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บทย่ อ
ศาสตร์ แห่งการวิจยั และประเมินมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันแต่ต่างกันใน
จุดมุ่งหมาย ของการสร้ างองค์ความรู้ ที่ได้ จากศาสตร์ ทงสอง
ั้
กล่าวคือ
ถ้ าการวิจยั อยู่ในฐานะญาณวิทยาแล้ วจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ น
ทังการน
้
าไปสู่คาตอบปั ญหาทางอภิปรัชญา และคุณวิทยา แต่ถ้าการ
วิจัยอยู่ในฐานะอภิ ปรัชญาแล้ วนันคื
้ อความแตกต่างระหว่างวิจัย กับ
ประเมิน ข้ อเขียนทังหมดนี
้
้เป็ นความพยายามในการตีความ
Abstract
Science of research and that of evaluation are similar but
different in their aims to construct the body of knowledge. If the
research is epistemological, it aims to bring about the
metaphysics and axiology answers, but if the research is
metaphysical it’s differential between research and evaluation.
This article is an attempt to interpret this matter.
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บทนา
ในการศึกษาศาสตร์ ใด ๆ ก็ตามมีความจาเป็ นที่จะต้ องศึกษารากฐานและความเป็ นมา
ของศาสตร์ นนั ้ โดยเหตุที่ว่าศาสตร์ หมายถึงองค์ความรู้ หรื อกลุ่มของความรู้ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่ ง
องค์ความรู้ นนเป็
ั ้ นสาระที่อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติของศาสตร์ นนดั
ั ้ งสาระที่อธิบาย หรื อองค์
ความรู้ของแต่ละศาสตร์ ซึง่ แตกต่างกันไปตามจุดมุง่ หมายของการอธิบาย เช่น สังคมศาสตร์ มีองค์
ความรู้ ที่ มุ่ง อธิ บ ายปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ท างสัง คมของมนุษ ย์ ศึก ษาศาสตร์ ก็ มุ่ง อธิ บ า ย
ปรากฏการณ์ ธรรมชาติทางการศึกษา ชีววิทยาก็ มุ่ง หมายอธิ บายปรากฏการณ์ ธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิตทางกายภาพ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามองค์ความรู้หรื อสาระของศาสตร์ นนั ้ กว่าจะได้ มาและ
สัง่ สมเป็ นกลุ่มก้ อนย่อมมีที่มา เช่น มีเหตุผล และวิธีการอย่างไรในการแสวงความรู้เหล่านัน้ เป็ น
ต้ น การศึกษาทางปรัชญาจะช่วยให้ เข้ าใจความเป็ นมาของศาสตร์ ได้ เป็ นอย่างดี
ปรัชญา : ปั ญญา
ปรัชญาในความหมายตามแนวคิดฝ่ ายปรัชญาตะวันตก หมายถึง ความรักในความรู้ ซึ่ง
มาจากฐานคิดที่ว่าในความรู้ ความจริ งทังหลาย
้
ในโลกรวมทังจั
้ กรวาลและเหนือโลกและจักรวาล
นัน้ มนุษย์ ไ ม่ส ามารถรู้ ความจริ งเหล่านัน้ ได้ ทัง้ หมด ดัง วาทะของโสเครตีส ซึ่ง ผู้ศึกษาปรั ช ญา
ทังหลายต่
้
างทราบเป็ นอย่างดีว่าแม้ โสเครตีส ซึ่งเป็ นผู้ที่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นผู้ร้ ูมากในสมัยนัน้
ยังยอมรับว่า “สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้ ารู้ คือรู้ ว่าข้ าพเจ้ าไม่ร้ ู อะไร” คากล่าวนีเ้ สมือนเป็ นการให้ คติต่อ
นักปรัชญารุ่ นหลังว่า การแสวงหาความรู้เป็ นหน้ าที่ของทุกคน ซึ่งต้ องตระหนักอยู่เสมอว่าความรู้
หรื อความจริ งนันเราไม่
้
สามารถรู้ ได้ หมด จึงมีความจาเป็ นต้ องแสวงหาอยู่เสมอตราบเท่าที่มีชีวิต
อยู่ในโลกนี ้ แนวคิดนี ้เป็ นแนวคิดแบบเปิ ด เนื่องจากปรัชญามีความหมายเพียงการเดินทางหรื อ
การแสวงหาความรู้อนั ไม่มีที่สิ ้นสุด
ในส่วนแนวคิดฝ่ ายตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพุทธศาสนา ให้ ความหมายปรัชญาใน
ระดับลุ่มลึก ว่า หมายถึง ความรอบรู้ หรื อรู้ ทั่ว เห็นแจ้ งสิ่งทัง้ หลายตามที่เป็ นจริ ง มีความหมาย
เดียวกันกับคาว่า “ปั ญญา” หมายถึง รู้ทวั่ แบบสิ ้นสุด หรื อสาเร็ จ ไม่มีกิจอันใดต้ องทาหรื อแสวงหา
อีกอันเป็ นแนวคิดแบบปิ ด คาว่ารู้ ทั่วนัน้ หมายถึง เห็นแจ้ งสิ่ง ทัง้ หลายตามที่เป็ นจริ ง รู้ หรื อเห็น
