริงทีถ่ ูกสร้างขึน้ มานี้สามารถน� ำมาแลกเปลีย่ น แบ่งปนั กันระหว่างบุคคลและ
กลุม่ คนทีม่ คี วามแตกต่างทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุน้ี ความจริงทีถ่ กู สร้างขึน้ มานี้จงึ ไม่ได้
เป็นการสร้างความจริงทีเ่ ป็นหนึง่ เดียวและมีความเป็นสากล หากแต่เป็นความจริงทีส่ ร้างขึน้ มา
ในลักษณะของการมุง่ ให้เกิดความรูแ้ ละการขัดเกลาความรูท้ เ่ี กิดขึน้ อย่างละเอียดละออ
(Guba and Lincoln, 1994: 110-111) ภายใต้กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สงั คมจึงไม่มผี ใู้ ด
สามารถกล่าวอ้างได้วา่ ความจริงจากประสบการณ์และการตีความของตนเองหรือสังคมใดๆ
จะเป็ นความจริงทีม่ หี นึ่งเดียวหรือมีความเป็ นสากล หากแต่เป็ นความจริงทีส่ ามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ตามความสัมพันธ์และบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบททีม่ นุษย์เข้ามามีปฏิสมั พันธ์กนั มนุษย์ทต่ี ระหนักว่า
ตนเองก�ำลังอยู่ในโลกแห่งความจริงทีผ่ อู้ ่นื สร้าง โดยทีต่ นเองไม่ได้มสี ่วนในการสร้าง
ความจริงทีด่ ำ� รงอยู่ ท�ำให้ความหมายทีม่ นุษย์ตอ้ งการสร้างขึน้ อาจไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกัน
การมีความเข้าใจร่วมกัน (shared understanding) จึงไม่อาจเกิดขึน้ ได้อย่างสมบูรณ์  
ความไม่ลงรอยทีเ่ กิดขึน้ จะส่งผลให้เกิดการท้าทายและการตรวจสอบทีน่ �ำไปสูก่ ารต่อรอง
การช่วงชิงและการสร้างความหมายของแต่ละกลุม่ ทีจ่ ะส่งผลต่อความจริงและต�ำแหน่งแห่งที่
ของมนุษย์ในสังคม ดังนัน้ เมือ่ มนุษย์มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ น่ื จะเป็นการส่งผ่านความหมายใหม่
ออกไป และผูอ้ น่ื สามารถทีจ่ ะตีความหมายใหม่ ความหมายทีเ่ กิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคลจะเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เช่นเดียวกับความจริงชุดใหม่จะแตกต่างจากความจริง
ทีเ่ คยเชือ่ กันมา (Havanon, 2007: 8) กระบวนทัศน์สร้างสรรค์สงั คมจึงให้ความส�ำคัญ
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กับการศึกษาความจริงทีถ่ กู สร้างขึน้ มาจากมุมมองทีแ่ ตกต่างของคนกลุม่ ทีถ่ กู ท�ำให้เป็น
เสียงเงียบ (voiceless) หรือไม่มตี วั ตนในการสร้างความรูค้ วามจริงทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวเอง  
2. ญาณวิทยา  กระบวนทัศน์แบบสร้างสรรค์สงั คมเชือ่ ว่าผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็ น
ผูส้ ร้างความรูใ้ หม่และผูร้ ว่ มวิจยั ไม่ได้เป็นอิสระจากกัน หากแต่มปี ฏิสมั พันธ์อย่างเชือ่ มโยง
เพือ่ ให้ความรูไ้ ด้เกิดขึน้ จากกระบวนการก�ำหนดสร้างร่วมกันระหว่างผูว้ จิ ยั กับผูร้ ว่ มวิจยั
(Guba and Lincoln, 1994: 111) ภายใต้กระบวนทัศน์แบบสร้างสรรค์สงั คมจึงไม่สามารถ
ปฏิเสธค่านิยมของผูว้ จิ ยั ออกจากการวิจยั   และเชือ่ ว่าผูว้ จิ ยั จะต้องน�ำค่านิยมของผูว้ จิ ยั
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจยั โดยคลีค่ ลายให้เห็นว่าค่านิยมและประสบการณ์
