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มานุษยวิทยากับการวิจัยเพื่อพัฒนา
ปรีชา อุปโยคิน1
บทคัดย่อ
มานุษยวิทยาเป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความจริงของสังคม ผ่านทางกระบวนการวิจัย
ที่ชัดเจน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การนาเอาแนวคิดและทฤษฏีทางมานุษยวิทยาไป
ใช้เป็นแนวทางศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสังคม จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกับ
สาขาวิชาอื่นๆ ในการมองประเด็นและปัญหาได้จากหลายๆ มิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง การศึกษา ศาสนา การแพทย์ และสาธารณสุข นอกจากการใช้
แนวคิดและแนวทางด้านมานุษยวิทยาในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมแล้ว ยัง
ครอบคลุมไปถึงการศึกษาเพื่อกาหนดนโยบาย ซึ่งอาศัยความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ
ของนักมานุษยวิทยาที่เป็นเครื่องมือที่สาคัญ จะสามารถเข้าถึงปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง
โดยเฉพาะการใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา มานุษยวิทยามีจุดเด่นที่เสนอข้อมู ลที่ผู้บริหาร
และนักพัฒนาต้องการ ในจานวนผลงานทางมานุษยวิทยาหลายเรื่องเป็นการวิจัยเพื่อ
นาผลไปพัฒนาการเกษตร การพัฒนากาลังคนในชนบท ผู้นาท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์
การศึกษา การแพทย์พื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ ด้วยเหตุผลนี้บทบาทของนักมานุษยวิทยาจะกลายเป็นผู้ไขปัญหาและเข้าไป
อยู่ในกลไกของกระบวนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อการนาไปใช้
ได้จริง
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ความสาคัญของการศึกษาและวิจัยทางมานุษยวิทยา
วัตถุประสงค์ของบทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า มานุษยวิทยามีความสาคัญ
ที่ใช้วิธีวิทยา ทางมานุษยวิทยา (Anthropological Research) เป็นเครื่องมือค้นหา
แนวทางเพื่ อการพั ฒนาสังคม ซึ่ งแตกต่ างไปจากสาขาวิ ชาอื่ นๆ ทางสั งคมศาสตร์
เพราะวิธีวิจัยที่สามารถเข้าถึงปัญหาได้ดี ชัดเจนมากกว่าการศึกษาแบบผิวเผิน การใช้
เวลาอยู่ในพื้นที่นานๆ รากฐานสาคัญของการทางานกับชุมชนไม่ว่าเป็นการทางานหรือ
ทาวิจัยมีจุดสาคัญคือข้อมูลเพื่อทาความ “ความเข้าใจ” (Understanding) ในเรื่อง
ต่างๆ โดยทั่วไปนักพัฒนามักจะเชื่อว่าประชาชนและชุมชนเป็นเสมือน ชามอ่างที่ว่าง
เปล่า และเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ ที่จะต้องใส่สิ่งต่างๆ ลงไป ไม่ว่าจะเป็นความรู้ คาแนะนา
ทั้งความคิดหรือสิ่งของให้กับชุมชน แนวคิดและวิธีการดังกล่าวนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความเชื่อที่ว่า นักพัฒนาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่เหนือกว่าที่จะหยิบยื่นสิ่ง
ต่างๆ ให้กับชุมชนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ยิ่งไปกว่านั้นยังได้กาหนดวิธีการ และขั้นตอน
ต่างๆ เพื่อจัดการทุกๆ อย่างให้กับชุมชน โดยเชื่อว่าเมื่อได้ดาเนินการเช่นนั้นไปแล้ว
ชุมชนและประชาชนจะได้รับผลดังที่คาดหวังตามแนวคิดที่กาหนดไว้ โครงการพัฒนาที่
ได้ดาเนินการเช่นนี้ ส่วนใหญ่จะล้มเหลว เพราะนักพัฒนามองชุมชนจากสายตาของ
ตนเองที่ได้รับความรู้จากทฤษฎี ลักษณะดังกล่าวนี้ เป็นการมองจากภายนอกหรือจาก
ตั ว ผู้ วิ จั ย การวิ จั ย ในสนามที่ นั ก วิ จั ย จะต้ อ งเรี ย นรู้ คื อ การสร้ า งความเข้ า ใจใน
ปรากฏการณ์หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยยังต้องยึดความรู้ของตนเองอย่างระมัดระวัง
เคร่งครัด เพราะจะต้องแสดงบทบาทสองบทบาท คือผู้ที่มีส่วนร่วม (Participant) และผู้
สังเกตการณ์ (Observer) ในการดาเนินการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ นักวิจัยจะเป็นผู้
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม โดยมีความจาเป็นต้องเข้าใจชุมชนเสมือนเป็นผู้หนึ่งที่อยู่
ในชุมชน (Insider) ขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้วิจัยมาจากภายนอก (Outsider)
การศึกษาชุมชน สิ่งแรกจะต้องรู้ก่อนเรื่องอื่นๆ คือการจัดระเบียบทางสังคม
ของชุมชน (Social Organization) ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จิตใจของชุมชนที่แสดงออกโดย
สมาชิกของชุมชนนั้นๆ ถ้านักวิจัยศึกษาชุมชนโดยไม่พยายามเข้าเข้าใจ ความคิด
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ความเชื่อ ค่านิยม แบบแผนประเพณีของสมาชิก ก็จะไม่สามารถเข้าไปสู่ข้างในได้
ดังนั้นจึงได้มีผู้ให้แนวทางการวิจัยหรือการทางานในชุมชน โดยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคา
ว่า Emic และ Etic คาแรกคือ Emic นั้นจะมาจากคาว่า Phonemic มีรากฐานจากเสียง
จากผู้พูด ที่มาจากข้างใน จึงมีผู้เทียบเคียงว่า Emic เป็นสิ่ง แสดงออกจาก “คน” ที่เป็น
เจ้าของเสียง เจ้าของความคิด (Speakers Conscious หรือ Un-conscious) เมื่อนัก
มานุษยวิทยาได้ศึกษาชนเผ่าหรือกลุ่มคนดั้งเดิม เขาต้องการจะรู้ว่าชนเผ่าทาอะไร ก็
เพราะพวกเขามีความคิดความเชื่ออย่างนั้น ในฐานะนักสังเกตการณ์จะไม่อธิบายจาก
สายตาของตนเองเท่านั้น เพราะไม่ได้แสดงความหมายหรือนัยแห่งการกระทา จาก
ข้อความดังกล่ าวข้างต้ น การศึ กษาทางมานุษยวิ ทยาจึ งค่ อนข้างแตกต่างไปจาก
สังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ
การศึกษาทางสังคมศาสตร์นั้นแท้ที่จริงก็เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คือ ผู้ที่ศึกษาทางสังคมศาสตร์ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์สังคม (Social Scientist) ซึ่งมี
ความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อตอบปัญหาตามที่ต้องการและต่างก็มีเทคนิค
ที่จะใช้ในแต่ละสาขาของตน นั้นก็คือ นักสังคมศาสตร์ก็คือ ผู้แสวงหาความจริง (Truthseeker)2 เพื่อที่ ทาความเข้าใจและเป็นการหาความรู้อย่ างปราศจากความลาเอียง
H.M.Phillips3 ได้ให้ความหมายของคาว่า สังคมศาสตร์คือ ศาสตร์แห่งนโยบาย (Policy
Sciences) และสังคมศาสตร์ก็เป็นเพียงความรู้เท่านั้น มิใช่ตัวที่จะไปกาหนดนโยบาย
หรือระเบียบหรือข้อกาหนดหรือตัวผู้บริหาร แต่สังคมศาสตร์จะช่วยสร้างรูปแบบและ
ช่ วยประเมิ นนโยบายเพื่ อใช้ ในการด าเนิ นการได้ อย่ างถู กต้ องเพราะสามารถช่ วย
วิเคราะห์ให้เห็นข้อเท็จจริงทางสังคม ซึ่งถ้าหากพินิจพิจารณาบนพื้นฐานอันนี้แล้ว

2

Wilson Gee, Social science research method, Appleton-Century-Crofits, Inc.,
New York, 1950, p. 94.
3
H.M. Phillips, Research and social science social research and rural life in
Central America, Mexico and the Caribbean region UNESCO, 1966, p. 179.
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สังคมศาสตร์ในความหมายนี้จึ งมีส่วนสาคัญในการเสริมสร้ างความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาการให้พัฒนาไปได้ไม่ว่ าจะเป็นการค้นหาวิธีการในการดาเนินการพัฒนาด้าน
ต่างๆ เช่น การเกษตรกรรมการแพทย์และสาธารณสุข หรือการพัฒนาชนบทเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ประชาชนโดยรัฐบาล
อย่างถูกต้องที่จะเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจให้มีมาตรฐานชีวิตที่ดี ขึ้นและ
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการนั้นๆ อย่างแท้จริง
สาหรับวิชามานุษยวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ Merwyn
S. Garbarino4 ได้ให้ความหมายของคาว่ามานุษยวิทยาไว้ว่า “มานุษยวิทยาเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ มีเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมกว้างขวางมาก ต่างกับสาขาสังคม
วิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ การศึกษาทางมานุษยวิทยาเป็น
สังคมศาสตร์ที่มีแนวทางการวิเคราะห์สังคมรวมทุกด้าน (Holistic Social Science) ไม่
เพียงแต่มนุษย์ในปัจจุบันนี้เท่านั้น แต่จะรวมไปถึงมนุษย์ที่เคยดารงชีวิตในอดีตหรื อ
ศึกษาสังคมที่ไม่มีภาษาเขียน ตลอดจนเผ่าชนดั้งเดิมที่มีวัฒนธรรมต่างกัน “กล่าวโดย
สรุปก็คือ เป็นการศึกษาหาความรู้ว่าโลกของมนุษย์เป็นไปในรูปใด เพื่อที่จะเข้าใจ
มนุษย์ทั่วไปมิใช่จากัดแต่เฉพาะตัวเอง หรือวัฒนธรรมของตนเองเท่านั้น”5
เมื่อมานุษยวิทยาสนใจศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ จะสนใจเรื่องอะไร? คาตอบ
ก็คือนักมานุษยวิทยาจะสนใจทั้งวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์ คือ โครงสร้างของ
ร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาย่อยนี้จะศึกษาสภาพทางสรีระหรือกายภาพ เรียกว่า
มานุ ษยวิ ทยากายภาพ เป็ นการศึ กษาและตี ความเกี่ ยวกั บซากของสั ตว์ ไพรเมท
พันธุกรรมของประชากร จนถึงการเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน (Homo Sapiens) ในฐานะที่