ธรรมชาติ ทังในโลกรวมทั
้
งจั
้ กรวาลและเหนือโลกและจักวาล หรื อรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้อย่างเพียงพอ
ซึง่ มีความจาเป็ นสาหรับมนุษย์
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“คำว่ำ’ปรัชญำ” กับคำว่ำ ‘Philosophy’ ของฝรั่งนัน้ มันไม่ใช่ปรัชญำของอิ นเดี ย
คำว่ำปรัชญำของอิ นเดี ยนัน้ คื อควำมรู้ หรื อปั ญญำอันถึ งที ่สดุ เด็ดขำดไปแล้ว ส่วน
คำว่ำ Philosophy นัน้ ยังไม่เด็ดขำด ยังค้นคว้ำหำอยู่ ยังคลำอยู่ ยังไม่มีจุดจบหรื อ
จุดสุดท้ำย มันไม่ ใช่ สิ่งเดี ยวกัน พวกนักภำษำในอิ นเดี ยเขำยื นยันว่ำ Philosophy
นัน้ มันตรงกับคำว่ำ “ทรรศนะ” ในภำษำสันสกฤต ไม่ใช่ตรงกับคำว่ำ ปรัชญำ ที ่เรำ
เอำมำให้มนั เป็ นคำตรงกันอย่ำงนี ้ เวลำพูดมันก็ลำบำก ไปเรี ยกมันว่ำปรัชญำเป็ นคุง้
เป็ นแคว ที ่ จ ริ งเป็ นเพี ย งทรรศนะ เอำ ‘ทรรศนะ’ ที ่ย ังเป็ นที ่ตงั้ แต่งกำรถกเถี ย ง
หรื อสงสัย ไปเป็ นค ำว่ ำ ‘ปรั ช ญำ’ ซึ่ ง เป็ นควำมรู้ ที่ เ ด็ ด ขำดเฉี ย บขำดลงไปแล้ ว ”
(ธรรมสภำ. พจนำนุกรมธรรมฉบับพุทธทำส. 2554 หน้ำ 144 – 145)
“ปั ญ ญำ คื อ ควำมรู้ ทวั่ ถึ งควำมจริ ง ของสิ่ ง ที ่ควรรู้ ท ั้ง หลำย คำว่ ำปั ญ ญำซึ่ งเป็ น
ภำษำมคธ กับคำว่ำปรัชญำ ซึ่งเป็ นภำษำสันสกฤตเป็ นคำเดียวกัน พระพุทธเจ้ำตรัส
ไว้ว่ำ ‘แสงสว่ำงเสมอด้วยปั ญญำไม่มี’ เพรำะไม่มีแสงอะไรที ่จะส่องให้เห็นควำมจริ ง
ทัง้ หลำยได้เหมื อนอย่ำงแสงปั ญญำ”
(สมเด็จพระญำณสังวรสมเด็ จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริ นำยก. สัจธรรมของ
ชี วิต . 2534 หน้ำ 227)

ศาสตร์
ค าว่า “ศาสตร์ ” ในความหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ปรั ช ญานัน้ ประมวลได้ 2 ความหมาย
ในความหมายแรกหมายถึง ตาราหรื อวิชา ซึ่งก็คือกลุ่มขององค์ความรู้ ส่วนความหมายที่สอง
หมายถึง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) กล่าวคือ องค์ความรู้ในตาราหรื อวิชาใด
ถ้ าใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหาความรู้ของตนเองแล้ วย่อมได้ ชื่อว่าศาสตร์ (Science)
เช่น ชีววิทยา มีความหมายว่าเป็ นวิชาที่ร่ าเรี ยนกันและมีความหมายว่าเป็ นวิชาที่ใช้ วิธีการทางง
วิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือแสวงหาความรู้ ดังนันชี
้ ววิทยาเราจึงให้ ชื่อว่าเป็ นวิทยาศาสตร์ และเป็ น
ศาสตร์ แขนงหนึง่ ส่วนโหราศาสตร์ และไสยศาสตร์ นันเป็
้ นตารา หรื อกลุ่มความรู้ซึ่งไม่อาจจัดได้ ว่า
เป็ นวิทยาศาสตร์
ส่วนความหมายตามศัพ ท์ ของคาว่า ศาสตร์ มาจากคาว่า “สัตถะ” ในภาษาบาลี และ
“ศาสตฺร” ในภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า อาวุธ หรื อของมีคม อาวุธชนิดที่มีค มเราเรี ยกว่า
ศาสตรา คาว่ามีคม มีความหมายว่า สามารถตัด เพราะฉะนันความหมายส
้
าคัญก็อยู่ตรงที่เป็ น
เครื่ อ งตัด หรื อ ท าลายสิ่ ง ที่ เ ราไม่ ต้ อ งการโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ก็ คื อ ความทุ ก ข์ ( ธรรมสภา.
พจนานุกรมธรรม ฉบับพุทธทาส. 2554 หน้ า 241)
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ในบทสรรเสริ ญพุทธคุณ (คุณลักษณะหรื อลักษณะมีคุณของพุทธเจ้ ามี 9 ประการ) มี
ภาษาบาลีวา่ “สตฺถา เทวมนุสฺสาน” นันมี
้ ความหมายว่า พระพุทธเจ้ าเป็ นผู้ให้ อาวุธมีคมแก่มนุษย์
และเทวดา อาวุธนันคื
้ อคาสอน ความรู้ที่ทรงค้ นพบ หรื อศาสตร์ แล้ วแสดงให้ แก่มนุษย์และเทวดา
เพื่อใช้ สาหรับดับทุกข์ หรื อดับปั ญหาของมนุษย์ (ในคาแปลทัว่ ไปมักแปลว่า “ทรงเป็ นศาสดาของ
เหล่าเทวดาและมนุษย์ทงหลาย”
ั้
คือเป็ นครู ผู้สอนหรื อผู้ให้ ศาสตร์ ก็มีนยั เดียวกัน) ดังนัน้ ศาสตร์
จึงมีหน้ าที่สาหรับแก้ ไขปั ญหาของมนุษย์ หรื อดับเหตุแห่งปั ญหาของมนุษย์ได้ เมื่อแก้ ไขปั ญหาได้ ก็