ทีต่ ดิ ตัวผูว้ จิ ยั คืออะไร เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ทราบว่ามีสงิ่ ใดทีผ่ วู้ จิ ยั ไม่ได้ตระหนักหรือรับรูม้ าก่อน
และท�ำให้ผวู้ จิ ยั สามารถเข้าไปสูโ่ ลกของความจริงทีต่ า่ งจากทีเ่ คยรับรูม้ าก่อน (Moules,
2002) และน�ำไปสูก่ ารมองว่าผูท้ ต่ี อ้ งการเข้าใจความหมายและความจริงของแต่ละคน
จะต้องเข้าไปสูโ่ ลกแห่งความจริงจากการรับรูข้ องคนทีอ่ ยูใ่ นบริบทนัน้   จากนัน้ จึงตีความ
สิง่ ทีร่ บั รูร้ ่วมกับผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าของประสบการณ์ เพือ่ สร้างความรูท้ ท่ี ำ� ให้เกิดความเข้าใจ
ความจริงทีด่ ำ� รงอยูใ่ นบริบทนัน้   ดังนัน้ ความรูท้ ส่ี ร้างขึน้ จากกระบวนการนี้จงึ เป็นความรู้
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับบริบท ผ่านการตีความหมายของผูท้ ม่ี สี ว่ นในการสร้างความรูท้ งั ้ ผูว้ จิ ยั และ
ผูร้ ว่ มวิจยั นัยส�ำคัญของการท�ำความเข้าใจอยูท่ ผ่ี วู้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั ต้องอยูใ่ นสถานการณ์
ทีแ่ ต่ละคนให้ความหมายและมีความเข้าใจในแต่ละปรากฏการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน โดยไม่น�ำ
ค่านิยมของผูว้ จิ ยั มาบดบังการเข้าถึงโลกแห่งความจริงของผูท้ เ่ี ป็นเจ้าของประสบการณ์  
แต่ผวู้ จิ ยั ต้องตระหนักว่ามีสงิ่ ใดทีเ่ ป็นค่านิยมของตนเองทีแ่ ทรกตัวอยูร่ ะหว่างการท�ำความเข้าใจ
และการตีความอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ (Havanon, 2007: 10-12) ความรูใ้ หม่ทส่ี ร้างขึน้ มา
จึงเป็ นทางเลือกในการผลิตตัวตน ทีท่ ำ� ให้วถิ ชี วี ติ ของมนุ ษย์ซง่ึ ถูกกดทับจากเรื่องเล่า
ขนาดใหญ่ ภ ายใต้วาทกรรมหลัก สามารถด�ำรงชีวติ อยู่ใ นสัง คมได้อย่า งมีสุนทรีย ะ
และสามารถสร้างความรูย้ ่อยๆ ชุดใหม่เกี่ยวกับตัวตนของตนเองขึน้ มาในสังคมได้
(Juathai, 2008) ความรูใ้ หม่จากกระบวนทัศน์ แบบสร้างสรรค์สงั คมจึงท�ำให้มนุ ษย์
มีความเข้าใจเกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงค่านิยมของตนเองทีม่ ตี ่อเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วยเช่นกัน
3. วิธวี ทิ ยา กระบวนทัศน์ แบบสร้างสรรค์สงั คมเชื่อว่าผูว้ จิ ยั กับผูร้ ่วมวิจยั
มีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกันในการสร้างความรู  ้ โดยใช้วธิ กี ารตีความ (hermeneutical)
และวิภาษวิธี (dialectical) เพือ่ รือ้ ถอนความจริงและสร้างความจริงร่วมกัน เมือ่ ผูว้ จิ ยั
และผูร้ ่วมวิจยั เข้ามามีปฏิสมั พันธ์กนั และมีการให้ความหมายกับสรรพสิง่ มนุ ษย์จะมี
การตีความและการต่อรองความหมายของสรรพสิง่ ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม
ในแต่ละบริบท ท�ำให้ความหมายถูกส่งต่อและมีการปรับเปลีย่ นและสร้างความหมายใหม่
ทีม่ คี วามลุม่ ลึกและชัดเจนมากขึน้ (Guba and Lincoln, 1994: 111) ความหมายของสรรพสิง่
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จึงเป็ นสิง่ ทีค่ นในสังคมเข้าใจร่วมกันซึง่ จะท�ำให้คนในสังคมมีความรูเ้ กีย่ วกับสรรพสิง่ ว่า
จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร วิธวี ทิ ยาภายใต้กระบวนทัศน์แบบสร้างสรรค์สงั คมจึงเป็นกระบวนการ
ท�ำความเข้าใจความหมายของประสบการณ์ชวี ติ   และการสร้างความหมายให้แก่สรรพสิง่
หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์ กติกา สถาบัน วัฒนธรรม ทีเ่ ป็ น
โครงสร้างก�ำหนดกรอบความคิดให้แก่มนุษย์คดิ คาดการณ์ให้สงิ่ ทีผ่ อู้ ่นื คิด และปฏิบตั ิ
ตามสิง่ ทีค่ ดิ และคาดการณ์  วิธวี ทิ ยาแบบหนึง่ ทีใ่ ช้ในการสร้างความรูใ้ หม่ภายใต้กระบวนทัศน์
แบบสร้างสรรค์สงั คม คือแนวทางการศึกษาแบบเรือ่ งเล่า (narrative approach) เรือ่ งเล่า
จะเป็ นเรือ่ งราวทีผ่ รู้ ว่ มวิจยั /ผูเ้ ล่ากล่าวถึงชีวติ ของตนเองและผูอ้ น่ื ทีช่ ว่ ยให้ผเู้ ล่ารูส้ กึ ว่า
ประสบการณ์ของตนเองมีความหมาย และผูเ้ ล่าจะด�ำเนินชีวติ ตามวิถขี องเรือ่ งเล่าหรือ
เรือ่ งราวทีแ่ ทรกตัวอยูใ่ นบริบททีห่ อ้ มล้อม ไม่วา่ จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม ชาติพนั ธุ์ เป็นต้น  ผูเ้ ล่าคิด/รับรู/้ จินตนาการและ
เลือกทีจ่ ะปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ติ ามโครงสร้างของเรือ่ งเล่า อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ กติกา
สถาบัน และวัฒนธรรมจะเป็นสิง่ ทีเ่ ข้ามามีอทิ ธิพลต่อการทีผ่ เู้ ล่าเลือกทีจ่ ะเล่าและจะเล่าเรือ่ ง
อย่างไร เรือ่ งเล่ากับวิถชี วี ติ จึงเป็นสิง่ ทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน ส่วนตัวตนของผูเ้ ล่าคือชีวติ ทีผ่ า่ นประสบการณ์
และเรือ่ งราวทีผ่ เู้ ล่าพูดถึงตัวเอง และในขณะทีเ่ ล่าเรือ่ ง เรือ่ งทีเ่ ล่าจะเปลีย่ นแปลงและ
ปรับเปลีย่ นความหมายของประสบการณ์ของผูเ้ ล่าไปด้วย  การเล่าเรือ่ งจึงไม่ได้เป็นเพียง
การเล่าเรื่องราวของชีวติ หากแต่ผเู้ ล่าจะด�ำเนินชีวติ ไปตามรูปแบบของเรื่องเล่าและ
เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของผูเ้ ล่า (Havanon, 2007: 14-15) ตัวตนจึงเป็นสิง่ ทีก่ อ่ รูปขึน้ จาก
เรือ่ งเล่าผ่านการมองเข้าไปในประสบการณ์ชวี ติ ของผูเ้ ล่าทีผ่ วู้ จิ ยั จะต้องตีความออกมาให้ได้  
ในแง่น้ีผวู้ จิ ยั ไม่จำ� เป็ นต้องสนใจว่าสิง่ ทีเ่ ล่าออกมานัน้ เป็ นความจริงหรือไม่ เพราะผูว้ จิ ยั
ไม่ได้ตอ้ งการแสวงหาความจริง แต่สงิ่ ทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจคือผูว้ จิ ยั จะต้องวิเคราะห์เพือ่ ตอบ
ค�ำถามให้ได้วา่ ความจริงเกีย่ วกับตัวตนของผูเ้ ล่าถูกสร้างขึน้ มาได้อย่างไร และท�ำไมผูเ้ ล่า
จึงต้องสร้างตัวตนของตนเองขึน้ มาในลักษณะนัน้ เรือ่ งทีเ่ ล่าต้องการสะท้อนอะไร และผูเ้ ล่า
ต้องการอะไรจากการเล่าเรือ่ งเหล่านัน้ (Juathai, 2008)
ความหมายของพัฒนศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์ทางความรูแ้ บบสร้างสรรค์สงั คม
จึงมีจุดมุง่ หมายนอกเหนือจากการคลีค่ ลาย/เปิ ดเผยให้เห็นถึงอ�ำนาจในรูปของความรู้