4

Merwyn S. Garbarino, Sociocultural theory in Anthropology, Holt Rinehart
and Winston, New York, 1977, p. 2.
5
David Kapland, Robert A. Manners, Culture theory, Prentice-hall Inc.,
New Jersey, 1972, p. 6.
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มนุษย์เป็นสัตว์ชนิด (Species) หนึ่ง สาหรับนักมานุษยวิทยาที่สนใจเกี่ยวกับความเป็น
มนุษย์นั้นจะสนใจศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ บางครั้งจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ศึกษาชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography) แลชาติวงศ์วิทยา (Ethnology)6 นักมานุษยวิทยา
เมื่อศึกษาสังคมจะสนใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ทั้งนี้เพราะมนุษย์มีความคิดและสามารถให้สัญลักษณ์ได้ คือ ภาษา ฉะนั้นการศึกษา
ทางมานุษยวิทยาในแง่ของความสัมพันธ์ก็คือ การศึกษาการตอบโต้มนุษย์ (Human
response)7 หรื อการที่ มนุษย์ มีปฏิ กิริ ยาตอบสนองหรื อมี การกระท าต่ อกันระหว่ าง
ระบบย่อยต่างๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นสังคม เช่น โครงสร้างทางสังคม อุดมการณ์ทาง
ความคิด เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น แต่ปัญหาที่นักมานุษยวิทยาตระหนักถึงที่สาคัญ
ที่ สุ ด ก็ คื อ การอธิ บ ายความแตกต่ า งหรื อ ความเหมื อ นกั น ของวั ฒ นธรรม การ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม รวมทั้งเหตุและผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงหรือดารงรักษา
วัฒนธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญๆ หลายอย่างที่เป็นตัวกาหนด เช่น ความเชื่อ
คุณค่าทางสังคม พฤติกรรมทางสั งคมและรู ปแบบของสั งคม เป็นต้น 8 ผลงานทาง
วิชาการของนักมานุษยวิทยาที่ปรากฏออกมาทุกวันนี้ส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับการศึกษา
จากข้อเท็จจริงหรืองานในสนาม (Field work)9 ไม่ว่างานของนักมานุษยวิทยาจะเริ่มต้น
ด้ วยความว่ างเปล่ าหรื อไม่ รู้ อะไรเลยก่ อนที่ จะท างาน แต่ อาศั ยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ได้น าไปใช้ สามารถสร้างผลงานทางวิ ชาการ ไม่ว่ าจะเป็นการสร้าง
6

Ethnography เป็นการศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของมนุษย์ในด้านวัฒนธรรม มีการ
พรรณา หรือบันทึกรายละเอียดของวัฒนธรรมนั้นเพียงวัฒนธรรมเดียว ส่วน Ethnology เป็นการ
วิเคราะห์เชิงทฤษฎี มีการเปรียบเทียบสองวัฒนธรรมขึ้นไป
7
Boas, Franz, Race, Language and culture, Macmillan, New York, 1940, p.
281.
8
David Kapland, Robert A. Manners, Culture theory,p. 6.
9
Margaret Meed, Anthropology and education for the future teaching of
anthropology, American Anthropological Association, 1963, pp. 595-607.
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ทฤษฎีแล้วตั้งข้อสมมติฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางการวิจัยต่อๆ มาได้ช่วยให้ความรู้ทาง
มานุษยวิทยาขยายออกไปเป็นกลุ่มนักมานุษยวิทยาสังคม (Social Anthropology)10
ในเวลาต่อมา
ความสับสนที่ว่านักมานุษยวิทยาศึกษาอะไรนั้นยังคงมีอยู่ เช่น เคยเข้าใจว่า
นักมานุษยวิ ทยาศึ กษาแต่เฉพาะสังคมดั้ งเดิม (Primitive society) สังคมที่ไม่ มี
ตัวหนังสือ สังคมชาวเขา สังคมชาวนา และผลการศึกษาก็เป็นการพรรณนาถึงภาพชีวิต
สังคมทั่วๆ ไปเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วเบื้องหลังการศึกษาสังคมต่างๆ ก็เพื่อที่จะหาคาตอบ
บางประการเกี่ ยวกับสังคมและวัฒนธรรมที่นักมานุษยวิทยาได้ค้นคว้าศึกษาในแง่
ความรู้ที่ค้นพบใหม่และอีกทางหนึ่งคือ ข้อค้นพบเพื่อเสนอต่อผู้ มีอานาจหรือรัฐที่มี
อธิปไตยเหนือสังคมนั้นๆ โดยพบว่าผลงานของนักมานุษยวิทยามีบทบาทอย่างมากต่อ
การวางแผน ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของกลุ่มประเทศที่เคยมีเมืองขึ้นหรือ
อาณานิ คมที่ ขึ้ นตรงต่ อประเทศเมื องแม่ 11 เช่ น เหตุ การณ์ ของโลกช่ วงมี ภาวะทาง
เศรษฐกิจที่ตกต่าหลังปี ค.ศ. 1929 ประเทศต่างๆ ได้ก้าวไปสู่ภาวะตึงเครียดทางสังคม
ประเทศที่ ผลิ ตนั กมานุ ษยวิ ทยาเช่ น อั งกฤษ เริ่ มมองเห็ นความส าคั ญที่ จะใช้ นั ก
มานุ ษ ยวิ ท ยามาศึ ก ษาปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ส่ ว นในเยอรมั น นั ก
มานุษยวิทยากายภาพก็มีบทบาทที่ทาให้เกิดความคิดที่ถือว่าเชื้อชาติตนนั้นประเสริฐ
และดีที่สุด และสูงเหนือกว่าวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น มีผู้ทาการวิจัยและเสนอฮิตเลอร์ว่าชน
ชาติอารยันหรือผิวขาวดีเหนือชาติอื่นๆ12 จนเป็นเหตุให้เกิดลัทธิคลั่งชาติและก่อให้เกิด
ปฏิบัติการเข่นฆ่าชนชาวยิวอย่างรุนแรง เป็นต้น สาหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเปิด
ตลาดการค้าเสรี นักลงทุนก็เริ่มสนใจที่จะทราบว่าจะทาอย่างไรจึงจะขายสินค้าของตน

10

ในอเมริกานิยมเรียก Cultural Anthropology โดยอิทธิพลแนวคิดของ Franz Boas.
S.F. Nadel, The foundations of social anthropology, Lowe and Brydone Ltd.
London, 1958, p. 3.
12
Merwyn S. Garbarino, Sociocultural theory in Anthropology, p. 63.
11
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ได้และลงมือทาการวิจัยเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งของวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อจะ
ได้วางแผนด้านการตลาด เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
นั กมานุ ษยวิ ทยายั งมี บทบาทต่ อการทหาร เช่ น การศึ กษาทางจิ ตวิ ทยาของ Ruth
Benedict และ Margaret Mead ได้ศึกษาวิจัยเพื่อนาผลไปใช้ในทางสงครามจิตวิทยา
ระหว่างสหรัฐกับเยอรมัน13 เป็นต้น
ความสาคัญของสาขามานุษยวิทยาอีกแนวทางหนึ่ง ก็คือการใช้เป็นแนวทาง
ที่จะพัฒนาประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย รัฐบาลอินเดียได้ใช้นักมานุษยวิทยาศึกษา
ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยให้ทาการวิจัยเพื่อวางแผนการบริหาร ตลอดจนมี
การอบรมและจัดตั้ง Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ขึ้นเพื่อ
เสนอผลการวิจัยตามโครงการวางแผนพัฒนาประเทศ14 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1948 มาจนถึง
ปัจจุบัน รัฐบาลอินเดียได้ให้การสนับสนุนการวิจัยทางมานุษยวิทยามาโดยตลอด เพื่อ
หาลู่ทางในการพัฒนาชุมชน และส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่จะทาอย่างไร
ให้คนอินเดียยอมรับแนวทางการพัฒนาตนเองด้านการเกษตรกรรม การแพทย์และ
สาธารณสุ ข บทบาทนั กมานุ ษยวิ ทยาจึ งพบว่ า ไม่เพียงแต่ จะท างานด้ านการวิ จั ย
เท่านั้นยังให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอีกด้วย15
ประเทศด้อยพัฒนาอีกหลายประเทศที่ได้ให้ ความสาคัญต่ อวิชาการทาง
มานุ ษยวิ ทยา ในการแก้ไขปัญหาพั ฒนาประเทศ และถื อว่ าเป็ นการให้บริ การและ
ความรู้แก่มนุษยชาติ ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาสังคม การเมือง การเสนอปัญหา
ของนั กมานุ ษยวิ ทยาส่ วนใหญ่ จะเป็ นลั กษณะมานุ ษยวิ ทยาประยุ กต์ โดยเริ่ มใน

13

Merwyn S. Garbarino, Sociocultural theory in Anthropology, p. 67.
H.M. Mathur, Anthropology, government and developmental planning in
India anthropology, Mouton Publishers, the Hague, 1975, pp. 125-144.
15
Lewis, Oscar, Group dynamics in North India Village New Delhi: Planning
Commission, Government of India.
14
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ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1941 ได้จัดตั้ง Society for Applied Anthropology
ขึ้นเพื่อที่จะได้นาความรู้ของนักมานุษยวิทยาจากการศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่อง16 เพื่อ
แนะนาและเสนอแก่รัฐบาลตลอดจนเอกชนและนักบริหารที่อาจจะใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ ที่ ได้ เหล่ านั้ น ไปปฏิ บั ติ 17 ส าหรั บประเทศไทย การศึ ก ษาสั งคมไทยในเชิ ง
มานุษยวิทยานั้นอาจเรียกได้ว่า เคยมีชาวต่างประเทศได้บรรยายหรือรายงานลักษณะ
คล้ายทางมานุษยวิทยาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมไทยในอดีตค่อนข้างละเอียดหลาย
เรื่อง เช่น งานของ La Loubere ที่ตีพิมพ์ในเรื่อง A New Historical Relation of the
Kingdom of Siam, John Bowring เรื่อง The Kingdom and People of Siam ในปี
ค.ศ. 1857 McGilvary เรื่อง A Half-Century among the Siamese and Laos ในปี
ค.ศ. 1912 นับเป็นการศึกษาสังคมไทย โดยบรรยายสภาพสังคมโดยผู้เขียนได้เดิน
ทางผ่านเข้ามาในประเทศไทย จึงมีลักษณะที่เป็นการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณา มิใช่
เป็นการเก็บข้อมูลในสนามที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบปัจจุบัน ส่วนการศึกษา
ทางมานุษยวิทยาจริงๆ ได้เริ่มระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เช่น John F. Embree
เรื่อง Thailand-A Lossely Structured Social System ปี ค.ศ. 1950 Lauriston Sharp
เรื่อง Peasants and Politics in Thailand ปี ค.ศ. 1950 William G. Skinner เรื่อง
Leadership and Power in Chinese Community in Thailand ในปี ค.ศ. 1953
นอกจากนี้ยังมีนักมานุษยวิทยาอีกหลายคน เช่น Lucian Hanks, Herbert P. Phillips,
Steven Piker, Erik Seidenfaden เป็นต้น การศึกษาสังคมไทยของนักมานุษยวิทยา