เกิดปั ญญา คือความรู้ หรื อรู้ทวั่
ดังนัน้ ศาสตร์ ในความหมายนี ้จึงหมายถึง องค์ความรู้ที่สงู สุดจนรู้ทวั่ ในระดับที่สามารถจะ
ใช้ ในการแก้ ปัญหาของมนุษย์ในระดับสูงสุด คือการดับทุกข์ หรื อทาลายเหตุแห่งทุกข์ได้ ซึ่งใน
ปรัชญาตะวันออกได้ รับคาตอบอันเป็ นที่สิน้ สุดแล้ ว จึงถื อว่าเป็ นอันสิน้ สุดแห่งวิวัฒนาการของ
ปั ญญามนุษย์ ที่ต่างจากวิวฒ
ั นาการของสัตว์ซึ่งอาศัยสัญชาตญาณในการดารงชีวิต และมนุษย์
เหนือกว่าสัตว์ทงหลายตรงที
ั้
่ดารงชีวิตด้ วยปั ญญา
วิจัย : ปั ญญา : ศาสตร์
ในตาราการวิจยั ทัว่ ไป ให้ ความหมายของการวิจยั ว่าเป็ นการค้ นคว้ าหาความรู้ ที่เรี ยกว่า
“ค้ นซ ้า” หรื อ “Research” สื่อให้ เห็นถึงการทาให้ แน่ใจว่าข้ อความรู้ที่ได้ จากการวิจยั นันค่
้ อนข้ าง
แน่นอนเชื่อถือได้ ซึ่งมีความหมายใกล้ เคียงตามรู ปศัพท์ในภาษาบาลี ซึ่งหมายถึง เฟ้น หรื อการ
ค้ นหา หรื อสืบค้ นเพื่อจะเอาสิ่งที่ต้องการให้ ได้ หรื อเที่ยวสอดส่ายและสอดส่อง หาให้ เจอในสิ่งที่
ต้ องการ เพราะฉะนันการวิ
้
จยั จึงเป็ นเรื่ องของการที่ค้นหา (พระธรรมปิ ฎก. การศึกษากับการวิจยั
เพื่ออนาคตของประเทศไทย. 2548 หน้ า 58)
“วิ จยั นัน้ เป็ นไวพจน์ คื อเป็ นคำที ่มีควำมหมำยใช้แทนกันได้ของคำว่ำปั ญญำหรื อจะ
ใช้ศพั ท์ ภำษำอังกฤษก็เรี ยกว่ำเป็ น Synonym ของคำว่ำปั ญญำ ในภำษำบำลี เวลำ
ใดท่ำนให้ควำมหมำยของคำว่ำปั ญญำคำหนึ่งที ่จะมำก็คือคำว่ำ วิ จโย คื อวิ จยั วิ จยั
ในฐำนะของไวพจน์ของปั ญญำนัน้ ควำมจริ งมันเป็ นลักษณะหนึ่งของกำรใช้ปัญญำ
พร้ อมทัง้ กำรทำให้เกิ ดปั ญญำ หรื อทำให้ปัญญำพัฒนำขึ้นด้วย พุทธศำสนำนัน้ เรำ
ถื อว่ำเป็ นศำสนำแห่งปั ญญำ ปั ญญำเป็ นตัวตัดสิ นที ท่ ำให้บรรลุจดุ มุ่งหมำยของพุทธ
ศำสนำ และจุดมุ่งหมำยของพุท ธศำสนำเองก็ เป็ นปั ญ ญำอี ก ซึ่ งเรี ย กว่ ำ ‘โพธิ ’
โพธิ ก็เป็ นชื ่อหนึ่งของปั ญญำ ปั ญญำนี ้มีหลำยชื ่อ ในที ่สดุ พุทธศำสนำใช้ปัญญำ
เพือ่ บรรลุถึงปั ญญำ ปั ญญำในขัน้ ทำงำนเพื อ่ ให้บรรลุผลนัน้ เป็ นปั ญญำที ่เรี ยกว่ำ
วิ จยั วิ จยั ไปก็เกิ ดปั ญญำ และเกิ ดปั ญญำพัฒนำไปจนกระทัง่ ปั ญญำนัน้ เป็ นโพธิ
เลย”
(พระธรรมปิ ฏก. กำรศึ ก ษำกับ กำรวิ จัย เพื ่ อ อนำคตของประเทศไทย. 2548
หน้ำ 57)
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ดังนัน้ พอที่จะสรุปได้ วา่ ปรัชญา ปั ญญา และศาสตร์ ต่างก็เป็ นเรื่ องเดียวกัน และเป็ น
เรื่ องเดียวกันกับวิจยั ซึง่ เป็ นทังกระบวนการและผล
้
และเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา เมื่อเสร็ จสิ ้น
กระบวนการและได้ ผลแล้ ว จึงเรี ยกว่า รอบรู้ รู้ทวั่ หรื อรู้ตามความเป็ นจริง
ขอบเขตสาระของปรัชญา
นักปรัชญาได้ กาหนดสาระและการจาแนกขอบเขตของสาระไว้ ตา่ งๆ กัน เช่น ฟรานซิส
เบคอน ได้ แบ่งปรัชญาออกเป็ น 2 สาขา คือ ปรัชญาธรรมชาติ (Natural Philosophy) ได้ แก่
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิ สิกส์ เป็ นต้ น และปรัชญาเกี่ยวกับ
มนุษย์ (Human Philosophy) ได้ แก่ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ นักปรัชญาบางท่านแบ่ง
ปรัชญาออกเป็ น 3 สาขา คือ อภิ ปรัชญา (Metaphysic) หรื อ ภววิทยา (Ontology) ญาณ
วิทยา (Epistemology) และคุณวิทยา (Axiology) Encyclopedia Americana แบ่งไว้ 5
สาขา ได้ แก่ อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริ ยศาสตร์ (Ethics) สุนทรี ยศาสตร์ (Aesthetics) และ
ตรรกศาสตร์ (Logic) ปรัชญาเมธี อีกพวกหนึ่งแบ่งปรัชญาเป็ น 2 สาขา คือ ปรัชญาบริ สุทธิ์
(Pure Philosophy) ซึ่ง ได้ แก่ อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา และอีกสาขาหนึ่งคือ
ปรัชญาประยุกต์ (Applied Philosophy) คือปรัชญาที่ตีความจากปรัชญาบริ สุทธิ์ แล้ วแยก
