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บทย่อ 

 
ศาสตร์แห่งการวิจยัและประเมินมีลกัษณะคล้ายคลึงกันแต่ต่างกันใน
จดุมุ่งหมาย ของการสร้างองค์ความรู้ท่ีได้จากศาสตร์ทัง้สอง กล่าวคือ 
ถ้าการวิจยัอยู่ในฐานะญาณวิทยาแล้วจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็น
ทัง้การน าไปสู่ค าตอบปัญหาทางอภิปรัชญา และคณุวิทยา แต่ถ้าการ
วิจัยอยู่ในฐานะอภิปรัชญาแล้วนัน้คือความแตกต่างระหว่างวิจัย กับ
ประเมิน ข้อเขียนทัง้หมดนีเ้ป็นความพยายามในการตีความ 

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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บทน า 
 ในการศึกษาศาสตร์ใด ๆ ก็ตามมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษารากฐานและความเป็นมา
ของศาสตร์นัน้ โดยเหตท่ีุว่าศาสตร์หมายถึงองค์ความรู้หรือกลุ่มของความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่ ง
องค์ความรู้นัน้เป็นสาระท่ีอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติของศาสตร์นัน้ดงัสาระท่ีอธิบาย หรือองค์
ความรู้ของแตล่ะศาสตร์ ซึง่แตกตา่งกนัไปตามจดุมุง่หมายของการอธิบาย เช่น สงัคมศาสตร์มีองค์
ความรู้ท่ีมุ่งอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติทางสังคมของมนุษย์ ศึกษาศาสตร์ก็มุ่งอธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติทางการศึกษา ชีววิทยาก็มุ่งหมายอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติของ
สิ่งมีชีวิตทางกายภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตามองค์ความรู้หรือสาระของศาสตร์นัน้ กว่าจะได้มาและ
สัง่สมเป็นกลุ่มก้อนย่อมมีท่ีมา เช่น มีเหตผุล และวิธีการอย่างไรในการแสวงความรู้เหล่านัน้ เป็น
ต้น การศกึษาทางปรัชญาจะชว่ยให้เข้าใจความเป็นมาของศาสตร์ได้เป็นอยา่งดี 
 