16

ในอดีตรัฐบาลสหรัฐฯ ก็เคยอาศัยผลงานจากนักมานุษยวิ ทยาไปใช้ประโยชน์ที่จะ
เข้าใจวัฒนธรรมของชาวอินเดียนแดงเผ่าต่างๆ เพื่อจะได้วางแผนควบคุมให้อยู่ในเขตควบคุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ก็คือถ้าทราบถึงวัฒนธรรมความรู้สึกและพฤติกรรมของชนกลุ่ม
น้อยก็เป็นการง่ายที่จะปกครองนั่นเอง
17
Sol Tax, The uses of anthropology horizons in anthropology reading in
anthropology, McGraw-Hill, New York, 1966, p. 418.
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ชาวต่างประเทศ ยึดแนวทางการวิจัยเชิงจิตวิทยาวัฒนธรรมและโครงสร้างหน้าที่นิยม
สถาบันทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการศึกษา
โดยประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ต้องการจะเข้าใจประเทศไทยทุกแง่ทุก
มุมโดยเฉพาะจิตใจและโครงสร้างทางสังคม ซึ่งรวมถึงการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย
สุภางค์ จันทวานิช และคณะ18 ได้รวบรวมงานวิจัยเชิงคุณภาพในประเทศ
ไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทราบขอบข่ ายความเคลื่อนไหว ตลอดจนสถานการณ์
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิธีวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการ
วิจัยสาขามานุษยวิทยามากที่สุดถึง 57 เรื่อง นอกจากนั้นเป็นการวิจัยทางสังคมวิทยา
รัฐศาสตร์ ประวั ติศาสตร์ จิ ตวิ ทยา เศรษฐศาสตร์ ซึ่งทั้งหมด 207 เรื่ อง ในจานวน
ผลงานทางมานุษยวิทยาหลายเรื่องเป็นการวิจัยเพื่อนาผลไปพัฒนาการเกษตร การ
พัฒนากาลังคนในชนบท ลักษณะผู้นาท้องถิ่น ชนกุล่มน้อย ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาประเทศ
บทบาทของนักมานุษยวิทยาที่ได้เสนอผลงาน เสนอแก่หน่วยงานหรือรัฐบาล
เพื่อนาผลไปปฏิบัติ มิใช่มีข้อจากัดแต่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะได้ตื่นตัวใช้
ประโยชน์จากนักมานุษยวิทยา แต่เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับนานาชาติ ที่ควรตระหนักถึง
ความสาคัญของสาขาวิชานี้ถ้าหากจะมีเป้าหมายแห่งความทัดเทียมกันของมวลมนุษย์
ทั่วโลก ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแง่ของความเป็นมนุษย์ การดาเนินชีวิตที่
ต่างต้องพึ่งพากันมิใช่แต่เฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่เป็ นเรื่องที่จะต้องดาเนินการโดย
รัฐบาลระดับชาติ ไม่ว่าเป้าหมายของความสาเร็จเป็นด้านสุขภาพหรือการเกษตรก็ตาม
ทั้งนี้เพราะในแง่ของความก้าวหน้าของสังคมนั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องคานึงถึง
อยู่เสมอ เช่น ความยากจน ภาวะทุโภชนาการ ซึ่งเป็นปัญหาและมีความจาเป็นเร่งด่วน
ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือด้านวิทยากรและเทคโนโลยี ซึ่งจาเป็นต้องทราบถึงทัศนคติ
18

สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, งานวิจัยเชิงคุณภาพในประเทศไทย. สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ โรงพิมพ์เซนเตอร์พับลิคเคชัน, กรุงเทพฯ, หน้า 4-6.
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ความต้ องการของชุ มชน โดยเฉพาะโครงสร้ างทางสั งคม ระบบคุ ณค่ า ตลอดจน
พฤติกรรมที่จะมีผลต่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อจะปฏิรูปสังคม และเพื่อเป้าหมายของ
ความทัดเทียมกันของมนุษยชาติ ลดความเลื่อมล้าทางสังคม ตลอดจนจะสามารถ
สร้างพลังต่อรองของประชาชนได้มากขึ้นได้19
วิชามานุษยวิทยาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งตรงที่ว่า ข้อเสนอของการศึกษา
โดยเฉพาะด้านประยุกต์จะช่วยให้มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น เพราะจะเสนอข้อมูลที่เป็น
ความจริงแก่ผู้บริหาร20 จริงอยู่ที่การศึกษาทางมานุษยวิทยา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับคน
ซึ่งมีพฤติกรรมที่ผันแปรไปได้ง่าย แต่นักมานุษยวิทยาเท่านั้นที่สามารถจะเข้าใจจิตใจ
ของมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีวิธีการที่จะสืบสวนมากกว่าสาขาวชาอื่นๆ โดยการวิจัย
เพื่อหาความสั มพันธ์และหน้ าที่ (Functions) ขององค์ ประกอบส่วนต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ21 ตลอดจนเสนอแนะหรืออธิบายแก่รัฐบาลในการบริหารอย่างถูกต้อง
ต่อไป
ที่มาของทฤษฎีและแนวความคิดทางมานุษยวิทยา
1. ทฤษฎีเกิดขึ้นได้อย่างไร
นักวิทยาศาสตร์ หรือนักสังคมศาสตร์จะศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม โดยมี
จุดเริ่มต้นที่ข้อมูลที่หาได้ ข้อมูลก็คือ ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ตัวเลข สิ่งที่จับต้องทั้งได้หรือ
ไม่ได้ แต่สามารถสังเกตเห็นได้ในลักษณะที่มีรูปแบบหรือจานวนที่จะสามารถบอก
ประเภท ขนาด ความถี่ ข้อมูลก็คือ วัตถุดิบที่จะหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ

19

George M. Foster, Traditional societies and technological change, Harper &
Row Publishers, New York, 1973, pp. 246-251.
20
E. E. Evan-Pritchard, Social anthropology, Cohen & West Ltd., London,
1969, pp. 117-118.
21
Ibid, 119.
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ปรากฏการณ์ทางสังคม เพื่อจะได้มาซึ่งกฎเกณฑ์ ซึ่งได้มีการวางหลักทั่วไปแล้ว และ
พร้อมจะสรุปเป็นทฤษฎีต่อไป
ข้อมูลที่สังเกตเห็น

ความสัมพันธ์

ทฤษฎี

ฉะนั้น ทฤษฎีก็คือ ความจริงที่สรุปแล้วจากการสังเกตอย่างมีหลักที่อาศัย
วิธีการแบบอย่างทางวิทยาศาสตร์ โดยจะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดสถานการณ์นั้นๆ และการอธิบายให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ
ข้ อมู ลว่ า เมื่ อน ามาประกอบกั นกั บข้ อมู ลอื่ นๆ จะเกิ ดผลอย่ างไร ในทางกลั บกั น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากสาเหตุ หรือองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยจะต้อง
พิจารณาหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ
1) อาศั ยจากกฎเกณฑ์ ข้ อสรุ ป และทฤษฎี ที่ นั กวิ ชาการได้ ค้ นพบ
มาแล้ว หรือได้สร้างมาแล้ว เป็นเครื่องช่วยในการพิจารณา
2) การตั้งข้อสงสัยขึ้นมาภายหลัง ซึ่งเรียกว่าสมมติฐานเป็นข้อสงสัยว่า
ข้อมูลน่าจะสัมพันธ์กันอย่างไร อันเป็นความสัมพันธ์ที่สมมติขึ้นมาก่อนการพิสูจน์ ซึ่ง
จะต้องพิสูจน์ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ และมีกรอบแนวความคิดในเรื่องนั้นๆ เป็นบรรทัด
ฐานและขอบเขตในการที่ จะพิ จารณาหาความสั มพั นธ์ ของข้ อมู ล เพื่ อพิ สู จน์ หา
กฎเกณฑ์เป็นทฤษฎีขั้นต่อไป
ด้วยเหตุ นี้ มานุ ษยวิ ทยาจึ งเป็ นสาขาวิ ชาทางสั งคมศาสตร์ ที่ มุ่งแสวงหา
ทฤษฎีที่จะอธิบายธรรมชาติของสังคม บางครั้งนักสังคมศาสตร์เรียกว่า การสร้างกฎ
(Laws) เช่น ในฝรั่งเศส Montes Quier (1689-1755) ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเมือง
สังคมและปรัชญา เขาพยายามเน้นคุณลักษณะของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับรัฐ และ
อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น เศรษฐกิ จ ความเชื่ อ ประเพณี เ ป็ น การวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน และกระบวนการทางสังคมโดยวิธีสรุปจากกการวางหลัก
ทั่วไป เช่น ในหนังสือ Spirit of the Laws เขาได้เน้นการบูรณาการที่มีผลทาให้เกิดการ
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ประสานทางสังคม เขาใช้ Laws ในความหมายที่ต่างๆ กัน แต่ที่กินใจความมากที่สุด ก็
คือความจาเป็นที่มีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆ ที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ นั้นก็คือ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ทาให้สังคมมนุษย์มีแบบอย่ างที่แตกต่างกัน นักสังคมศาสตร์คนต่อๆ
มา ไม่ว่าจะเป็น Saint Simon (1760-1825) หรือ Auguste Comte (1798-1857) ได้
ค้ นพบและเสนอหลั กการศึ กษาสั งคม โดยการเปรี ยบเที ยบที่ จะสามารถอธิ บาย
ธรรมชาติของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น อันเกิดจากสาเหตุและผลที่ตามมา (Cause-effects)
ดั งนั้ นการศึ กษาของนั กมานุ ษยวิ ทยาก่ อนที่ จะมาสนใจศึ กษาโดยเน้ นที่ สถาบั น
(Institutions) ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจึงมีข้อสันนิษฐานที่ว่า สังคมมนุษย์ก็คือ
ระบบของธรรมชาติอย่างหนึ่ง และมีการดารงอยู่อย่างมีกฎเกณฑ์22
นักมานุษยวิทยาในยุคแรกๆ ส่วนใหญ่มีการใช้ความคิดอย่างกว้างๆ รวมๆ
และท างานในสนามที่ เรี ยกว่ า สั งคมหรื อชุ มชนขนาดเล็ ก แต่ เป็ นการศึ กษาอย่ าง
ละเอียดลึกซึ่งถึงระบบความสัมพันธ์ทั้งหมด และสังคมก็เปรียบเสมือน Net work ของ
ความสัมพันธ์ที่มนุษย์ต่างอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้อาณาเขตเดียวกัน ไม่เพียงเท่านี้ยัง
สนใจศึกษาความคิด และความเชื่อของพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์และพยายาม
เข้าใจจิตใจของคนในสังคม การสังเกตการณ์ทาให้สามารถตั้งข้อสังเกตจากข้อเท็จจริง
ของพฤติ กรรมที่ ปรากฏบนพื้ นฐานที่ “น่ าจะมี ความหมาย” นั กมานุ ษยวิ ทยาจึ งมี
คาถามอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร เช่น สายสัมพันธ์ทางเครือ ญาติ เขาพยายาม
แยกแยะพฤติ กรรมออกเป็ นหมวดหมู่ และค้ นหากฎเกณฑ์ เงื่ อนไขต่ างๆ ที่ เข้ ามา
เกี่ยวข้อง เช่น การแต่งงาน การบูชาบรรพบุรุษ การปกครอง โดยมองแง่ความสัมพันธ์ที่
มีต่อกันว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใคร ความสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องกับอะไร
และเกิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง มากเพี ย งใด การหากฎเกณฑ์ เ ช่ น นี้ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ เ กิ ด
แนวความคิด (Concept) ขั้นในใจ จากสิ่งที่คนในสังคมพูดหรือกระทาว่าเป็นระบบ
22