ออกเป็ นศาสตร์ หรื อสาขาวิชา เช่น ปรัชญาสังคม ปรัชญากฎหมาย ปรัชญาประวัติศาสตร์ เป็ น
ต้ น (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปรัชญาเบื ้องต้ น. 2551 หน้ า 8-9)
ในบทความนี ้จะแบ่งขอบเขตสาระปรัชญา เป็ น 3 สาขาใหญ่ คือ 1)อภิปรัชญาหรื อภว
วิทยา 2) คุณวิทยา และ 3) ญาณวิทยา ใน 3 ขอบเขตของสาระนี ้มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษา
ต่างกันไป ดังนี ้
อภิปรัชญา มุ่งศึกษาหรื อค้ นคว้ าหาคาตอบเกี่ยวกับความจริ งสูงสุด หรื อภาวะที่ปรากฏ
อยูใ่ นโลกและจักรวาล นันคื
้ ออะไร มีสภาวะหรื อดารงอยู่อย่างไร คือการศึกษาธรรมชาติของโลก
(และจักรวาล) และมนุษย์วา่ มีสภาวะธรรมชาติเป็ นอย่างไร เช่น เป็ นวัตถุหรื อจิต เป็ นต้ น
คุณ วิทยา มุ่งศึกษาเพื่ อค้ นคว้ าหาคาตอบเกี่ ยวกับคุณค่าของความรู้ ความจริ งที่ พ บ
หรื อธรรมชาติต่างๆ ว่ามีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์อย่างไร อะไรมีคณ
ุ ค่า อะไรไม่มี
คุณค่า ในส่วนนี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ ซึ่งจะ
นาไปสู่การประพฤติปฏิบตั ิของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกัน (ทาให้ ถูกต้ องกับใจ, ชอบใจ) ซึ่งเป็ น
สาระสาคัญของจริ ยศาสตร์ และสุนทรี ยศาสตร์ โดยสรุ ปแล้ วการศึกษาด้ านนี ้ไม่ได้ ตอบปั ญหา
เกี่ ยวกับความจริ ง และเป็ นการศึก ษาเกี่ ย วกับคุณ ค่าหรื อ สิ่ง ที่ ควรจะเป็ น หรื อ ควรนิย ม ควร
ประพฤติปฏิบตั ิ
ญาณวิทยา มุ่งศึกษาหรื อค้ นคว้ าหาคาตอบเกี่ ยวกับธรรมชาติของความรู้ ที่มนุษย์ร้ ู ได้
หรื อทฤษฎี ความรู้ ซึ่งมี สาระเกี่ ยวกับความรู้ ว่ามีลักษณะอย่างไร มนุษย์ไ ด้ ความรู้ มาอย่างไร
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ความรู้ มี ขอบเขตแค่ไหน และมีม าตรการการตรวจสอบว่าความรู้ ใดเป็ นความจริ ง กล่าวคือ
ญาณวิ ท ยามุ่ ง ตอบปั ญหา อภิ ป รั ช ญา และคุ ณ วิ ท ยาด้ วยนั่ น เอง ในส่ ว นญาณวิ ท ยานี ้
สาระสาคัญเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั โลก
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในวิทย์ วิศทเวทย์. ปรัชญาทัว่ ไป.2547)
ปั ญญาในพุทธศาสนา : ธรรมกับวินัย
ปั ญญาในพุทธศาสนาเป็ นความรู้ตามความเป็ นจริ งของปรากฏการณ์ธรรมชาติทงหลาย
ั้
ทังในระดั
้
บโลกและเหนือโลก (กาลและเหนือกาล) หรื อทังระดั
้ บธรรมชาติที่มีเหตุปัจจัยปรุ งแต่ง
และธรรมชาติที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุ งแต่ง ว่าโดยย่อคือความรู้ ในอริ ยสัจ (ความจริ งที่ทาให้ ไกลจาก
ศัตรู หรื อกิเลส) คือ รู้ในสภาวะธรรมชาติ รู้ในกฎธรรมชาติ รู้ในหน้ าที่ที่ควรทาให้ สอดคล้ องกับกฎ
ธรรมชาติ และรู้ผลของการทาหน้ าที่นนั ้ ทังหมดรวมเรี
้
ยกว่า ธรรม หรื อ ธรรมชาติ ขยายว่า ปั ญญา
หมายถึง การรู้ธรรมชาติ รู้กฎธรรมชาติ รู้ หน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิตามกฎธรรมชาติ และรู้ ผลที่ได้ รับจาก
การปฏิบัติตามกฎนัน้ คู่แรกนัน้ ทางการศึกษาเรี ยกว่า “รู้ ทฤษฎี ” หรื อ รู้ ปริ ยัติ คู่หลังเรี ยกว่า “รู้
ปฏิบตั ิ” สรุ ปว่ารู้ ทงทฤษฎี
ั้
และรู้ปฏิบตั ิ ได้ อย่างสอดคล้ องต้ องกัน และเมื่ออธิบายในอริ ยสัจแสดง
ความสัมพันธ์ได้ ดงั ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงอริยสัจ
ปั ญญา
รู้ทฤษฎี :
รู้ปฏิบตั ิ :

เหตุ
สมุทยั
(เหตุของปั ญหา)
มรรค
(ทางดับเหตุของปั ญหา)

ผล
ทุกข์
(ปั ญหา)
นิโรธ
(ความดับของปั ญหา)

ในพุทธประวัติคราวที่ทรงตรัสรู้ นนั ้ พระพุทธเจ้ าได้ ทรงรู้ว่าได้ ตรัสรู้ แล้ วเนื่องด้ วยได้ ทรงรู้
โดยปั ญญาว่าได้ ทรงรู้ ในอริ ยสัจแล้ ว โดยอาการ 12 เวียนไปในอริ ยสัจ 3 รอบ ในความรู้ทงั ้ 3 คือ
สัจจญาณ (รู้ในความจริ ง) กิจจญาณ (รู้ในกิจที่ควรทา) กตญาณ (รู้ในผลจากการทา) อธิบายดัง
ตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงญาณ 3
ญาณ
สัจจญาณ
อริยสัจ
รู้วา่ ความทุกข์มีอยูจ่ ริง
ทุกข์
รู้วา่ สมุทยั คือตัณหา
สมุทยั
เป็ นสาเหตุให้ เกิด
ทุกข์จริง
รู้วา่ นิโรธคือความ
นิโรธ
ดับทุกข์หรื อนิพพาน
มีอยูจ่ ริง
รู้วา่ มรรคมีองค์แปด
มรรค
เป็ นหนทางดับเหตุ
แห่งทุกข์จริง

กิจจญาณ

กตญาณ

รู้วา่ ทุกข์เป็ นสิ่งที่ควร
กาหนดรู้(ปริ ญญา)
รู้วา่ สมุทยั คือ
ตัญหาเป็ นสิ่ง
ที่ควรละ(ปหานะ)
รู้วา่ นิโรธควร
ทาให้ แจ้ ง(สัจฉิกิริยา)

รู้วา่ ได้ กาหนดรู้
หรื อเข้ าใจแล้ ว
รู้วา่ ได้ ละแล้ ว

รู้วา่ มรรคควร
ทาให้ มีให้ เป็ นหรื อทา
ให้ เกิดขึ ้น(ภาวนา)

รู้วา่ ได้ ทาให้ แจ้ ง
หรื อบรรลุผลสาเร็จ
แล้ ว
รู้วา่ ได้ ทาให้
มีให้ เป็ น หรื อทา
ให้ เกิดขึ ้นแล้ ว

ดังนัน้ จึง สรุ ปได้ ว่า การรู้ ธรรม หรื อปั ญญา คือการรู้ ความจริ ง ในธรรมชาติ และวิธี การ
ปฏิ บัติ ใ ห้ สอดคล้ องกั บ ความจริ ง นัน้ ผลที่ ไ ด้ รั บ ก็ คื อ ความสุ ข หรื อ ความสงบ ซึ่ ง หมายถึ ง
ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตได้ ประเด็นส าคัญในข้ อสรุ ปนี ก้ ็คือ
ปั ญญา เป็ นเรื่ องของเหตุและผล ความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุและผล และการนาเอาความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผลนัน้ ไปปฏิบตั ิให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ชีวิต ซึ่งหลักการนี ้เรานาไปใช้ เป็ นหลักสาคัญ
ในการวิจยั นัน้ เอง เช่น หลักการสรุ ปเชิงเหตุผล หลักความสาคัญของการวิจยั (Significant of
Research) ซึง่ แสดงให้ เห็นในรูปของความตรงภายใน และความตรงภายนอกของการวิจยั เป็ นต้ น
ดังนัน้ การวิจยั จึงเป็ นการค้ น ค้ นอะไร? ค้ นหาความจริ ง หรื อธรรมชาติ เมื่อรู้ความจริ งในธรรมชาติ
แล้ วก็ปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับ(กฎ) ธรรมชาติ ผลที่ได้ รับคือความสุข เช่น การวินิจฉัยและรักษาโรค
ของแพทย์ เมื่ อวินิจฉัยและรักษาได้ ส อดคล้ องกับ (กฎ)ธรรมชาติ ผลก็คือผู้ป่วยจะหายจากการ
เจ็บป่ วยได้ ในพุทธศาสนาเมื่อท่านพูดถึง “ธรรม” ท่านจะใช้ คาว่า “แสดงธรรม” คือเปิ ดเผยให้ เห็น
ว่า ความจริงหรื อธรรมชาติเป็ นอย่างไร เพราะธรรมมีอยูแ่ ล้ วหรื อเป็ นสภาวะและสัจจะที่มีอยูเ่ ช่น
นันเอง
้ ไม่มีใครบัญญัติขึ ้น หรื อไม่ขึ ้นกับการบัญญัติจากเทพหรื อศาสดาใด ดังนันนั
้ กวิจยั ก็คือ
นักปรัชญา ผู้แสวงหาความจริงในธรรมชาตินนั่ เอง

8

ส่วนคาว่า “วินยั ” ท่านจะใช้ คาว่า “บัญญัติ” เรี ยกว่า บัญญัติวินัย หรื อ กาหนด ตังขึ
้ น้
เพื่อความผาสุกของสังคม ถ้ าเป็ นวินยั ในพุทธศาสนานัน้ ท่านบัญญัติพระวินยั ไว้ เพื่อความผาสุก
แห่งสงฆ์ ดังนัน้ ธรรม กับ วินยั จึงให้ ความหมายต่างกัน จะพูดว่า ธรรมเป็ นกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
บัญ ญัติก าหนดไม่ไ ด้ (ในศาสนาเทวนิ ย มถื อ ว่า ผู้ก าหนดคื อ เทพหรื อ พระเจ้ า (God) ซึ่ง มี
ความหมายตรงกับ พระธรรมในพุทธศาสนา) ส่วนวินัยเป็ นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์บญ
ั ญัติ หรื อตังขึ
้ น้
เราจะเรี ยกว่า กฎมนุษย์ เช่น กฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารี ต เป็ นต้ น การกาหนดขึ ้นนี ้ผันแปรได้
ไปตามทิ ฏ ฐิ ห รื อ ความเห็ น ลัทธิ ศาสนา ฯลฯ เป็ นต้ น เป็ นข้ อสัง เกตว่า วินัย นัน้ จะมี ความ
เหมาะสม (ไม่ควรใช้ คาว่า ดี , ไม่ดี) ถ้ ามี ความสอดคล้ องกับธรรมชาติ ซึ่ง ความเห็นที่ถูกต้ อง
เกี่ยวกับธรรมชาติเป็ นเช่นไร ก็ขึ ้นอยูก่ บั ความเห็นของแต่ละลัทธิ แต่ละสังคม เช่นในสังคมของชาว
พุทธ เห็นว่า มนุษย์และสัตว์ต่างรักชีวิต กลัวภัย จึงบัญญัติว่า ห้ ามฆ่าหรื อเบียดเบียนกัน แม้ ใน
กฎหมายก็เช่นกัน เมื่อกาหนดแล้ วก็เกิดเป็ นหลักความประพฤติ (คุณธรรม) และจริ ยธรรม(การ