ทีก่ ระท�ำกับกลุม่ คนในสังคม ความหมายของพัฒนศึกษาในแง่มมุ นี้ยงั ให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างความรู/้ ความจริงชุดใหม่ ทีส่ ร้างขึน้ มาจากกลุ่มคนเหล่านี้ดว้ ย ซึง่ สอดรับกับ
เป้าหมายของพัฒนศึกษาทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความเสมอภาคและศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ในสังคม ตัวอย่างงานวิจยั ทางพัฒนศึกษาทีใ่ ช้กระบวนทัศน์แบบสร้างสรรค์สงั คม ได้แก่
จิตติมา เจือไทย (Juathai, 2008) ทีศ่ กึ ษาการสร้างอัตลักษณ์แห่งตัวตนของคนพิการ  
จากงานวิทยานิพนธ์ขา้ งต้น ในมุมมองด้านภววิทยา ผูว้ จิ ยั เชื่อว่าความรู/้ ความจริง
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เกีย่ วกับคนพิการให้เป็ นผูไ้ ร้คุณค่า น่ าเวทนาสงสาร และไร้ความสามารถ เป็ นสิง่ ที่
ถูกสร้างขึน้ มาจากผลผลิตของอ�ำนาจ ผูว้ จิ ยั จึงพยายามทีจ่ ะเปิดพืน้ ทีท่ างความรู้ ให้คนพิการ
สามารถสร้างตัวตนได้อย่างมีความเท่าเทียม ในมุมมองด้านญานวิทยา ผูว้ จิ ยั เชื่อว่า
ต้องเปิดพืน้ ทีใ่ ห้เรือ่ งเล่าประสบการณ์ชวี ติ ของคนพิการได้เข้ามาเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้าง
ความรู้ โดยผูว้ จิ ยั จะต้องไม่ทำ� ตัวเป็ นผูส้ ร้างความรู้ หากแต่เจ้าของประสบการณ์ชวี ติ
จะเป็นประธานในการสร้างตัวตนของตนเองให้ผอู้ น่ื ได้รบั รู  ้ ผ่านกระบวนการตีความของ
มนุ ษย์กบั การประกอบสร้างของสังคมทีไ่ ม่หยุดนิ่งตายตัว หากแต่เลื่อนไหลไปตาม
สถานการณ์ทางสังคมในแต่ละช่วงเวลา เรือ่ งเล่าจึงเป็นผลผลิตของอัตลักษณ์แห่งตัวตน  
ขณะทีผ่ วู้ จิ ยั จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งในการเขียนหรือเล่าประวัตชิ วี ติ ของผูท้ เ่ี ป็นเจ้าของ
ประสบการณ์ และอยูใ่ นฐานะของบุคคลทีต่ อ้ งเขียนและตีความประวัตชิ วี ติ ของผูเ้ ล่าออกมา  
ในมุมมองด้านวิธวี ทิ ยา ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ วี ทิ ยาของการศึกษาอัตชีวประวัติ (autobiography)
ผ่านเรือ่ งเล่าประสบการณ์ชวี ติ โดยเชือ่ ว่าตัวตนเป็นลักษณะหนึ่งของการเล่าเรือ่ งทีท่ ำ� ให้
มนุ ษย์สามารถบอกความเป็ นตัวเองในฐานะทีเ่ ป็ นนายของตนเองได้ (master of the
self) เพือ่ ท�ำให้สงั คมรับรูค้ วามจริงชุดใหม่เกีย่ วกับคนพิการ และความจริงชุดใหม่น้ีจะ
น� ำไปสู่การสร้างระบบความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่เท่าเทียม และให้ความเคารพต่อ
ความหลากหลายทีม่ อี ยูใ่ นตัวตนของมนุษย์อย่างมีศกั ดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ลินคอล์น และกูบา (Lincoln and Guba, 2000: 168-171)
เสนอกระบวนทัศน์ทางความรูแ้ บบมีสว่ นร่วม (participatory) ทีต่ อ่ ยอดมาจากกระบวนทัศน์
แบบสร้างสรรค์สงั คม เพือ่ สร้างความจริงทีเ่ ป็นภววิสยั และอัตวิสยั ซึง่ เกิดขึน้ จากการมีสว่ นร่วม  
การสร้างความจริงจึงเกิดขึน้ จากภายในจิตใจและสภาพภายนอก  โดยความรูใ้ นกระบวนทัศน์
แบบมีส่วนร่วมเป็ นความรูเ้ พื่อการปฏิบตั ไิ ด้จริง (practical knowledge) ทีไ่ ด้มาจาก