E. E. Evan-Pritchard, Social anthropology, Cohen & West Ltd., London,
1969, pp. 18-29.
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หรือไม่ มีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง ปรากฏการณ์ที่แสดงออกมาเป็น
แบบแผนของการกระท า (Action pattern) หรื อความสั มพันธ์ทางสังคม (Social
relationship) ที่อาจจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมทางด้านอื่นๆ
งานของนักมานุษยวิทยาตอนต้นๆ ส่วนมากเป็นการบรรยายเชิงพรรณนามา
จนกระทั่ง Robert Redfild และ Claude Levi-Strauss ได้เริ่มใช้วิธีการทางสถิติเข้ามา
ช่วยอธิบาย เพื่อจะได้เห็นถึงการมีความสัมพันธ์หรือไม่มีความสัมพันธ์ต่อกันในระบบ
ของการกระทาต่อกัน (System of action) เสียก่อนที่จะบอกว่าอะไรเป็นตัวกาหนดที่
แท้จริง ระหว่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับระบบของความคิด นักมานุษยวิทยาจึงสนใจที่
ทั ศ นคติ แ ละรู ป แบบพฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น และทฤษฎี จึ ง เริ่ ม ปรากฏเมื่ อ นั ก
มานุษยวิทยาเริ่มบรรยายให้เห็นสิ่งที่เขาได้จัดเป็นหมวดหมู่ จัดอันดับให้คานิยามและ
ให้ความหมาย ซึ่งได้จากการสังเกตไปทั่ว ทฤษฎีจึงเกิดจากข้อเท็จจริงที่สรุปให้เห็น
ความสัมพันธ์อย่างเป็นระเบียบเข้าด้วยกันการวางหลักทั่วไปจากสิ่งที่สังเกตเห็นได้
อาจจะมองเห็นว่าเป็นเพียงนามธรรม แต่การจัดหมวดหมู่อย่างมีหลักเกณฑ์จะทาให้มี
ลักษณะเป็ นทฤษฎี ขึ้ น ส่ วนการที่ ทดสอบว่าอะไรเป็ นทฤษฎี หรื อไม่ นั้นอยู่ ที่ว่ าเขา
สามารถตั้งปัญหาอย่างเป็นระบบหรือไม่ และจะถามในเรื่องอะไรจากความคิดทาง
ทฤษฎี ฉะนั้นนักมานุษยวิทยาจะสร้างกรอบแห่งการอธิบายโดยได้จากชุดของคาถาม
หลายๆ ค าถาม ซึ่ งทฤษฎี ที่ ตั้ งขึ้ นอาจไม่ เหมื อนคนอื่ นๆ และสิ่ งที่ ต้ องการก็ เพี ยง
คาอธิบาย เช่น จะสามารถเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมที่พบเห็นนั้นเพียงพอหรือยัง หรือจะหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ได้เพียงใดในแง่ของสาเหตุที่เกิดขึ้นและผลที่เกิดตามมา
ฉะนั้น โดยพื้นฐานความสนใจของนักมานุษยวิทยาก็คือ ต้องการจะอธิบาย
เรื่องต่างๆ หรือปัญหาต่างๆ ที่ได้จากงานวิจัยสนามที่เขาสนใจจะศึกษาเพื่อความรู้และ
ทฤษฎีที่จะอธิบายความเป็นจริงที่ได้ค้นพบ
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2. ทฤษฎี ข้ อ เสนอ การวางหลั ก ทั่ ว ไป กฎ และตั ว แบบทาง
มานุษยวิทยา
มีคนให้นิยามคาว่าทฤษฎีไว้มาก แต่ละคนก็ให้คาอธิบายในรายละเอียดที่
แตกต่ า งกั น เพื่ อ ที่ จ ะได้ เ ข้ า ใจความหมาย จึ ง อยากให้ ท าความเข้ า ใจค าที่ นั ก
มานุษยวิทยาต้องอาศัยทฤษฎีในการใช้เป็นแนวทางการศึกษา คือ
คาว่าความรู้ทางทฤษฎี (Theoretical knowledge) ถ้าจะแยกคาทั้งสองคานี้
ออกจากกั น “ความรู้ ” หมายถึ ง ความพยายามที่ จะอธิ บายปรากฏการณ์ อย่ างมี
กฎเกณฑ์ มิใช่อาศัยหลักเหตุผลทางปรัชญา ส่วน “ทฤษฎี” หมายถึง ผลสรุปย่อของ
ข้อมูลที่มิใช่เพียงแต่จะบอกให้ทราบว่าคือ “อะไร” (What) เท่านั้น แต่จะบอกให้ทราบ
ว่า“ทาไม” (Why) จึงเกิดขึ้นด้วย ทฤษฎีจะอธิบาย “การหน้าที่” ของข้อเท็จจริง (Facts)
ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันที่จะนาไปสู่การค้นพบข้อเท็จจริงอันใหม่ได้ (New facts) ทฤษฎี
จึงเป็นลักษณะหนึ่งหรือการวางหลักทั่วไปชนิดหนึ่ง จากข้อเสนอ (Proposition) ที่
สัมพันธ์กันตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ที่มีการแจกแจงระดับต่างๆ ของปรากฏการณ์ ส่วนการ
วางหลักทั่วไปนั้น (Generalization)23 จะได้จากการสังเกตการณ์ที่นักมานุษยวิทยาได้
ค้ นพบเก็ บรวบรวมแล้ ว แต่ ถ้ าหากสิ่ งที่ ค้ นพบเป็ นเพี ยงค าบรรยายปรากฏการณ์
ธรรมดาก็จะเป็นเพียงคากล่าวเชิงพรรณนา (Descriptive statement) เช่น การพบเรื่อง
เกี่ยวกับข้อห้ามทางเพศ (Incest taboo) เป็นเพียงข้อเสนอที่ยังไม่ได้วางหลักทั่วไป
อย่างแน่ชัด แต่ถ้ากล่าวว่า “ทุกสังคมมนุษย์มีข้อห้ามทางเพศ” จึงจะเป็นการวางหลัก
ทั่วไป จะสังเกตได้ว่ามีข้อแตกต่างกันก็คือ คาว่า “ทุกสังคม” มีข้อห้ามทางเพศ ไม่ว่าจะ
เป็นสังคมใดที่ไหนในอดีตหรือปัจจุบัน ส่วนทฤษฎีนั้นบางทีก็มีลักษณะคล้ายกับการ

23

การวางหลักทั่ ว ไป หมายถึง “ข้อความที่ ระบุว่ า สิ่งใดสิ่งหนึ่ งมีลักษณะบางอย่า ง
เหมื อ นกั น กั บ สิ่ ง อื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น ของประเภทเดี ย วกั น ” โปรดดู เ พิ่ ม เติ ม ในต าราการวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ที่ได้อ้างไว้แล้วในเชิงอรรถต้นๆ
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วางหลักทั่วไป แต่เป็นการวางหลักทั่วไปอย่างชนิดพิเศษและมีประโยชน์ที่จะนาไปสู่
การชี้แจงให้เห็นได้
การวางหลักทั่วไปเชิงประจักษ์ (Empirical generalization) เป็นการชี้ให้เห็น
ถึงธรรมชาติของข้อเท็จจริงที่ค้นพบ แต่ยังไม่ถือว่าเป็นทฤษฎี เพราะทฤษฎีจะบ่งชี้ให้มี
ต่อไปว่า “ทาไม” ส่วนการวางหลักทั่วไปทางทฤษฎี (Theoretical generalization) เป็น
ขั้นที่จะให้ทราบถึงข้อเท็จจริงใหม่ เพื่ อจะนาไปสู่การวิจัย ตั วอย่างเช่น ทฤษฎีของ
Charles Darwin ในเรื่องการคัดเลือกตามธรรมชาติ และทฤษฎีวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตทาให้เกิดการวิจั ยใหม่ๆ หลายเรื่องและทฤษฎีที่เกิดขึ้นใหม่อีกหลายทฤษฎี
ตัวอย่างเช่น เรื่องข้อห้ามทางเพศ การใช้แนวความคิดนี้ (เรื่องข้อห้ามทางเพศ) นาไปสู่
การวิ เ คราะห์ เ รื่ อ งอื่ น ๆ ในสั ง คมได้ เช่ น ความขั ด แย้ ง ในครอบครั ว แบบแผน
ความสัมพันธ์ทางเพศ การแต่งงานในกลุ่มนอกกลุ่ม ไปจนถึงเรื่องระบบเครือญาติซึ่ง
ทั้งหมดเป็นเรื่อง “การหน้าที่” ของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีลักษณะของการร่วมมือ
กัน24
การวัดที่เรียกว่าข้อเสนอเชิงพรรณนา การวางหลักทั่วไปเชิงประจักษ์ หรือ
การวางหลักทั่วไปทางทฤษฎีจึงเป็นการเสนอลักษณะของระดับ (Degree) ของการ
อธิ บายหรื อพรรณนาหลั งจากการสั งเกตการณ์ แล้ ว และได้ เห็ นความแตกต่ างใน
ธรรมชาติของปรากฏการณ์ที่เป็นจริงเพื่อจะนาไปสู่การสร้างทฤษฎีต่อไป
สาหรับความแตกต่างระหว่างทฤษฎีกับกฎนั้นก็คือ เราจะสร้าง “ทฤษฎี” และ
เรามักจะค้นพบ “กฎ” เช่นเดียวกับกฎของธรรมชาติทั้งหลาย ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
หลายๆ ทฤษฎี จึงเป็นเรื่องของข้อความมีลักษณะที่เป็นนามธรรม เช่น การยึดเหนี่ยว
ทางสังคม ทฤษฎีอโนมี ทฤษฎีเกี่ยวกับวรรณะ ชนชั้น ส่วน “กฎ” ในทางมานุษยวิทยา
ไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์เสียทีเดียว ในทางมานุษยวิทยามีคนใช้คาว่ากฎ เช่น กฎแห่ง
24

Robert A Manner, and David Kapland, Theory in anthropology: A source
book, ALDINE Publishing Company, New York, 1968, pp. 5-7.
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วัฒนธรรม (Culture laws) กฎในความหมายนี้เป็นอย่างไร ถ้าหากเราคิดคาว่า “กฎ”
ขึ้นในใจ และจะตั้งข้อสมมติฐานจากจักรวาลเพื่อให้เหมือนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ก็
จะต้องตอบว่าไม่มีลักษณะ “กฎ” ลักษณะนี้ในทางมานุษยวิทยา แต่ “กฎ” จะเปรียบ
เหมือนคากล่าว (Statement) หรือข้อเสนอ (Proposition) ของความสัมพันธ์ เช่น นัก
มานุษยวิทยาเสนอกฎแห่งความสัมพันธ์ ของผู้ที่อาศัยอยู่กับญาติฝ่ายชาย การจั ด
ระเบียบในการนับญาติ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของครอบครัวหรือปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น
ส่วนคาว่า ตัวแบบ หรือรูปแบบ (Model) นักมานุษยวิทยาหลายคนที่ได้ให้
คาอธิบายว่าตั วแบบมีลักษณะคล้ ายทฤษฎี และเป็ นแบบแผนความคิดเหมือนกั น
(Conceptual schema) แต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่ตัวแบบไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การอธิบายได้ แต่ทฤษฎีจะสามารถอธิบายการวางหลักทั่วไปได้ ตัวแบบเป็นเพียงสิ่ง
ช่วยที่จะเข้าใจโดยการอธิบาย และเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ เช่น Ideal types ของ
Max Weber นับว่าเป็นตัวแบบอันหนึ่งแต่ไม่ใช่ทฤษฎี 25 นักสังคมศาสตร์ เช่น นัก
เศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ตัวแบบกันมาก และก็มีจานวนไม่น้อยที่นิยมใช้ “กึ่ง
ทฤษฎี” (Quasitheories) หรือ Theoretical work ซึ่งเป็นการวางหลักทั่วไปเฉพาะเรื่อง
บางชนิด
นักมานุษยวิทยาใช้ทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎีอย่างไร
บางครั้งทฤษฎีทางมานุษยวิทยา มีความหมายคล้ายแนวคิด (Concept) และ
ตัวแบบ (Model) การสร้างทฤษฎีของนักมานุษยวิทยาหรือการใช้ ทฤษฎีจึงอาศั ย
ผลงานจากการทางานในสนาม
Field work

25

Anthropological theory

David Kapland Robert, A manners culture theory, Prentice-Hall, Inc.,
New Jersey, 1972, p. 106.