ปรัชญา : ปัญญา 
 ปรัชญาในความหมายตามแนวคิดฝ่ายปรัชญาตะวนัตก หมายถึง ความรักในความรู้ ซึ่ง
มาจากฐานคิดท่ีว่าในความรู้ความจริงทัง้หลาย ในโลกรวมทัง้จกัรวาลและเหนือโลกและจกัรวาล
นัน้มนุษย์ไม่สามารถรู้ความจริงเหล่านัน้ได้ทัง้หมด ดังวาทะของโสเครตีส ซึ่งผู้ ศึกษาปรัชญา
ทัง้หลายต่างทราบเป็นอย่างดีว่าแม้โสเครตีส ซึ่งเป็นผู้ ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ รู้มากในสมยันัน้     
ยงัยอมรับว่า “สิ่งเดียวท่ีข้าพเจ้ารู้คือรู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไร” ค ากล่าวนีเ้สมือนเป็นการให้คติต่อ            
นกัปรัชญารุ่นหลงัว่า การแสวงหาความรู้เป็นหน้าท่ีของทุกคน ซึ่งต้องตระหนกัอยู่เสมอว่าความรู้
หรือความจริงนัน้เราไม่สามารถรู้ได้หมด จึงมีความจ าเป็นต้องแสวงหาอยู่เสมอตราบเท่าท่ีมีชีวิต
อยู่ในโลกนี ้แนวคิดนีเ้ป็นแนวคิดแบบเปิด เน่ืองจากปรัชญามีความหมายเพียงการเดินทางหรือ 
การแสวงหาความรู้อนัไมมี่ท่ีสิน้สดุ 
 ในสว่นแนวคดิฝ่ายตะวนัออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพทุธศาสนา ให้ความหมายปรัชญาใน
ระดบัลุ่มลึกว่า หมายถึง ความรอบรู้หรือรู้ทั่ว เห็นแจ้งสิ่งทัง้หลายตามท่ีเป็นจริง มีความหมาย
เดียวกนักบัค าวา่ “ปัญญา” หมายถึง รู้ทัว่แบบสิน้สดุ หรือส าเร็จ ไม่มีกิจอนัใดต้องท าหรือแสวงหา
อีกอันเป็นแนวคิดแบบปิด ค าว่ารู้ทั่วนัน้หมายถึง เห็นแจ้งสิ่งทัง้หลายตามท่ีเป็นจริง รู้หรือเห็น
ธรรมชาติ ทัง้ในโลกรวมทัง้จกัรวาลและเหนือโลกและจกัวาล หรือรอบรู้ในสิ่งท่ีควรรู้อย่างเพียงพอ 
ซึง่มีความจ าเป็นส าหรับมนษุย์ 
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“ค ำว่ำ’ปรัชญำ” กบัค ำว่ำ ‘Philosophy’ ของฝรั่งนัน้มนัไม่ใช่ปรัชญำของอินเดีย             
ค ำว่ำปรัชญำของอินเดียนัน้คือควำมรู้หรือปัญญำอนัถึงที่สดุเด็ดขำดไปแล้ว ส่วน 
ค ำว่ำ Philosophy  นัน้ยงัไม่เด็ดขำด ยงัค้นควำ้หำอยู่ ยงัคล ำอยู่ ยงัไม่มีจุดจบหรือ
จุดสดุท้ำย มนัไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั พวกนกัภำษำในอินเดียเขำยืนยนัว่ำ Philosophy 
นัน้มนัตรงกบัค ำว่ำ “ทรรศนะ” ในภำษำสนัสกฤต ไม่ใช่ตรงกบัค ำว่ำ ปรัชญำ ที่เรำ
เอำมำใหม้นัเป็นค ำตรงกนัอย่ำงนี ้เวลำพูดมนัก็ล ำบำก ไปเรียกมนัว่ำปรัชญำเป็นคุง้
เป็นแคว ที่จริงเป็นเพียงทรรศนะ เอำ ‘ทรรศนะ’  ที่ยังเป็นที่ตัง้แต่งกำรถกเถียง           
หรือสงสัยไปเป็นค ำว่ำ ‘ปรัชญำ’ ซ่ึงเป็นควำมรู้ที่เด็ดขำดเฉียบขำดลงไปแล้ว”                
(ธรรมสภำ. พจนำนกุรมธรรมฉบบัพทุธทำส. 2554 หนำ้ 144 – 145) 
 
“ปัญญำ คือ ควำมรู้ทัว่ถึงควำมจริงของส่ิงที่ควรรู้ทั้งหลำย ค ำว่ำปัญญำซ่ึงเป็น
ภำษำมคธ กบัค ำว่ำปรัชญำ ซ่ึงเป็นภำษำสนัสกฤตเป็นค ำเดียวกนั พระพทุธเจ้ำตรัส
ไวว่้ำ ‘แสงสว่ำงเสมอดว้ยปัญญำไม่มี’ เพรำะไม่มีแสงอะไรที่จะส่องให้เห็นควำมจริง
ทัง้หลำยไดเ้หมือนอย่ำงแสงปัญญำ” 
(สมเด็จพระญำณสงัวรสมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรินำยก. สจัธรรมของ
ชีวิต . 2534 หนำ้ 227) 

 
ศาสตร์  

ค าว่า “ศาสตร์” ในความหมายท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญานัน้ประมวลได้ 2 ความหมาย                         
ในความหมายแรกหมายถึง ต าราหรือวิชา ซึ่งก็คือกลุ่มขององค์ความรู้ ส่วนความหมายท่ีสอง
หมายถึง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method)  กล่าวคือ องค์ความรู้ในต าราหรือวิชาใด
ถ้าใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ของตนเองแล้วย่อมได้ช่ือว่าศาสตร์ (Science)  
เช่น ชีววิทยา มีความหมายว่าเป็นวิชาท่ีร ่าเรียนกันและมีความหมายว่าเป็นวิชาท่ีใช้วิธีการทางง
วิทยาศาสตร์ เป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ ดงันัน้ชีววิทยาเราจึงให้ช่ือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ และเป็น
ศาสตร์แขนงหนึง่ สว่นโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ นัน้เป็นต ารา หรือกลุ่มความรู้ซึ่งไม่อาจจดัได้ว่า
เป็นวิทยาศาสตร์ 