ประพฤติ หรื อธรรมอันเป็ นการประพฤติ)ขึ ้นมา ถ้ าสอดคล้ องกับธรรมชาติ หรื อทุกลัทธิ ทุกสังคม
เห็น ตรงกัน ก็ กลายเป็ นคุณ ธรรม จริ ย ธรรมสากลขึน้ มา ดัง นัน้ จะเห็ นว่า วินัยนัน้ เป็ นการตัง้
กฎเกณฑ์ของมนุษย์โดยอาศัยกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เมื่อใดก็ตาม ถ้ าวินยั คือสิ่งเดียวกับธรรมชาติ
แล้ ว ก็ ไ ม่มี สิ่ ง อื่ น ใดนอกเหนื อ ไปจากธรรม ในพุท ธศาสนา เรามัก ตี ค วามว่า “ศี ล ” คื อ วิ นัย
(ความหมายที่แท้ จริ งของศีล หมายถึงความเป็ นปกติของกายวาจา เช่นมีปกติไม่ฆ่าสัตว์เรี ยกว่ามี
ศีล ส่วนวินยั นันเป็
้ นหลักความประพฤติ หรื อกฎเกณฑ์ที่ตงขึ
ั ้ ้นสาหรับให้ ประพฤติตามหลักนัน)
้
 เราทราบกันโดยทัว่ ไปว่าการวิจยั คือ การศึกษาหรื อค้ นคว้ า เกี่ยวกับตัวแปร หรื อความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ลักษณะสาคัญของตัวแปรคือ คุณลักษณะใด ๆ ของสรรพสิ่งที่มีความแปรเปลี่ยน
(Vary) ด้ วยลักษณะดังกล่าวนี ้ ตัวแปรจึงมีลกั ษณะ 1) ไม่คงที่ (อนิจฺจ) 2) ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
เป็ นภาวะขัดแย้ งเนื่องจากถูกบีบคัน้ จากเหตุต่างๆ ซึ่งเป็ นแรงกระทา (ทุกฺข) และ 3) ไม่ใช่ตวั ตน
หรื อ จะยึดถื อ ว่า เป็ นนัน้ เป็ นนี่ เป็ นตัว ตน หรื อ แก่ น สารที่ เ รี ย กว่า อัต ตาไม่ไ ด้ (อนตฺ ต า) ทัง้ 3
ประการนี ้ เรี ยกว่า “ไตรลักษณ์” คือ ลักษณะประจา 3 ประการ ของสรรพสิ่งในโลกและจักรวาล
คือลักษณะของธรรมชาติในโลกและจักรวาลนัน่ เอง (ไม่นบั ธรรมชาติเหนือโลกและจักรวาล ยกเว้ น
อนตฺตา ให้ นบั ว่าเป็ นลักษณะเดียวที่ประจาอยู่เหนือโลกและจักรวาล)
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ปรัชญากับวิจัยและประเมิน
ในลาดับนี ้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิจยั และประเมิน ซึ่งในปฐมบทได้ กล่าว
เป็ นเค้ ามาบ้ างแล้ ว เมื่ อเราพูดถึง วิจัยนัน้ คนส่วนใหญ่ มักคิดไปถึง ระเบียบวิธีวิจัย หรื อ วิธีวิจัย
รวมถึงวิชาวิจยั หรื อศาสตร์ การวิจยั ไม่ได้ คดิ ไปถึง “ผล” ซึง่ คือ “ปั ญญา” ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
อย่างไรก็ตามเมื่ อคิดว่าเป็ นศาสตร์ ปั จ จุบันมักนิยมใช้ คาว่า วิธี วิทยาการวิจัย หรื อ Research
Methodology ซึ่งแปลว่า เป็ นศาสตร์ สาระ หรื อองค์ความรู้ ที่ว่าด้ วยวิธีการวิจยั หรื อวิธีการหา
ความจริ ง พูดง่าย ๆ ว่า เป็ นศาสตร์ แห่งวิธี มีสาระว่าด้ วยวิธีการที่จะนามาซึ่งความจริ ง (ความรู้
จริง) ซึง่ ต่างจากศาสตร์ อื่นตรงที่ ศาสตร์ อื่นมีองค์ความรู้ ที่ไม่ได้ เป็ นเรื่ องของวิธีการแสวงหาความรู้
เช่น จิ ตวิทยา สัง คมวิทยา เป็ นต้ น เมื่ อพูดอย่างนี เ้ ราถื อว่า วิจัย เป็ นญาณวิทยาในสาขาของ
ปรัชญา หรื อ วิจยั นันเป็
้ นปรัชญาเสียเอง แต่เมื่อพูดถึงวิจัยในฐานะผล คือ ปั ญญา วิจัยก็อยู่ใน
ฐานะของปรัชญาในสาขาของอภิปรัชญา เมื่อตีความเช่นนี ้ บทบาทของวิจยั ในฐานะญาณวิทยา
ที่ว่าด้ วยความรู้และการแสวงหาความรู้ นนั ้ มีจดุ มุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เป็ นวิธีการเพื่อให้ ได้
คาตอบต่อปั ญหาอภิปรัชญา คือ ตอบว่าความจริ งสูงสุด (แท้ ) คืออะไร 2) เป็ นวิธีเพื่อให้ ได้ คาตอบ
ต่อปั ญหาคุณวิทยา คือ ตอบว่าคุณค่าหรื อสิ่งที่ควรนันคื
้ ออะไร และ 3) เป็ นวิธีการเพื่อตอบปั ญหา
ญาณวิทยาเอง ประเด็นสาคัญของความแตกต่างในจุดมุ่งหมายทัง้ สองประการแรกนัน้ ทาให้ เกิด
ศาสตร์ แห่งการวิจยั และประเมินขึ ้น ถ้ าวิธีวิ ทยานันตอบปั
้
ญหาอภิปรัชญา ย่อมอยู่ในจุดมุ่งหมาย
ของวิจยั แต่ถ้าวิธีวิทยานันตอบปั
้
ญหาคุณวิทยา เช่น จริยศาสตร์ และสุนทรี ยศาสตร์ อะไรมีคณ
ุ ค่า
แก่การประพฤติ ควรประพฤติ อะไรงาม เหล่านีเ้ ป็ นต้ น ย่อมอยู่ในจุดมุ่งหมายของการประเมิน