MFU CONNEXION, 4(1) || page 179

การทางานในสนามหรือการศึกษาชุมชน ก็คือห้องทดลองขนาดใหญ่ ในอดีต
นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาสนใจศึ ก ษาสั ง คมชนกลุ่ ม น้ อ ย หรื อ สั ง คมเผ่ า ดั้ ง เดิ ม สั ง คม
เกษตรกรรม สังคมเมือง ฯลฯ ซึ่งเป็นรากฐานการเริ่มต้นของการสร้างทฤษฎีวิวัฒนาการ
และได้เสนอบทความทางวิ ชาการด้านมานุษยวิทยาออกอย่างสม่าเสมอ บทความ
ดังกล่าวมิใช่เฉพาะแต่จะอธิบายให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงเท่านั้น แต่ต้องการคาอธิบาย
ระหว่างทฤษฎี การวางหลักทั่วไป ข้อเท็จจริงและปัญหาพิเศษต่างๆ ทฤษฎีจึงมีส่วน
ช่วยให้นักมานุษยวิทยาได้พัฒนาความรู้กว้างไกล เพราะเป้าหมายของมานุษยวิทยาก็
คื อ ความต้ อ งการพั ฒ นาความรู้ ซึ่ ง เป็ น ปรากฏการณ์ ท างสั ง คมวั ฒนธรรม
(Sociocultural) ของมนุษย์ที่ได้สร้างสมมานานแล้ว นักมานุษยวิทยายังได้สะท้อนสิ่ง
ต่างๆ เหล่ านั้นออกมาในแง่ มุมต่างๆ คือ ความรู้ที่ เป็ นจริ ง และพั ฒนาความรู้ทาง
มานุษยวิทยาต่อไปทฤษฎีทางมานุษยวิทยาจึงเป็นสิ่งจาเป็น เพราะไม่เพียงแต่ที่จะ
รวบรวมผลที่ได้จากการวิจัยที่จะทาให้มีความหมายเท่านั้น แต่จะเป็นรากฐานมากขึ้นที่
จะกาหนดว่า “คาถาม” อะไรที่ควรจะถามเพื่อจะได้ความรู้เช่นเดียวกับความรู้ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มิ ได้ เกิ ดขึ้ นมาด้ ว ยตั วของมั น เอง การศึ ก ษาทางมานุ ษ ยวิ ทยาก็
เช่นเดียวกัน แม้ว่าการวิจัยเชิงประจักษ์จะเป็นวัตถุดิบ (Raws) ของการวิจัย แต่ก็เป็น
ข้อยุติของปัญหาที่ต้องการจะทราบ และข้อยุตินั้นก็เป็นสิ่งที่ควรสันนิษฐานอย่างเป็น
เหตุเป็นผลของการวิเคราะห์ปัญหาที่สัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ทฤษฎีจึง
เป็นรากฐานนาไปสู่การสังเกตเชิงประจักษ์ (Empirical observation) ของความจริง
ทั้งหลาย และความจริงเหล่านั้นจะมีความหมายบางอย่าง เพียงแต่อยู่ในกรอบแห่ง
ทฤษฎีที่จะสอบถามความรู้ให้แน่ชัดหรือรวบรวมให้ได้ ฉะนั้นคาถามที่จะถามตาม
กรอบแนวความคิดจึงจะต้องเป็นคาถามที่ใช้ได้จริงๆ มีการจัดลาดับขั้นตอนอย่างมี
ความหมายและคาถามจะต้องมีเหตุมีผลที่สอดคล้องสัมพันธ์กันเพื่อที่เข้าถึงความจริง
ของสังคมทั้งหมด
สาหรับสิ่งที่จะเรียกว่าทฤษฎีที่เป็น “ทฤษฎี” หรืออะไรที่จะทาให้ทฤษฎีเป็น
ทฤษฎีได้นั้น (What it is that makes a theory is a theory) จึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด การ
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ใช้ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาก็เช่นเดียวกับศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ ที่จาเป็น
จะต้องมีทฤษฎี แต่ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาค่อนข้างจะมีปัญหาเหมือนกันคือ ทฤษฎี
ทางมานุษยวิทยาจะเป็นทฤษฎีได้จะต้องมีลักษณะ ดังนี้
1. เป็ นองค์ ประกอบที่ ประกอบขึ้ นจากส่ วนต่ างๆ ได้ แก่ ชนิ ดของกรอบ
แนวความคิดชนิดของคาถาม องค์ประกอบทางมานุษยวิ ทยาไม่เหมือนวิทยาศาสตร์
เช่น วิทยาศาสตร์มีการวัดที่แน่นอน เช่น เวลา ระยะทาง จานวนเงิน น้าหนัก ซึ่งแน่นอน
กว่าการวัดความสัมพันธ์ทางมานุษยวิทยา จึงต้องการอาศัยคาอธิบายหรือบรรยาย
อย่างละเอียดและมีเหตุผล
2. การสร้างทฤษฎีจากระบบที่เป็นระบบเปิด ได้แก่ ชนิดของตัวแปรต่างๆ ที่
มีมากมายต้องอาศัยความสามารถในการควบคุมตัวแปรต่างๆ ในการศึกษาค้นคว้า
นับเป็นความยากในการมุ่งศึกษาระบบทั้งสังคมที่เป็นหมู่บ้าน ชุมชน เผ่าชน กับชนิด
ของการอธิบาย เช่น ระดับและปัญหาต่างๆ
3. การวั ด ด้ ว ยวิ ธี วิ ท ยาศาสตร์ ข องชนิ ด และระบบ มิ ใ ช่ เ พี ย งแต่ จ ะดู
ความสัมพันธ์ที่คงที่เท่านั้น แต่จะดูกระบวนการที่สัมพันธ์กันภายในของระบบที่ซ้าๆ
ซากๆ เช่น การศึกษาของกลุ่ม Brownian ซึ่งดูที่ผลที่เกิด (Effect) และการเคลื่อนไหว
(Movement) ตามเวลาและสถานที่ซึ่งหมายถึงเงื่อนไข (Conditions) ที่จะทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามแต่โอกาสและที่มีความเป็นไปได้สูง และภายใต้ระบบเปิดนั้นๆ
แนวทางการวิจัยทางมานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนา
1. มานุษยวิทยาประยุกต์ (Applied Anthropology)
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 มาจนถึงปัจจุบันมานุษยวิทยาได้มีบทบาทอย่างมากใน
การเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงสังคม และคุณภาพของชีวิตมนุษย์ แนวทางการศึกษา
เป็ นเรื่ องปั ญหาสั งคมที่ต้ องการจะแก้ ไข เช่น ระหว่างสงครามโลกครั้ งที่สอง กลุ่ ม
ประเทศที่มีอาณานิคม มีวัตถุประสงค์จะทาการปกครองเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ขอ
ความร่วมมือจากนักมานุษยวิทยา ทาการวิจัยและขอคาปรึกษาทางข้อมูลด้านชาติ
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พันธุ์วิทยา เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนในการที่จะเข้าใจถึงวัฒนธรรมและจิตวิทยา
ของข้ าศึ กได้ นอกจากนี้ นั กมานุ ษยวิ ทยายั งมี ส่ วนร่ วมในการสร้ างแผนงานการ
ดาเนินการและร่วมกาหนดนโยบายของรัฐบาลในแง่วิชาการ ประเทศที่การเคลื่อนไหว
ทางสังคม เช่น ประเทศแถบเอเชียและลาตินอเมริกัน การใช้วิชามานุษยวิทยาประยุกต์
ในระยะแรกๆ ไม่เพียงแต่ทางด้านการปกครอง หรือทางการเมืองเท่านั้น แต่จะทาการ
วิจัยความต้องการของรัฐบาลในโครงการพัฒนาสาขาต่างๆ เช่น การเกษตร การแพทย์
และสาธารณสุข ทั้งนี้โดยมีความคิดพื้นฐานที่ว่า โครงการใดๆ ก็ตามจะบรรลุเป้าหมาย
ได้นั้นจะต้องสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ประเพณี การจัดระเบียบทางสังคมของ
ประชาชนทั้งหมดที่มีแบบแผนชีวิตนั้นๆ อยู่ ผู้วางแผนจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเสียก่อน
เช่น การจะแนะน าเทคโนโลยี ไม่ ว่าจะเป็ นการพัฒนาด้านใด จะต้ องทราบพื้ นฐาน
การศึกษา ระบบความเชื่อ ประเพณี ในการที่จะประสานและรองรับกับโครงการพัฒนา
ต่ างๆ ตลอดจนแนวทางในการร่ วมมื อกั บรั ฐบาลที่ จะสามารถช่ วยตั วเองภายใต้
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ26
กล่ าวโดยสรุ ปก็ คือ การที่ นักมานุษยวิทยาจะใช้แนวความคิ ดทางทฤษฎี
ความรู้ ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาหาคาตอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นของ
มานุ ษยวิ ทยาประยุ กต์ ซึ่ งเป็ นสาขาวิ ชาย่ อย (Sub discipline) อั นหนึ่ งของ
มานุ ษยวิ ทยา โดยการพิ จารณาระหว่ า งปั ญหาทางสั งคมและวั ฒนธรรมกั บการ
เปลี่ ยนแปลงทางด้ านเทคโนโลยี ความทั นสมั ย ในประเทศทั้ งที่ ก าลั งพั ฒนาและ
ประเทศอุตสาหกรรม มานุษยวิทยาประยุกต์จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและสังคมตามแผนที่ต้องการจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