ส่วนความหมายตามศัพท์ของค าว่า ศาสตร์ มาจากค าว่า “สัตถะ” ในภาษาบาลีและ 
“ศาสตฺร” ในภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า อาวุธ หรือของมีคม อาวุธชนิดท่ีมีคมเราเรียกว่า 
ศาสตรา ค าว่ามีคม มีความหมายว่า สามารถตดั เพราะฉะนัน้ความหมายส าคญัก็อยู่ตรงท่ีเป็น
เคร่ืองตัดหรือท าลายสิ่ง ท่ีเราไม่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ ความทุกข์ ( ธรรมสภา. 
พจนานกุรมธรรม ฉบบัพทุธทาส. 2554 หน้า 241)  
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ในบทสรรเสริญพุทธคุณ (คุณลักษณะหรือลักษณะมีคุณของพุทธเจ้ามี 9 ประการ) มี
ภาษาบาลีวา่ “สตฺถา เทวมนสฺุสาน ” นัน้มีความหมายว่า พระพทุธเจ้าเป็นผู้ ให้อาวธุมีคมแก่มนษุย์
และเทวดา อาวธุนัน้คือค าสอน  ความรู้ท่ีทรงค้นพบ หรือศาสตร์ แล้วแสดงให้แก่มนษุย์และเทวดา
เพ่ือใช้ส าหรับดบัทกุข์ หรือดบัปัญหาของมนษุย์ (ในค าแปลทัว่ไปมกัแปลว่า “ทรงเป็นศาสดาของ
เหล่าเทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย” คือเป็นครู ผู้สอนหรือผู้ ให้ศาสตร์ ก็มีนยัเดียวกัน) ดงันัน้ ศาสตร์
จงึมีหน้าท่ีส าหรับแก้ไขปัญหาของมนษุย์ หรือดบัเหตแุหง่ปัญหาของมนษุย์ได้ เม่ือแก้ไขปัญหาได้ก็
เกิดปัญญา คือความรู้ หรือรู้ทัว่ 

ดงันัน้ ศาสตร์ในความหมายนีจ้งึหมายถึง องค์ความรู้ท่ีสงูสดุจนรู้ทัว่ในระดบัท่ีสามารถจะ
ใช้ในการแก้ปัญหาของมนุษย์ในระดบัสูงสุด คือการดบัทุกข์ หรือท าลายเหตุแห่งทุกข์ได้ ซึ่งใน
ปรัชญาตะวันออกได้รับค าตอบอันเป็นท่ีสิน้สุดแล้ว จึงถือว่าเป็นอันสิน้สุดแห่งวิวัฒนาการของ
ปัญญามนุษย์ ท่ีต่างจากวิวฒันาการของสตัว์ซึ่งอาศยัสญัชาตญาณในการด ารงชีวิต และมนุษย์
เหนือกวา่สตัว์ทัง้หลายตรงท่ีด ารงชีวิตด้วยปัญญา 
 
วิจัย : ปัญญา : ศาสตร์  

ในต าราการวิจยัทัว่ไป ให้ความหมายของการวิจยัว่าเป็นการค้นคว้าหาความรู้ท่ีเรียกว่า 
“ค้นซ า้” หรือ “Research”  ส่ือให้เห็นถึงการท าให้แน่ใจว่าข้อความรู้ท่ีได้จากการวิจยันัน้คอ่นข้าง
แน่นอนเช่ือถือได้ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงตามรูปศพัท์ในภาษาบาลี ซึ่งหมายถึง เฟ้น หรือการ
ค้นหา หรือสืบค้นเพ่ือจะเอาสิ่งท่ีต้องการให้ได้ หรือเท่ียวสอดส่ายและสอดส่อง หาให้เจอในสิ่งท่ี
ต้องการ เพราะฉะนัน้การวิจยัจึงเป็นเร่ืองของการท่ีค้นหา (พระธรรมปิฎก. การศึกษากับการวิจยั
เพ่ืออนาคตของประเทศไทย. 2548  หน้า 58) 