กล่าวโดยสรุปคือ วิจยั มุ่งตอบปั ญหาว่าอะไรจริ ง ส่วนประเมินมุ่งตอบปั ญหาว่าอะไรควร (ซึ่งอาจ
เป็ น ดี/ไม่ดี , งาม/ไม่งาม , สอบได้ /สอบตก , ถูกกฎหมาย/ผิดกฎหมาย เป็ นต้ น) ดังนัน้ จึงมีผ้ ใู ห้
ความหมายว่า การประเมินเป็ นการวิจยั ประยุกต์ (Applied Research) เนื่องด้ วยใช้ วิธีวิทยาการ
วิ จัย เป็ นเครื่ อ งมื อ กลายเป็ นวิ ธี วิ ท ยาการประเมิ น (Evaluation Methodology) ก็ มี แต่แ ม้
ข้ อเท็จจริ งจะเป็ นเช่นนันก็
้ ตาม จุดเปลี่ยนที่ทาให้ การประเมินแตกต่างออกไปจากวิจยั ได้ แก่ ใน
ท้ ายที่สดุ แล้ วผลการประเมินจะไม่ตอบปั ญหาเรื่ องความจริงคืออะไร แต่จะตอบปั ญหาว่า สิ่งที่ควร
เป็ นนันเป็
้ นอย่างไร ในการกาหนดสิ่งที่ควรเป็ นนันเราใช้
้
“เกณฑ์” (Criterion) เป็ นสิ่งตัดสิน หรื อตัว
แบ่ง แต่ก็ดงั ที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่า สิ่งที่ควรจะเหมาะสมเพียงใด ย่อมขึ ้นอยู่กบั เกณฑ์ หรื อกฎเกณฑ์
ที่ตงขึ
ั ้ น้ มานัน้ ว่ามีความสอดคล้ องกับธรรมชาติมากน้ อยเพียงใด สอดคล้ องกับบริ บท , สังคม ,
จารี ต , ประเพณี , ค่านิยม ฯลฯ เพียงใด กฎเกณฑ์ที่ตงขึ
ั ้ ้นมานี ้ เรากล่าวมาแล้ วว่าเป็ นกฎเกณฑ์ ที่
มนุษย์ตงขึ
ั ้ ้นเอง ดังนัน้ ผลจากการประเมินจึงตอบปั ญหาเรื่ องคุณค่า ซึ่งไม่ใช่เรื่ องจริ ง แต่เป็ นเรื่ อง
ที่ควรจะเป็ นเช่นนัน้ ดังนัน้ นิยามการประเมิน จึง เป็ นการกาหนดคุณค่า (Value Judgment)
คุณค่านีเ้ ป็ นคาเดียวกันที่ใ ช้ ในสังคมวิทยาว่า “ค่านิยม” หรื อค่าที่คนส่วนใหญ่ นิยมว่าควรเป็ น
เช่นนัน้ และใช้ ในเศรษฐศาสตร์ ว่า “มูลค่า” ซึ่งเป็ นการให้ คา่ หรื อตีราคา ซึ่งนักประเมินส่วนใหญ่ร้ ู
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และเข้ าใจในความหมายว่าเป็ นคุณค่าเทียมหรื อคุณค่าภายนอก(Value) ผันแปรได้ ไปตามบริ บท
หรื อเกณฑ์ที่ตงขึ
ั ้ น้ ส่วนคุณค่าแท้ หรื อคุณค่าภายใน (Merit) ตีความหมายไปที่ คุณลักษณะที่
แท้ จริ งของสิ่งนัน้ หรื อลักษณะของความเป็ นสากลอันเป็ นคุณสมบัติของมัน(ศิริชยั กาญจนวาสี.
2545: 75) เช่น คุณค่าที่แท้ จริ งของทองคือเป็ นธาตุโลหะทรานซิชนั่ มีความทนต่อการผุกร่ อน
เนื่องจากไม่ทาปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงไม่เป็ นสนิม มีจดุ หลอมเหลว 1064 c◦ จุดเดือด 2970 c◦
มีความเหนียวและสามารถยืดขยายได้ เป็ นต้ น ส่วนคุณค่าเทียมคือราคาของมัน ซึ่งปั จจุบนั ก็ให้
คุณค่ากันมากขึ ้น ขนาดให้ คณ
ุ ค่ากันวันต่อวัน มีความสวยงามเมื่อนามาทาเครื่ องประดับเพราะมี
สีเหลืองมันวาว เป็ นต้ น เมื่อตีความเช่นนี ้ ผลการประเมินที่ให้ คณ
ุ ค่าที่แท้ จริ ง จะยังอยู่ในขอบเขต
ของคุณวิทยาอยู่อีกหรื อไม่ หรื อว่าเป็ นอภิปรัชญา ส่ วนผลการประเมิน/หรื อความเชื่อที่ว่า เราไม่
อาจเข้ าสู่คณ
ุ ค่าที่แท้ จริ งของตัวแปรได้ เนื่องด้ วยเพราะเรากาหนดกฎเกณฑ์การตัดสินคุณค่าเอง
ย่อมเป็ นการตอบปั ญหาคุณวิทยาไม่ได้ ตอบปั ญหาอภิปรัชญา นิยามของการประเมินที่ว่า เป็ นการ
กาหนดคุณค่าจึงเป็ นไปไม่ได้ ว่าผลการประเมินจะเป็ นความจริ ง แต่จะกลายเป็ นเรื่ องที่คนเห็นว่า
“ควรจะเป็ น”
ฐานคติเรื่ องคุณค่าแท้ นี ้ เป็ นความพยายามของคน หรื อนักประเมินที่ว่า ความพยายามใน
การแสวงหาคุณค่านัน้ อาจทาให้ เข้ าสู่คณ
ุ ค่าแท้ จริ งได้ โดยคิดไปว่า ถ้ าเราตังกฎหรื
้
อเกณฑ์การ
ตัดสินคุณค่าได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับธรรมชาติได้ แล้ วคุณค่านัน้ ย่อมเข้ าสู่คณ
ุ ค่า ที่ถูก
กาหนดโดยกฎเกณฑ์ ธรรมชาติได้ เช่น การตัดเกรด ที่ถือเอาการแจกแจงของตัวแปรผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเป็ นข้ อมูลการประเมินว่ามีการแจกแจงปกติ แล้ วตัดเกรดตามคะแนนจุดแบ่งคะแนน