26

พัทยา สายหู, กลไกของสังคม, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2524,
หน้า 230-233.
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การประยุกต์มิใช่จะมีความหมายเฉพาะแต่การวิจัยเท่านั้น แต่จะรวมไปถึง
ความสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดาเนินการที่จะนาด้านนวั ตกรรมไปสู่ชุมชน เริ่ม
ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดาเนินการโดยการใช้ความรู้ทางด้านมานุษยวิทยาแท้ๆ
แต่ ก็ เป็ นประโยชน์ ในแง่ ของการน าผลจากที่ ค้นพบไปใช้ ประโยชน์ (Discovery-toutilization) เช่น นักวางแผน นักปกครอง ผู้เชี่ยวชาญต่อโครงการต่างๆ ที่จะนาไป
ปรับปรุงเพื่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลงต่อไป
2. เป้าหมายของมานุษยวิทยาประยุกต์
หากคาว่า “การพัฒนา” หมายถึงการทาให้ดีขึ้นตามแผนไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ในเรื่องของกลุ่มคนที่อาศัยในสังคมก็ย่อมจะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นั้นเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม การพัฒนามิใช่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องเท่านั้น แต่จะเป็น
การเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมา มาเป็นแบบแผนใหม่ของคน
ในสังคม27 และการพัฒนาหรือการวางแผนในความหมายในปัจจุบันจะมีความหมาย
คือ เป็นกิจกรรมที่มีการดาเนินการโดยรัฐบาล ผู้บริหารการปกครององค์กรระหว่าง
ประเทศ หรื อเอกชนที่ เป็ นฝ่ ายกระตุ้ นท าให้ เกิ ดกิ จกรรมขึ้ น ตามการยอมรั บของ
ประชาชน
บทบาทนักมานุษยวิทยาประยุกต์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมตามเป้าหมายนั้นจะต้องคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งแวดล้อมกายภาพ
และสิ่ งแวดล้ อมทางสั งคม ซึ่ งหมายถึ งเทคโนโลยี ทางการเกษตร การแพทย์ และ
สาธารณสุข ตลอดจนวิธีการดาเนินการกับพฤติกรรมของคนในสังคม ตัวอย่างเช่น การ
ที่จะให้ชาวบ้านยอมรับการใช้น้าสะอาดหรือส้วมได้นั้น จะต้องให้ชาวบ้านยอมรับในใจ
เสียก่อนว่า น้าสะอาดและการใช้ส้วมเป็นของดีมีประโยชน์ มิใช่สร้างขึ้นมาเพื่อความ
27

Foster M. George, Applied anthropology, Little Brown and Company,
Boston, 1969, pp. 4-5.
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ทั นสมั ยและชาวบ้ านจะต้ องรู้ จั กใช้ และบ ารุ งรั กษา นั กมานุ ษยวิ ทยาจะประยุ กต์
แนวทางการศึ กษาและวิ จัยในเรื่องของพฤติ กรรมว่าอะไรเป็ นตั วก าหนดแบบแผน
ความคิ ด และมี ปั จ จั ย อะไรที่ จ ะสามารถปลู ก ฝั ง ให้ ช าวบ้ า นยอมรั บ และเปลี่ ย น
พฤติกรรมนั้น มิเช่นนั้นแล้วการให้ความช่วยเหลือหรือบริการทั้งการเกษตรกรรม เช่น
พันธุ์พืชชนิดใหม่ การทาปุ๋ยหมัก หรือการบริการทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
ของรัฐทีใ่ ช้เป็นแนวทางในการพัฒนาก็ไร้ผลความสาเร็จของการพัฒนาจึงมิใช่อยู่ที่วัตถุ
ที่จั ดสรรไปให้ เช่ น การมี สานั กงานผดุงครรภ์ สถานี อนามัย โรงพยาบาลอ าเภอที่
สมบู รณ์ แบบ แต่ ในความเป็ นจริ งกลั บไม่ ได้ ใช้ ความล้ มเหลวจะเกิ ดขึ้ นทั นที หาก
ชาวบ้านมองไม่เห็นประโยชน์ และไม่ใช้บริการหรือไม่ยอมรับกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น
จุดที่สาคัญที่สุดก็ คือ พฤติกรรมจะต้องเปลี่ยนไปด้วยพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวัตถุที่นาไปสู่ชุมชน ซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีการใช้กันมาก่อน ชาวบ้านอาจไม่เคย
เห็ นคุ ณค่ าและประโยชน์ ของนวั ตกรรมที่ น าไปสู่ ชุ มชนที่ จะปรั บปรุ งให้ ดี ขึ้ น จึ งมี
ลักษณะเป็นเพียงการปรับปรุงอย่างปลอมๆ หรือเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณ เพราะ
ชาวบ้านเองไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามที่ได้มีโอกาสอย่างเต็มที่ โดยธรรมชาติของพฤติกรรม
ของมนุษย์มักจะมั่นคงและมีความคิดฝั่งแน่นในเรื่องของวัฒนธรรมหรือประเพณีก็
ย่อมจะมีความเชื่อและไม่ยอมรับของใหม่โดยทันที จาเป็นที่จะต้องเข้าใจและพยายาม
ค้นหาปัจจัยที่จะนาไปสู่การยอมรับ ซึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพ
ซึ่งจะสามารถศึกษาได้โดยนักมานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อหาคาตอบไปใช้ในการกาหนด
นโยบายและวางแผนต่อไป
โดยทั่ ว ๆ ไป การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี แ ละความทั น สมั ย เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะ
ด าเนิ นการไปได้ ไม่ ง่ ายนั ก จะต้ อ งมี ก ารวางแผนและออกแบบให้ สอดคล้ องกั บ
พฤติกรรมที่เป็นจริงของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมโดยกระบวนการพัฒนานั้น
สิ่งที่เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดก็คือ “ตัวมนุษย์” ที่จะส่งผลให้โครงการสาเร็จหรือไม่สาเร็จ
นักมานุษยวิทยาและนักพฤติกรรมศาสตร์จึงถูกเรียกใช้ให้มีบทบาทในโครงการ เพื่อ
ช่วยให้เกิดความสาเร็จอยู่เสมอ เพราะเป็นผู้ที่จะเข้าใจและสามารถทราบถึงพื้นฐาน
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ด้านวัฒนธรรมของมนุษย์ที่จะวิเคราะห์ออกว่าอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเทคโนโลยีถูกแนะนา
เข้าไปในชุมชน ไม่เพียงแต่เท่านั้น นักมานุษยวิทยายังสามารถจะประเมินโครงการการ
ว่ามีความสาเร็จเพียงใด และวางแนวทางที่จะกาหนดแผนตลอดจนการดาเนินการ
โครงการต่างๆ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย
เป้าหมายที่นักมานุษยวิทยาประยุกต์ศึกษาจึงเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจ
สังคม และใช้แนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมที่จะอธิบายได้ ไม่
เพียงแต่การพรรณนาเท่านั้น แต่จะชี้ให้เห็นถึงวิธีการที่จะดาเนินเพื่อกิจกรรมนั้นต่อไป
ซึ่งไม่เหมือนกับงานของนักมานุษยวิทยาในอดีตที่เน้นในแง่ของทฤษฎีมากกว่าที่จะนา
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ จริงอยู่ที่การศึกษาทางมานุษยวิทยาจะศึกษาสังคมต่างๆ เช่ น
สังคมเกษตรกรรม ชนกลุ่มน้อย โรงพยาบาล หรือธุรกิจ เพราะความใกล้ชิดกับสาขา
สังคมวิทยา จึงทาให้เริ่มสนใจโครงสร้างและหน้าที่ของระบบสังคมมากกว่าที่จะศึกษา
เฉพาะวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การที่มีประวัติศาสตร์การศึกษาสังคมมา
ช้านาน มานุษยวิทยาประยุกต์จึงสนใจที่จะเฝ้าดูกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทาง
สั งคมเพราะการศึ กษากระบวนการเป็ นสิ่ งที่ ช่ วยชี้ ให้ เห็ นขั้ นตอนของวิ ถี พลวั ตได้
มากกว่าการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ และกระบวนการนี้เองที่รวมไปถึงแนวความคิดที่
คาบเกี่ยวกับสาขาพฤติกรรมศาสตร์สาขาอื่นๆ อีกด้วย เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือ
การศึ กษาเรื่ องการรั บรู้ แรงจู งใจ ชั้ นทางสั งคม บทบาทความสั มพั นธ์ ทางสั งคม
เช่นเดียวกับการศึกษาแนวความคิดทางวัฒนธรรม รูปแบบวัฒนธรรมและการประสาน
ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายการศึกษาทางมานุษยวิทยา
แนวทางการวิจัยเชิงประยุกต์และทางมานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนา
การศึกษาและวิจัยเชิงประยุกต์นั้นมีเป้าหมายที่จะแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อที่จะนาผลไปสู่การบริหารและปฏิบัติการ ในอดีตประเทศที่มี
เมืองขึ้นหลายประเทศได้อาศัยผลงานของนักมานุษยวิทยา และได้ให้การสนับสนุนนัก
มานุษยวิทยามาโดยตลอด การวิจัยทางด้านมานุษยวิทยาประยุกต์จึงได้เกิดขึ้นอย่าง
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จริงจัง เช่น การวิจัยโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ของประเทศแมกซิโกที่ต้องการสร้างเขื่อน
เพื่อการชลประทานตามเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยี ก็ได้อาศัยผลการวิจัยของนัก
มานุษยวิทยาศึกษาปัญหาผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งได้ดาเนินการในปี ค.ศ. 1927
โดยนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันที่จะค้นหาแนวทางเพื่อที่จะให้เกิดการยอมรับ ร่วมมือ
ลดภาวะความตึงเครียด ขัดแย้ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เพราะประชาชนจานวนไม่น้อยที่ต้อง
สูญเสียที่ดินและบ้านเรือนที่เคยอยู่มานาน การศึกษาก็เพื่อจะหาวิธีว่าจะทาอย่างไรที่
จะให้ผู้อพยพไปอยู่ในที่ดินทากินใหม่ เพื่อจะได้ปรับสภาพจากของเก่ามาเป็นของใหม่
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมิใช่เฉพาะทางด้านกายภาพเท่านั้น แต่จะเป็นทางด้านโครงสร้าง
ทางสังคมและวิถีชีวิตและการบริการที่ผู้สร้างเขื่อนจะต้องตระหนักถึง เช่น การศึกษา
การแพทย์ โบสถ์ และจะต้องคานึงถึงจิตใจของประชาชนที่รับผลกระทบอันนี้ การวิจัย
ทางมานุษยวิทยาประยุกต์จะช่วยให้เกิดผลสาเร็จของโครงการหากทราบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจและไม่หวนคิดถึงบ้านเก่าที่เคยอยู่มานาน
การวิ จั ยเชิ งประยุ กต์ ทางด้ านมานุ ษยวิ ทยาได้ มี การวิ จั ยอย่ างกว้ าขวาง
โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา ในการที่จะนาเทคโนโลยีและโครงการต่างๆ เข้าสู่
ชุมชน ถ้าต้องการให้ได้รับผลสาเร็จให้มากที่สุด ก็โดยอาศัยการวิจัยทางด้านนี้จะเข้า
มาช่วยในการดาเนินการอย่างรอบคอบ
ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวทางในการวิจัยเชิงประยุกต์และทางมานุษยวิทยา
ประยุกต์ว่า การพิจารณาถึงปัญหาของมนุษย์ กับแนวทางการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีนั้น การวิจัยด้านมานุษยวิทยาประยุกต์จะมีกรอบและขั้นตอนอย่างไรจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์
ในฐานะที่มานุษยวิทยาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง การใช้ทฤษฎีกับการศึกษา
มานุษยวิทยาประยุกต์ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ อย่างน้อยก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าแนวทาง
ทางทฤษฎี นั้ นมี บทบาทส าคั ญต่ อการน าไปปฏิ บั ติ ที่ จะแก้ ไขปั ญหา ก่ อนที่ จะได้
กล่าวถึงแนวทางการวิจัยทางด้านมานุษยวิทยาประยุกต์ ใคร่จะแนะแนวทางกว้างๆ
เกี่ ยวกั บกรอบการด าเนิ นการน าเอาความรู้ ไปใช้ ให้ เกิ ดผลเสี ยก่ อน โดยทั่ วๆ ไป
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การศึกษาทางวิทยาศาสตร์มีหลักสาคัญอยู่สองประการที่จะต้องคานึงถึงประการแรก
คื อ การค้ นพบ (Discovery) ซึ่ งเป็ นสิ่ งส าคั ญที่ นั กวิ ทยาศาสตร์ (สั งคม) ได้ จาก
การศึ ก ษาจากข้ อ มู ลที่ จ ะแสดงถึ ง ปรากฏใหม่ หรื อ ความสั ม พั น ธ์ อั น ใหม่ จ าก
ปรากฏการณ์ทั้งหมดที่ได้มีการก่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเป็นข้อสมมติฐาน กฎ ทฤษฎี
และประการที่สอง คือ การใช้ประโยชน์ (Utilization) จากผลของการค้นพบนั้นๆ ไม่ว่า
จะเป็นทฤษฎีที่ได้จากการสรุปแล้ว ฉะนั้นในการวิจัยจึงพอจะแยกประเภทการวิจัย
ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) การวิจัยที่เรียกว่า “การวิจัยพื้นฐาน” (Basic research)
หรื อการวิ จั ยเพื่ อสร้ างทฤษฎี กั บ (2) การวิ จั ยที่ เรี ยกว่ า “การวิ จั ยเชิ งประยุ กต์ ”
(Applied research) ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับว่าใครจะนาไปใช้ตามที่ต้องการอย่างไร
เพื่อที่จะได้เข้าใจกระบวนการของการศึกษาของแบบอย่างทั้งสอง จึงใคร่เสนอแนวการ
พิจารณาระหว่างการวิจัยทั้งสอง ดังนี้28
การวิจัย:

1
การวิจัย
ทฤษฎี

ผู้ศึกษา:

นักทฤษฎี

2
ผลที่ได้รับจากการวิจัย
ทฤษฎีและข้อมูล

3
ผู้ใช้

นักทฤษฎี
นักประยุกต์ศาสตร์

4
เป้าหมายสุดท้าย
การวิจัยเชิงทฤษฎีอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติการในด้านการ
นาเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชน

หมายเหตุ. ปรับปรุงจาก George M. Foster: Applied anthropology, p. 4029
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยพื้นฐาน หรือการวิจัยเชิงทฤษฎีกับการวิจัยเชิง
ประยุกต์
28

Bastide Roger, Applied anthropology, Croom Helm Ltd., London, 1973,

p. 175.
29

George M. Foster: Applied anthropology, Little Brown and Company,
Boston, 1966, p. 40.
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จากแผนภูมิในรูปที่ 1 การวิจัยเชิงทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎี นักทฤษฎีจะเสนอ
ผลงานออกมาอยู่เสมอ แม้ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อใช้ (Research-to-use) ก็ได้ปรับปรุง
และพัฒนาทฤษฎีให้ดีและก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ เท่านั้น ส่วนการวิจัยเชิงประยุกต์นั้น
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยจะถูกแปรเปลี่ยนไปในรูปของการมุ่งให้บรรลุเป้าหมายตาม
ความต้องการของสังคม เช่น การบริการทางการแพทย์ การบริโภคสินค้า การคมนาคม
ขนส่ง นักวิจันเชิงประยุกต์จะเป็นทั้งนักเทคโนโลยีหรือนักประดิษฐ์ที่จะนาเอาผลจาก
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติการเกี่ยวกับพัฒนาการบริการและเทคโนโลยี เพื่อมาตรฐานและ
คุณภาพของชีวิต การวิจัยของนักมานุษยวิทยาประยุกต์ก็เช่นกัน ถ้าหากจะนาผลไปใช้
ก็ย่อมจะมีตัวแบบในการวางแนวทางการวิจัย เพื่อจะได้สอดคล้องกับทฤษฎีและวิธี
การศึกษา ในกรณีเช่นนี้การวางตัวของนักมานุษยวิ ทยาประยุกต์จึ งเปรียบเหมือน
วิศวกรทางสังคม (Social engineer) ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประยุกต์ แต่การที่สร้าง
ตัวแบบ (Model) ก็จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาของมานุษยวิทยาอยู่นั้นเอง เช่น
แนวความคิ ดพื้ นฐานที่ ว่ าด้ วยเรื่ องวั ฒนธรรม การประสานทางวั ฒนธรรม พลวั ต
วัฒนธรรม ค่านิยม โครงสร้างทางสังคมและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ แต่จะ
แตกต่างอยู่บ้างก็เรื่องเทคนิคที่จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ไม่ใช่เฉพาะการเสนอ
เพียงปรากฏการณ์ธรรมดา แต่จะเน้นหนักที่ตัวปัญหาที่เลือกออกมาวิเคราะห์ และ
คานึงถึงผลที่จะนาไปใช้ ทั้งนี้ก็เพราะการวิจัยเชิงทฤษฎีและการวิจัยเชิงประยุกต์ต่างก็
มีผลที่ออกมาเช่นกัน แต่สาหรับการวิจัยประยุกต์จะมีเป้าหมายสุดท้าย คือ นาไปสู่การ
ปฏิบัติ หรือใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบั ติการให้ดียิ่งขึ้น เช่น นิสัยในด้าน
การเกษตรหรือพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้นๆ30
ตัวอย่างสาหรับตัวแบบในการวิจัยเชิงประยุกต์และเชิงทฤษฎีที่ George M.
Foster ที่ได้เสนอไว้จะเห็นได้ว่า การวิจัยเชิงประยุกต์นั้นมีเป้าหมายสุดท้ายที่แตกต่าง
30

George M. Foster: Applied anthropology, Little Brown and Company,
Boston, 1966, p. 43.
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กับการวิจัยเชิงทฤษฎี คือ การนาผลไปเพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ มีแนวทาง
ดังนี้
1. การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ทางมานุษยวิทยาและผู้วิจัยด้าน
ประยุกต์ อาจใช้แนวความคิดด้านทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห์เชิง
ทฤษฎีอย่างเดียวกัน คือ ที่เป็นนักมานุษยวิทยาที่สอนในมหาวิทยาลัย แต่จะต่างกัน
ตรงที่ได้รับการฝึกฝนและมีความรู้ความสนใจเฉพาะด้าน
2. การเลือกหัวข้อการวิจัยและผู้ให้ทุน การวิจัยพื้นฐานนักมานุษยวิทยาจะ
เป็นผู้เลือกศึกษาปัญหาตามความสนใจเฉพาะตัวหรือสนใจในปัญหาขณะนั้น และผล
ที่ได้ก็เพียงตอบสนองความอยากรู้ของตนเอง ฉะนั้นจึงไม่แน่นอนว่าจะเป็นปัญหาอะไร
ส่วนการวิจัยแบบประยุกต์ จะเป็นความต้องการของผู้ให้ทุน และเรื่องเป็นปัญหาที่
ปรากฏอยู่ข้างหน้า เพื่อจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านปฏิบัติการ ฉะนั้นเป้าหมายที่จะ
ทาจึ งค่ อนข้ างเด่ นชั ดและแน่ นอนกว่า ซึ่ งอาจมี องค์ การหรื อหน่ วยงานที่ จะให้ ทุ น
สนับสนุนองค์กรต่างๆ เช่น Ford Foundation, WHO, USAID, FAO, สภาวิจัยแห่งชาติ
ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ
3. ผลของการวิ จั ย จะมี ข้ อแตกต่ างกั น คื อ การวิ จั ยแบบพื้ นฐานก็ คื อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการที่ค้นพบข้อมูลใหม่ ทฤษฎีหรือข้อเสนอใหม่ๆ ใช้เพื่อเสนอใน
การประชุมทางวิชาการตามที่หัวข้อนั้นๆ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อการเผยแพร่ หรือเพื่อรับการ
วิพากษ์วิจารณ์และตีพิมพ์ลงในวารสารต่างๆ ส่วนผลการวิจัยเชิงประยุกต์จะเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหา และเป็นประโยชน์ต่อนักวางแผน นักบริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติการ
ที่จะนาไปใช้ได้
4. ผู้แปลความหมายและผู้ใช้ ผลจากการวิจัยทางมานุษยวิทยาประยุกต์ก็
เหมือนกับได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ตั้งแต่วิธีวิจัย เช่นเดียวกับ การวิเคราะห์การวิจัยแบบ
พื้นฐาน แต่มีข้อแตกต่างอยู่ที่ผู้ใช้ การวิจัยแบบพื้นฐานผู้ที่ใช้ประโยชน์จากการวิจัย คือ
นักมานุษยวิทยาเอง หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงของนักมานุษยวิทยาหรือนักสังคมศาสตร์
เท่านั้น ส่วนผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยแบบประยุกต์นั้น คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติ งาน ผู้
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กาหนดนโยบาย นักวางแผน ผู้บริหารโครงการ โดยเฉพาะโครงการพิเศษๆ เช่น การ
สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การเกษตรกรรม การพัฒนาชุมชน เป็นต้น
5. สาหรับผู้แปลความหมายก็คือ ผู้อธิบายผลของการวิจัย ถ้าหากเป็นผู้ที่
จะใช้ประโยชน์เองก็ไม่จาเป็นจะต้องอาศัยผู้อื่นช่วยตีความในด้านข้อมูลหรือทฤษฎี
ใหม่ๆ แต่ถ้ามิใช่ก็อาจจาเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือ
การค้นคว้าจากตารา ส่วนการแปลความหมายของการวิจัยเชิงประยุกต์ ถ้าหากมิใช่
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมานุษยวิทยาโดยพื้นฐานแล้ว การอาศัยกรอบแนวความคิดทาง
ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาจึงเป็นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Actionoriented research) ก็อาจเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อที่จะเชื่อมโยง
ระหว่างข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้หรือทฤษฎีพื้นฐานกับปัญหาที่กาลังดาเนินการศึกษา
อยู่31 เพราะจะช่วยหาคาตอบง่ายๆ สาหรับนาไปใช้ระดับผู้ปฏิบัติงานในสนามเกี่ยวกับ
เทคนิคและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
6. เป้าหมายสุดท้ายหรือจุดหมายปลายทางของการวิจัยของทั้งสองรูปแบบ
มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การวิจัยเชิงทฤษฎีหรือการวิจัยพื้นฐานจะเป็นเรื่องของ
การเสริมการวิจัย และการเรียนการสอน เช่น การเสริมความรู้ในสาขามานุษยวิทยา
ตามที่ผู้วิจัยได้รับการศึกษาอบรมและเรียนมา ผู้วิจัยจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่
ทาการวิจัยและเสนอผลงานออกมาในรูปแบบของการเพิ่มพูนความรู้ใหม่แก่แวดวง
วิชาการ ส่วนการวิจัยเชิงประยุกต์ นักมานุษยวิทยาที่ศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น
มี เป้ าหมายคื อ อาศั ยผลความสาเร็ จจากการวิ จั ยที่ รออยู่ ข้ างหน้ า ไม่ เพี ยงแต่ จะ
ต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะยอมรับการพัฒนาเทคโนโลยี หรือพัฒนา
สังคม แต่จะหมายรวมถึงคุณภาพของชีวิตในสังคมนั้นๆ ที่จะต้องดีขึ้นด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข หรือการเกษตร เพราะการที่จะให้คนทั่วไปยอมรับ
วิ ธี การสมั ยใหม่ เป็ นเรื่ องที่ ไม่ ง่ ายนั กต้ องอาศั ยทั้ งเวลาและเฝ้ าดู พฤติ กรรมที่ แปร
31