“วิจยันัน้เป็นไวพจน์ คือเป็นค ำที่มีควำมหมำยใช้แทนกนัไดข้องค ำว่ำปัญญำหรือจะ
ใชศ้พัท์ภำษำองักฤษก็เรียกว่ำเป็น Synonym ของค ำว่ำปัญญำ ในภำษำบำลี เวลำ
ใดท่ำนใหค้วำมหมำยของค ำว่ำปัญญำค ำหน่ึงที่จะมำก็คือค ำว่ำ วิจโย คือวิจยั วิจยั
ในฐำนะของไวพจน์ของปัญญำนัน้ ควำมจริงมนัเป็นลกัษณะหน่ึงของกำรใช้ปัญญำ
พร้อมทัง้กำรท ำให้เกิดปัญญำ หรือท ำให้ปัญญำพฒันำข้ึนด้วย พทุธศำสนำนัน้เรำ
ถือว่ำเป็นศำสนำแห่งปัญญำ ปัญญำเป็นตวัตดัสินทีท่ ำใหบ้รรลจุดุมุ่งหมำยของพทุธ
ศำสนำ และจุดมุ่งหมำยของพุทธศำสนำเองก็เป็นปัญญำอีก ซ่ึงเรียกว่ำ  ‘โพธิ’   
โพธิก็เป็นชื่อหน่ึงของปัญญำ  ปัญญำนี้มีหลำยชื่อ  ในที่สดุพทุธศำสนำใช้ปัญญำ
เพือ่บรรลถึุงปัญญำ  ปัญญำในขัน้ท ำงำนเพือ่ให้บรรลผุลนัน้  เป็นปัญญำที่เรียกว่ำ  
วิจยั  วิจยัไปก็เกิดปัญญำ  และเกิดปัญญำพฒันำไปจนกระทัง่ปัญญำนัน้เป็นโพธิ
เลย” 
(พระธรรมปิฏก.  กำรศึกษำกับกำรวิจัยเพื่ออนำคตของประเทศไทย .  2548             
หนำ้ 57) 
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ดงันัน้  พอท่ีจะสรุปได้วา่  ปรัชญา  ปัญญา  และศาสตร์  ตา่งก็เป็นเร่ืองเดียวกนั  และเป็น
เร่ืองเดียวกนักบัวิจยั  ซึง่เป็นทัง้กระบวนการและผล  และเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษา  เม่ือเสร็จสิน้
กระบวนการและได้ผลแล้ว  จงึเรียกวา่  รอบรู้  รู้ทัว่  หรือรู้ตามความเป็นจริง 