การปฏิบตั กิ ารและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผูว้ จิ ยั กับผูร้ ่วมวิจยั วิธกี ารวิจยั ของ
กระบวนทัศน์แบบมีสว่ นร่วมจึงเป็ นการวิจยั ทีเ่ ชือ่ มโยงการปฏิบตั กิ ารและการทบทวน
การไตร่ตรอง และการสะท้อน (reflection) ความคิดเข้าด้วยกัน  เป็ นความรูท้ ม่ี ชี วี ติ ชีวา
ยืดหยุน่ และไม่หยุดนิง่ ตายตัว เป็นความรูท้ ส่ี อดรับกับความต้องการของกลุม่ คน/ชุมชน
และเป็ นความรูท้ ส่ี ามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้   เพื่อให้ความรูน้ ัน้ สามารถเสริมพลังอ�ำนาจ
(empower) ให้แก่กลุม่ คน/ชุมชน  และใช้วธิ วี ทิ ยาในการสร้างความรู/้ ความจริงทีห่ ลากหลาย
และต้องเป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีส่วนร่วมของทุกคนในการใช้เสียงทีส่ ะท้อน
ความคิดของตนเพือ่ ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นรูปธรรม รวมทัง้ เรียนรูท้ จ่ี ะสะท้อน
ความคิดและวิพากษ์ในสิง่ ที่ได้ตดั สินใจกระท�ำร่วมกัน กระบวนการดังกล่าวจึงเป็ น
กระบวนการสร้า งจิต ส�ำนึ ก ให้ทุก คนตระหนัก ถึง แก่ น แท้ข องปญั หา และแสวงหา
วิธกี ารแก้ไขปญั หา/การเปลีย่ นแปลงอย่างเป็ นอิสระ และท�ำให้มกี ระบวนการเรียนรู้
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จากการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะท�ำให้มกี ารเปลีย่ นแปลงต่อไปอย่างมีพลวัต ตัวอย่างงานวิจยั
ทีใ่ ช้กระบวนทัศน์แบบมีสว่ นร่วม ได้แก่ พรรณ์ธดิ า เหล่าพวงศักดิ ์ (Laophuangsak,
2014) ทีพ่ ฒ
ั นารูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันตก จากวิทยานิ พนธ์ข้างต้น
ในมุมมองด้านภววิทยา ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่าความจริงทังที
้ เ่ ป็นภววิสยั และอัตวิสยั มาจากการมีสว่ นร่วม
ของคนในชุมชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในมุมมอง
ด้านญาน วิทยา ผูว้ จิ ยั เชื่อว่าความรูท้ ส่ี ร้างขึน้ มาจากการมีส่วนร่วมและเป็ นความรู้
ทีส่ ามารถน�ำมาปฏิบตั ไิ ด้ในชุมชน ทังในด้
้ านการร่วมกันวางแผนและเป้าหมาย การเรียนรู้
สูก่ ารเปลีย่ นแปลง การใช้ประโยชน์ของเงินทุน การสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอก
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การขยายโอกาสทางการตลาด การจัดสรรทรัพยากร การสือ่ สาร
ทางสังคม ความร่วมมือระหว่างสมาชิก วัฒนธรรมองค์กรทีส่ ร้างสรรค์ และผูน้ � ำทีด่ ี
ในมุมมองด้านวิธวี ทิ ยา ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ วี ทิ ยาทีห่ ลากหลายทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณ
การสร้างทฤษฎีฐานราก การวิจยั และพัฒนา ทีค่ นในชุมชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการวิจยั
ทัง้ การศึกษาความต้องการในการพัฒนาเครือข่าย การแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ วามส�ำเร็จ
ในการจัดการเครือข่าย การสร้างรูปแบบการจัดการเครือข่ายและการน� ำรูปแบบ
ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน ซึง่ ท�ำให้ได้ผลลัพธ์ของรูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