George M. Foster: Applied anthropology, p. 49.
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เปลี่ยนไปตามเป้าหมายของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งหลายและเป็นข้อเสนอที่ชี้
จุดอ่อน จุดแข็งต่อผู้บริหาร หรือนักวางแผนอย่างสม่าเสมอ เพื่อที่ได้ปรับปรุงกลไก
ต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด
อย่างไรก็ตามแนวทางการวิจัยเชิงประยุกต์ จะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีปัญหา
และเป้าหมาย (Problem & Goal) และตัวแบบต่อไปนี้จะเป็นกระบวนการของการวิจัย
เพื่อนาผลไปสู่การปฏิบัติของมานุษยวิทยาประยุกต์ ทั้งนี้เพราะจากประสบการณ์ที่
ผ่านๆ มา จะพบว่ามีช่องว่างและมีความห่างเหินทางสังคมศาสตร์ยังไม่ค่อยปรากฏว่า
ได้นาไปใช้ได้อย่างเต็มที่ อาจจะเป็นเพราะมีการเขียนรายงานเป็นวิชาการมากเกินไป
บ้ างหรื อไม่ ก็ เผยแพร่ ไปไม่ ถึ งผู้ ปฏิ บั ติ บ้ าง ตั วแบบที่ จะน าเสนอนี้ มี ลั กษณะที่ จะ
เชื่ อมโยงระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ ผลิ ต กั บกลุ่ มผู้ ใ ช้ ซึ่ ง ตรงกั บแนวทางหรื อ เป้ า หมายของ
มานุษยวิทยาประยุกต์ที่จะค้นหาวิธีการและความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาสังคมที่จะต้อง
อาศัยร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการและนักปฏิบัติ
ในตัวแบบที่แสดงในรูปที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวิจัยเพื่อนาผลไปสู่การ
ปฏิ บั ติ หรื อเพื่ อพั ฒนาโครงการที่ ตั้ งเป้ าหมายเอาไว้ การวิ จั ยลั กษณะนี้ National
Science Foundation (USA) ได้ ให้ ค าอธิ บายไว้ ว่ าในกระบวนการทั้ งหมดจะ
ประกอบด้วย การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์และการพัฒนา การวิจัยพื้นฐานได้กล่าว
มาแล้วตั้งแต่ตอนต้นๆ ว่าเป็นการวิจัยเพื่อจะได้เข้าใจกฎธรรมชาติของสังคมและเป็น
การหาความรู้ พื้ นฐานที่ อาจส่ งผลไปถึ งระยะยาว และสร้ างเป็ นทฤษฎี ขึ้ นมาจาก
ข้อเท็จจริง แต่ถ้าไม่นาไปประยุกต์ก็เป็นเพียงความรู้ ทางวิชาการ ดังนั้นการวิจัยเชิง
ประยุกต์จึงมีข้อแตกต่างที่มุ่งจะชี้นาและแสดงให้เห็นถึงความหมายเพื่อนาไปสู่การใช้
เพื่อให้บรรลุความต้องการหรือเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน หรือโครงการต่างๆ ที่จะนาไป
พัฒนาต่อไป
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Havelock (1968)32 เป็นผู้เสนอให้ใช้ความรู้ทางสังคมศาสตร์ในการพัฒนา
และตัวแบบที่เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่และกระจายที่จะสามารถมุ่ง
ตรงไปสู่ประชาชนหรือผู้ใช้ได้ตามความคิดของเขา ซึ่งได้มีผู้สนับสนุนและใช้เป็นแนว
ทางการน าเอาวิ ธี การประยุ กต์ ทางสั งคมศาสตร์ ไปสู่การพั ฒนาสร้ างตั วแบบดั งที่
ปรากฏอยู่ในรูปที่ 2 นี้

32

Havelock, Ronald G., Dissemination and translation roled knowledge
production and utilization, University of Oregon, 1968, p. 64.

หมายเหตุ.

รูปที่ 2 ตัวแบบในการนาการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาการ

A B C D E F หมายถึง ขั้นต่างๆ ของเรื่องที่สาคัญที่กาหนดขึ้น
a b c d e หมายถึง ระดับต่างๆ ของการดาเนินการ
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ในตั ว แบบจะมี 6 ขั้ น ตอน และมี 5 ระดั บ ด้ ว ยกั น ที่ เ ป็ น เรื่ อ งของการ
ดาเนินการในแต่ละขั้น จะมีระยะต่างๆ ของกระบวนการ คือ ระยะแรกเป็นการประมวล
ผลการวิจัย ระยะสองเป็นการดัดแปลงและออกแบบ ระยะที่สามเป็นการพัฒนา ส่วน
ระยะสุดท้ายเป็นการเผยแพร่และกระจาย ตัวแบบนี้จะเริ่มต้นที่เป้าหมายของสังคม
หรื อปั ญหาสั งคมที่ เป็ นเรื่ องของพั ฒนา เช่ น ทางด้ านสั งคม เศรษฐกิ จ การแพทย์
การเกษตร และมีนโยบายที่จะทาอย่างไรจะให้มีการบริการแก่มนุษยชาติได้ จากขั้น A
จะเป็นความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย หลังจากนั้นจะประมวลและวาง
หลักทั่วไปเพื่อการแก้ไขซึ่งเป็นขั้นดาเนินการ โดยจะอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าจะ
เป็นผลการวิจัยทั้งปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ขั้น B เป็นการรวบรวมผลและวางหลักทั่วไป
จากสิ่งที่พบมากยิ่งขึ้นจากหลายๆ ทางของความสัมพันธ์ตั้งแต่สองตัวแปรขึ้นไป ระยะ
b เป็นการแปลความหมาย จากภาษาวิชาการมาเป็นภาษาพื้นๆ ที่เข้าใจได้ และวาง
แนวทางการออกแบบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ขั้น C เป็นขั้นการใช้แนวความคิดไปสู่
การปฏิ บั ติ เป็ น กระบวนการน าผลที่ แ ปลความหมายแล้ ว ออกแบบมาแล้ ว มา
ตระเตรียมให้กระชั้น ระยะ c เป็นระยะทดสอบและนาไปสู่การปฏิบัติ
การดาเนินการระยะนี้จะมีลักษณะค่อนข้างพิเศษ เช่น จะต้องรู้ถึงเรื่องที่จะ
จัดดาเนินการ เช่น ข้อมูลด้านวัตถุดิบ ทรัพยากร และพฤติกรรมของผู้ที่จะปฏิบัติการ
โดยเฉพาะแนวความคิดจะต้องชัดเจนและบ่งชี้แน่นอนที่ได้จากการทดสอบมาแล้ว ขั้น
D เป็นขั้นเพิ่มแนวความคิดขึ้นไปอีก แต่ก็จากัดขอบเขตของการปฏิบัติการให้อยู่ในวิถี
ที่พอดี เพื่อที่จะทางานได้เพราะผลที่ได้อาจมีทั้งรายละเอียดมากมายหรือน้อยเกินไป
ส่วนระยะ d เป็นการทดสอบและประเมินผลจากการปฏิบัติการ เช่น จะมีการใช้สื่อ
ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลที่ออกมามีประสิทธิภาพ การทดสอบ การปฏิบัติการ และประเมินผล
จะต้องทาโดยระมัดระวัง และคานึงถึงเงื่อนไขต่างๆ การทดสอบอาจเลือกบริเวณใด
บริเวณหนึ่งหรือกลุ่มผู้ใช้กลุ่มใดก็ได้ และฝึกฝนผู้ที่จะออกไปประเมินให้เข้าใจปัญหา
และงานที่จะต้องทา ขั้น E จึงเป็นขั้นสาคัญเพราะจะดูผลของการปฏิบัติและเป็นขั้ น
ก าหนดผลกระทบของแนวความคิ ด ตลอดจนผลที่ ได้ จากการปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ใช้ การ
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ประเมินจะใช้วิธี วิจัยร่วมกับผู้ปฏิ บัติงานในสนามในการวิเคราะห์ ผล สาหรับระยะ
สุดท้าย คือระยะ e นั้น เป็นระยะที่จะกระจายผลที่ได้ออกไปสู่ขั้นสุดท้าย ระยะนี้จะมี
การใช้สื่อ และอาศัยผู้ช านาญการถ่ ายทอด เช่ น มีคู่ มื อ แบบฟอร์ ม อุ ปกรณ์ ต่างๆ
ระยะนี้เป็นระยะสาคัญของการพัฒนา การดาเนินการจะต้องคานึงถึงพฤติกรรมของคน
เช่น ทัศนคติ ความต้องการ ความคิดเห็นของผู้นา อาจจะจาเป็นต้องมีการอบรมที่จะ
กระจายผลไปสู่ผู้รับให้ได้มากที่สุด สาหรับขั้นสุดท้ายคือ F จะเป็นผลรวมที่แสดงให้
เห็นถึงกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ -ผู้รับ
ผู้จัดการ-ผู้ใช้ หรือ ผู้ให้บริการ-ผู้รับบริการ
เมื่อพิจารณาแนวความคิดเชิงระบบแล้วการวิจัยเชิงประยุกต์นั้นจะเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการวิจัยพื้นฐานที่ค้นหาปัญหาเพื่อนาผลอั นหมายถึงความรู้ใหม่กลับขึ้น
ไปสู่ การพั ฒนา (รู ปที่ 3) ในวงจรของการวิ จั ยเชิ งประยุ กต์ จะพบว่ า ความรู้ ใหม่
ประสบการณ์ และเทคนิ คจะช่ วยเสริ มการวิ จั ยพื้ นฐานให้ มี ความแม่ นย ามากขึ้ น
นอกจากนี้ผลการพัฒนาจะแปรไปเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในทานองเดียวกัน การปฏิบัติจะแปรสภาพเป็นการนาไปสู่สาธารณะ บริการ
โดยกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
แต่ขณะเดียวกันการโต้กลับจะสะท้อนกลับขึ้นมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ
กับความต้องการของชุมชนด้วย ความสัมพันธ์ของการวิจัยเชิงประยุ กต์ดังกล่าวเป็น
แผนภูมิที่เกี่ยวข้องกับการมองปัญหาแบบภาพรวม (Holistic approach) ของปัญหา
เพื่อการแก้ไข
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ความจาเป็น

การนาสู่สาธารณะ

ความต้องการ

การบริการ

ความยากจน

ความต้องการของชุมชน

ความขาดแคลน

การปฏิบัติการ

เทคโนโลยี

เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง

การพัฒนา

อื่นๆ
ประสบการณ์และเทคนิค

การวิจัย
เชิงประยุกต์

ความรู้ใหม่

การวิจัยพื้นฐาน

ปัญหาที่ยัง
ไม่ได้แก้ไข

รูปแบบของ
การทานาย

หมายเหตุ. ปรับปรุ งจาก R.E. Gibson, “A system approach to research
management” ใน James R. Bright ed., Research, development and technological
innovation, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1964, p. 34.
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยเชิงประยุกต์กับการพัฒนา