 
ขอบเขตสาระของปรัชญา 
 นกัปรัชญาได้ก าหนดสาระและการจ าแนกขอบเขตของสาระไว้ตา่งๆ กัน  เช่น  ฟรานซิส
เบคอน  ได้แบง่ปรัชญาออกเป็น  2  สาขา  คือ ปรัชญาธรรมชาติ  (Natural  Philosophy)  ได้แก่  
วิทยาศาสตร์  ธรรมชาติสาขาต่างๆ  เช่น  ชีววิทยา  เคมี  ฟิสิกส์  เป็นต้น  และปรัชญาเก่ียวกับ
มนษุย์  (Human  Philosophy)  ได้แก่  สงัคมศาสตร์  และมนษุย์ศาสตร์  นกัปรัชญาบางท่านแบง่
ปรัชญาออกเป็น  3  สาขา  คือ  อภิปรัชญา  (Metaphysic)  หรือ ภววิทยา (Ontology)  ญาณ
วิทยา  (Epistemology)  และคณุวิทยา  (Axiology)    Encyclopedia  Americana  แบง่ไว้  5  
สาขา  ได้แก่  อภิปรัชญา  ญาณวิทยา  จริยศาสตร์  (Ethics)  สุนทรียศาสตร์  (Aesthetics)  และ
ตรรกศาสตร์  (Logic)  ปรัชญาเมธีอีกพวกหนึ่งแบ่งปรัชญาเป็น  2  สาขา  คือ  ปรัชญาบริสุทธ์ิ  
(Pure Philosophy)  ซึ่งได้แก่  อภิปรัชญา  ญาณวิทยา  และคุณวิทยา  และอีกสาขาหนึ่งคือ  
ปรัชญาประยุกต์  (Applied  Philosophy)  คือปรัชญาท่ีตีความจากปรัชญาบริสุทธ์ิ  แล้วแยก
ออกเป็นศาสตร์หรือสาขาวิชา  เชน่   ปรัชญาสงัคม  ปรัชญากฎหมาย  ปรัชญาประวตัิศาสตร์  เป็น
ต้น  (มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั.  ปรัชญาเบือ้งต้น.  2551  หน้า 8-9) 
 ในบทความนีจ้ะแบง่ขอบเขตสาระปรัชญา  เป็น  3  สาขาใหญ่  คือ 1)อภิปรัชญาหรือภว
วิทยา  2) คณุวิทยา  และ  3) ญาณวิทยา  ใน  3  ขอบเขตของสาระนีมี้วตัถปุระสงค์ของการศกึษา
ตา่งกนัไป  ดงันี ้
 อภิปรัชญา  มุ่งศกึษาหรือค้นคว้าหาค าตอบเก่ียวกับความจริงสูงสดุ  หรือภาวะท่ีปรากฏ
อยูใ่นโลกและจกัรวาล  นัน้คืออะไร  มีสภาวะหรือด ารงอยู่อย่างไร  คือการศกึษาธรรมชาติของโลก  
(และจกัรวาล)  และมนษุย์วา่มีสภาวะธรรมชาตเิป็นอยา่งไร  เชน่  เป็นวตัถหุรือจิต  เป็นต้น 
 คุณวิทยา  มุ่งศึกษาเพ่ือค้นคว้าหาค าตอบเก่ียวกับคุณค่าของความรู้  ความจริงท่ีพบ  
หรือธรรมชาติต่างๆ ว่ามีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างไร  อะไรมีคณุค่า  อะไรไม่มี
คณุคา่  ในสว่นนีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัธรรมชาตขิองความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์  ซึ่งจะ
น าไปสู่การประพฤติปฏิบตัิของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกัน  (ท าให้ถูกต้องกับใจ,  ชอบใจ)  ซึ่งเป็น
สาระส าคญัของจริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์  โดยสรุปแล้วการศึกษาด้านนีไ้ม่ได้ตอบปัญหา
เก่ียวกับความจริง และเป็นการศึกษาเก่ียวกับคุณค่าหรือสิ่งท่ีควรจะเป็น หรือควรนิยม  ควร
ประพฤตปิฏิบตั ิ
 ญาณวิทยา  มุ่งศึกษาหรือค้นคว้าหาค าตอบเก่ียวกับธรรมชาติของความรู้ท่ีมนุษย์รู้ได้  
หรือทฤษฎีความรู้ ซึ่งมีสาระเก่ียวกับความรู้ว่ามีลักษณะอย่างไร  มนุษย์ได้ความรู้มาอย่างไร  
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ความรู้มีขอบเขตแค่ไหน  และมีมาตรการการตรวจสอบว่าความรู้ใดเป็นความจริง  กล่าวคือ  
ญาณวิทยามุ่งตอบปัญหา  อภิปรัชญา และคุณวิทยา ด้วยนั่นเอง ในส่วนญาณวิทยานี ้ 
สาระส าคญัเป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ของมนษุย์กบัโลก   
(ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิ ในวิทย์  วิศทเวทย์. ปรัชญาทัว่ไป.2547) 
 
ปัญญาในพุทธศาสนา : ธรรมกับวินัย 
 ปัญญาในพทุธศาสนาเป็นความรู้ตามความเป็นจริงของปรากฏการณ์ธรรมชาติทัง้หลาย
ทัง้ในระดบัโลกและเหนือโลก (กาลและเหนือกาล) หรือทัง้ระดบัธรรมชาติท่ีมีเหตปัุจจยัปรุงแต่ง
และธรรมชาติท่ีไม่มีเหตปัุจจยัปรุงแตง่ ว่าโดยย่อคือความรู้ในอริยสจั (ความจริงท่ีท าให้ไกลจาก
ศตัรูหรือกิเลส) คือ รู้ในสภาวะธรรมชาติ รู้ในกฎธรรมชาติ รู้ในหน้าท่ีท่ีควรท าให้สอดคล้องกับกฎ
ธรรมชาต ิและรู้ผลของการท าหน้าท่ีนัน้ ทัง้หมดรวมเรียกวา่ ธรรม หรือ ธรรมชาติ ขยายว่า ปัญญา 
หมายถึง การรู้ธรรมชาต ิรู้กฎธรรมชาติ รู้หน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิตามกฎธรรมชาติ และรู้ผลท่ีได้รับจาก
การปฏิบัติตามกฎนัน้ คู่แรกนัน้ทางการศึกษาเรียกว่า “รู้ทฤษฎี” หรือ รู้ปริยัติ คู่หลังเรียกว่า“รู้
ปฏิบตัิ” สรุปว่ารู้ทัง้ทฤษฎีและรู้ปฏิบตัิ ได้อย่างสอดคล้องต้องกนั และเม่ืออธิบายในอริยสจัแสดง
ความสมัพนัธ์ได้ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงอริยสัจ 
ปัญญา 