ที่แบ่งไปตามช่วงของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ วให้ ระดับ หรื อคุณค่าของความสามารถว่าควร
เป็ น A B C D เป็ นต้ น แท้ จริ งแล้ วมาจากฐานคติที่ว่า ธรรมชาติตวั แปรประชากรของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน มีการแจกแจงเป็ นปกติ ดังนัน้ ถ้ านักประเมินอ้ างการแจกแจงของตัวแปร
ประชากรดังกล่าว ก็ถือได้ ว่าเป็ นการอ้ าง หรื อพยายามเข้ าสู่กฎเกณฑ์ที่ธรรมชาติเป็ นอย่างนัน้ ผล
ก็คือ แม้ นักประเมินจะตังกฎเกณฑ์
้
การตัดสินขึน้ มา แต่ก็พยายามเทียบเคียงเกณฑ์ของคน ให้
สอดคล้ องกับธรรมชาติ แล้ วอ้ างต่อไปว่า การกาหนดคุณค่านัน้ เป็ นคุณค่าที่แท้ จริ ง หรื อพยายาม
นาไปสู่คุณค่าที่แท้ จริ ง ได้ หากตัวแปรทุกตัวที่ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนมีความคงที่ทงหมด
ั้
ยกเว้ นตัวแปรอิสระ เช่น วิธีการสอน เป็ นต้ น คาว่า “โค้ งปกติ” นัน้ เป็ น
โค้ งที่แสดงให้ เห็นถึงการแจกแจงของตัวแปรตามธรรมชาตินั่นเอง ถ้ าผิดธรรมชาติ เราเรี ยกว่า
ผิดปกติ การแจกแจงไม่ปกติ คือ การแจกแจงผิดธรรมชาติ ใช่หรื อไม่
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บทสรุป
ศาสตร์ ในการวิจัยและประเมิ น มี ค วามเหมื อ นและความแตกต่างกันตามปรั ช ญา ซึ่ง
ปรัชญา คือ ปั ญญา หรื อความรอบรู้ ในส่วนของปรัชญาหรื อปั ญญานันมี
้ ความเกี่ยวข้ องกับศาสตร์
หรื อ “สัตถะ” ในภาษาบาลี และ “ศาสตฺร ” ในภาษาสันสกฤต ซึ่งหมายถึ ง อาวุธ หรื อของมีคม
ในทางพุทธศาสนานัน้ อาวุธหรื อของมีคม ที่ใช้ ในการดับทุกข์ หรื อทาลายเหตุแห่งทุกข์ คือ การรู้
และปฏิ บัติไ ด้ ต ามค าสอน เมื่ อ ดับ ทุก ข์ ไ ด้ จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นผู้มี ปั ญ ญา คื อ เป็ นผู้ร้ ู ความจริ ง ใน
ธรรมชาติ และรู้วิธีปฏิบตั ทิ ี่สอดคล้ องกับความจริงนัน้ ปั ญญา จึงเป็ นความสัมพันธ์ของเหตุและผล
ซึ่ง เป็ นหลักส าคัญ ในการวิจัย ดัง นัน้ การวิจัย จึง เป็ นการค้ นหาความจริ ง หรื อทาความเข้ าใจ
เกี่ยวกับ ธรรม หรื อธรรมชาตินนั่ เอง
เมื่อพิจารณาสาระแห่งปรัชญาทัง้ 3 สาขา ได้ แก่ อภิปรัชญา คุณวิทยา และญาณวิทยา
แล้ วนัน้ การวิจยั อยู่ในฐานะญาณวิทยา เพราะวิจยั เป็ นศาสตร์ แห่งวิธี มีสาระว่าด้ วยวิธีการที่จะ
นามาซึ่งความจริ ง แต่เมื่อพิจารณาวิจัยในฐานะผล คือ ปั ญญา หรื อ ความรู้ ความจริ งที่ได้ นนั ้
วิจยั อยู่ในฐานะของอภิปรัชญา วิจยั ในฐานะญาณวิทยานัน้ มีจุดหมาย 3 ประการ ได้ แก่ 1) เป็ น
วิธีการเพื่อให้ ได้ คาตอบต่อปั ญหาอภิปรัชญา คือ ตอบว่าความจริ งสูงสุด (แท้ ) คืออะไร 2) เป็ นวิธี
เพื่อให้ ได้ คาตอบต่อปั ญหาคุณวิทยา คือ ตอบว่าคุณค่าหรื อสิ่งที่ควรเป็ นนันคื
้ ออะไร และ 3) เป็ น
วิธีการเพื่อตอบปั ญหาญาณวิทยา คือ ตอบว่าได้ ความรู้มาอย่างไร ความแตกต่างในจุดมุ่งหมาย
ทังสองประการแรกนั
้
น้ ทาให้ เกิดศาสตร์ แห่งการวิจยั และประเมินขึ ้น กล่าวคือ การวิจยั มุ่งตอบ
ปั ญหาว่าอะไรจริง ส่วนการประเมินมุง่ ตอบปั ญหาว่าอะไรควร โดยที่การประเมินจะไม่ตอบปั ญหา
ว่าความจริงคืออะไร แต่จะตอบปั ญหาว่า สิ่งที่ควรนันเป็
้ นอย่างไร โดยพิจารณาวินิจฉัยตามเกณฑ์
ที่ตงขึ
ั ้ ้นและพิจารณาว่าเกณฑ์นนมี
ั ้ ความสอดคล้ องกับธรรมชาติเพียงใด เมื่อการประเมินเป็ นการ
ตอบปั ญหาเรื่ องคุณค่าที่ควรจะเป็ น ดังนัน้ นิยามของการประเมินจึงเป็ นการกาหนดคุณค่า
ส่วน “วินยั ” เป็ นกฎเกณฑ์ที่มนุษย์บญ
ั ญัติหรื อตังขึ
้ ้นเพื่อความผาสุกของสังคม กฎเกณฑ์
นีจ้ ะผันแปรไปตามทิฏฐิ หรื อความเห็นของแต่ละสังคม ดัง นัน้ วินัย จะมี ความเหมาะสมถ้ า
สอดคล้ องกับธรรมชาติของสังคมนันๆ
้ เมื่อเป็ นเช่นนี ้แล้ ววินยั จึงไม่ตา่ งไปจากการประเมิน แต่วินยั
ต่างไปจากธรรม หรื อธรรมชาติ เช่นเดียวกับที่ประเมินต่างไปจากวิจยั
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