คือ การพัฒนาประสิทธิผลตามภารกิจ การพัฒนาประสิทธิภาพของการด�ำเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ และน� ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการท�ำความเข้าใจปญั หาและการแก้ไข
ปญั หาทางการศึกษา/การพัฒนา จึงไม่สามารถน� ำทฤษฎีจากสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
และกระบวนทัศน์แบบใดแบบหนึ่งมาใช้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และจ�ำเป็ นต้องใช้
ทฤษฎีจากหลากหลายสาขาวิชาและใช้กระบวนทัศน์ทม่ี คี วามหลากหลายจึงจะสามารถ
ั
ั
เข้าใจปญหาและแก้
ไขปญหาทางการศึ
กษา/การพัฒนาภายใต้บริบททางสังคมทีม่ คี วามซับซ้อน
มากขึ้น เรื่อ ยๆ และสอดรับ กับ เป้ าหมายของพัฒ นศึก ษาที่มุ่ ง ให้ค วามส� ำ คัญ กับ
ความเสมอภาคและความเป็ นธรรมของทุกคนในสังคม
ปัจฉิ มบท
บทความนี้ได้น�ำเสนอความหมายของพัฒนศึกษาทีม่ คี วามเป็ นพลวัต อันเป็ น
ผลมาจากกระบวนทัศน์ทางความรูท้ ส่ี ง่ ผลให้ความหมายของพัฒนศึกษาเปลีย่ นแปลง
และมีเป้าหมายทีแ่ ตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็นกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมและกระบวนทัศน์
แบบหลังปฏิฐาน ทีม่ ฐี านคิดในการสร้างความรู/้ ความจริงทีเ่ ป็ นสากลและมีหนึ่งเดียว
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และเชือ่ ในความเป็นกลางของความรู้ ส่วนกระบวนทัศน์แบบทฤษฎีวพิ ากษ์และกระบวนทัศน์
แบบสร้า งสรรค์ส งั คม มีฐ านคิด ที่เ ชื่อ ว่า ความรู้/ ความจริง เป็ น สิง่ ที่ถูก สร้า งขึ้น มา
ความรู/้ ความจริงจึงมีความหลากหลาย และเป็นความรูท้ จ่ี ะเปิดพืน้ ทีใ่ ห้แก่ประสบการณ์
ของกลุม่ คน ทีถ่ กู ท�ำให้ไม่มคี วามหมายหรือไม่อยูใ่ นการรับรูจ้ ากฐานคิดทีเ่ ชือ่ ว่าความรู้
มีเพียงหนึ่งเดียว ซึง่ จะท�ำให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถอยูร่ ว่ มในสังคมได้อย่างเสมอภาค
และมีศกั ดิศ์ รีแห่งความเป็ นมนุ ษย์ และความรู้ท่ีสร้างขึ้นมานี้ ต้องเป็ นความรู้จาก
การมีสว่ นร่วมของทุกฝา่ ย มีความยืดหยุน่ เพือ่ ให้ความรูน้ นั ้ สามารถเสริมพลังอ�ำนาจ
ในการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรูใ้ ห้แก่กลุม่ คนและชุมชน
นักพัฒนศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องใช้กระบวนทัศน์ทางการศึกษา/การพัฒนาทีห่ ลากหลาย
และสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามบริบท การเข้าใจในความหลากหลายของกระบวนทัศน์
ทางการศึกษา/การพัฒนา ย่อมจะท�ำให้วธิ กี ารท�ำความเข้าใจปญั หาและวิธกี ารแก้ไข
ั
ปญหาทางการศึ
กษา/การพัฒนามีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมทีส่ ลับซับซ้อน และ
น� ำ ไปสู่ก ารสร้า งข้อ เสนอเชิง นโยบายทางการศึก ษาและการพัฒ นาที่ส อดรับ กับ
แผนพัฒนาประเทศที่มวี สิ ยั ทัศน์ เพื่อมุ่งสู่สงั คมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลงในสังคม
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