 เหต ุ ผล 

รู้ทฤษฎี : 
สมทุยั 

(เหตขุองปัญหา) 
ทกุข์ 

(ปัญหา) 

รู้ปฏิบตัิ : 
มรรค 

(ทางดบัเหตขุองปัญหา) 
นิโรธ 

(ความดบัของปัญหา) 
  

ในพุทธประวตัิคราวท่ีทรงตรัสรู้นัน้ พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ว่าได้ตรัสรู้แล้วเน่ืองด้วยได้ทรงรู้
โดยปัญญาว่าได้ทรงรู้ในอริยสจัแล้ว โดยอาการ 12 เวียนไปในอริยสจั 3 รอบ ในความรู้ทัง้ 3 คือ 
สจัจญาณ  (รู้ในความจริง) กิจจญาณ (รู้ในกิจท่ีควรท า) กตญาณ (รู้ในผลจากการท า) อธิบายดงั
ตาราง 2  
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ตาราง 2 แสดงญาณ 3 
     ญาณ 
อริยสัจ 

สัจจญาณ กิจจญาณ กตญาณ 

 
ทกุข์ 

รู้วา่ความทกุข์มีอยูจ่ริง รู้วา่ทกุข์เป็นสิ่งท่ีควร
ก าหนดรู้(ปริญญา) 

รู้วา่ได้ก าหนดรู้ 
หรือเข้าใจแล้ว 

 
สมทุยั 

รู้วา่สมทุยัคือตณัหา 
เป็นสาเหตใุห้เกิด 

ทกุข์จริง 

รู้วา่สมทุยัคือ 
ตญัหาเป็นสิ่ง 

ท่ีควรละ(ปหานะ) 

รู้วา่ได้ละแล้ว 

 
นิโรธ 

รู้วา่นิโรธคือความ 
ดบัทกุข์หรือนิพพาน 

มีอยูจ่ริง 

รู้วา่นิโรธควร 
ท าให้แจ้ง(สจัฉิกิริยา) 

รู้วา่ได้ท าให้แจ้ง 
หรือบรรลผุลส าเร็จ 

แล้ว 
 

มรรค 
รู้วา่มรรคมีองค์แปด 
เป็นหนทางดบัเหต ุ
แหง่ทกุข์จริง 

รู้วา่มรรคควร 
ท าให้มีให้เป็นหรือท า 
ให้เกิดขึน้(ภาวนา) 

รู้วา่ได้ท าให้ 
มีให้เป็น หรือท า 
ให้เกิดขึน้แล้ว 

  
ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า การรู้ธรรม หรือปัญญา คือการรู้ความจริงในธรรมชาติ และวิธีการ

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจริงนัน้ ผลท่ีได้รับก็คือความสุขหรือความสงบ ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตได้ ประเด็นส าคัญในข้อสรุปนีก็้คือ 
ปัญญา เป็นเร่ืองของเหตแุละผล ความสมัพนัธ์ระหว่างเหตแุละผล และการน าเอาความสมัพนัธ์
ระหว่างเหตแุละผลนัน้ ไปปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ตอ่ชีวิต ซึ่งหลกัการนีเ้ราน าไปใช้เป็นหลกัส าคญั
ในการวิจยันัน้เอง เช่น หลกัการสรุปเชิงเหตผุล หลกัความส าคญัของการวิจยั (Significant of 
Research) ซึง่แสดงให้เห็นในรูปของความตรงภายใน และความตรงภายนอกของการวิจยั เป็นต้น 
ดงันัน้ การวิจยัจงึเป็นการค้น ค้นอะไร? ค้นหาความจริง หรือธรรมชาติ เม่ือรู้ความจริงในธรรมชาติ
แล้วก็ปฏิบตัิให้สอดคล้องกบั(กฎ) ธรรมชาติ ผลท่ีได้รับคือความสขุ เช่น การวินิจฉัยและรักษาโรค
ของแพทย์เม่ือวินิจฉัยและรักษาได้สอดคล้องกับ(กฎ)ธรรมชาติ ผลก็คือผู้ ป่วยจะหายจากการ
เจ็บป่วยได้ ในพทุธศาสนาเม่ือท่านพดูถึง “ธรรม” ท่านจะใช้ค าว่า “แสดงธรรม” คือเปิดเผยให้เห็น
วา่ ความจริงหรือธรรมชาตเิป็นอยา่งไร เพราะธรรมมีอยูแ่ล้วหรือเป็นสภาวะและสจัจะท่ีมีอยูเ่ชน่ 
นัน้เอง ไม่มีใครบญัญัติขึน้ หรือไม่ขึน้กับการบญัญัติจากเทพหรือศาสดาใด ดงันัน้นกัวิจยัก็คือ 
นกัปรัชญา ผู้แสวงหาความจริงในธรรมชาตนิัน่เอง   
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 ส่วนค าว่า “วินยั” ท่านจะใช้ค าว่า “บญัญัติ” เรียกว่า บญัญัติวินัย หรือ ก าหนด  ตัง้ขึน้ 
เพ่ือความผาสุกของสงัคม ถ้าเป็นวินยัในพุทธศาสนานัน้ ท่านบญัญัติพระวินยัไว้เพ่ือความผาสุก
แห่งสงฆ์ ดงันัน้ ธรรม กับ วินยั จึงให้ความหมายต่างกัน จะพูดว่า ธรรมเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาต ิ
บัญญัติก าหนดไม่ได้ (ในศาสนาเทวนิยมถือว่าผู้ ก าหนดคือเทพหรือพระเจ้า (God) ซึ่งมี
ความหมายตรงกับ พระธรรมในพุทธศาสนา) ส่วนวินัยเป็นกฎเกณฑ์ท่ีมนุษย์บญัญัติหรือตัง้ขึน้ 
เราจะเรียกว่า กฎมนุษย์ เช่น กฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีต เป็นต้น การก าหนดขึน้นีผ้นัแปรได้
ไปตามทิฏฐิหรือความเห็น  ลัทธิ  ศาสนา ฯลฯ เป็นต้น เป็นข้อสังเกตว่า วินัย นัน้จะมีความ
เหมาะสม (ไม่ควรใช้ค าว่า ดี , ไม่ดี) ถ้ามีความสอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งความเห็นท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบัธรรมชาตเิป็นเชน่ไร ก็ขึน้อยูก่บัความเห็นของแตล่ะลทัธิ แตล่ะสงัคม เช่นในสงัคมของชาว
พุทธ เห็นว่า มนุษย์และสตัว์ต่างรักชีวิต กลวัภัย จึงบญัญัติว่า ห้ามฆ่าหรือเบียดเบียนกัน แม้ใน
กฎหมายก็เช่นกัน เม่ือก าหนดแล้วก็เกิดเป็นหลักความประพฤติ(คุณธรรม) และจริยธรรม(การ
ประพฤติ หรือธรรมอนัเป็นการประพฤติ)ขึน้มา ถ้าสอดคล้องกับธรรมชาติ หรือทกุลทัธิ ทุกสงัคม
เห็นตรงกัน ก็กลายเป็นคุณธรรม จริยธรรมสากลขึน้มา ดังนัน้จะเห็นว่า วินัยนัน้  เป็นการตัง้
กฎเกณฑ์ของมนุษย์โดยอาศยักฎเกณฑ์ธรรมชาติ เม่ือใดก็ตาม ถ้าวินยัคือสิ่งเดียวกับธรรมชาติ
แล้ว ก็ไม่มีสิ่งอ่ืนใดนอกเหนือไปจากธรรม ในพุทธศาสนา เรามักตีความว่า “ศีล” คือ วินัย 
(ความหมายท่ีแท้จริงของศีล หมายถึงความเป็นปกติของกายวาจา เช่นมีปกติไม่ฆ่าสตัว์เรียกว่ามี
ศีล สว่นวินยันัน้เป็นหลกัความประพฤต ิหรือกฎเกณฑ์ท่ีตัง้ขึน้ส าหรับให้ประพฤติตามหลกันัน้) 
                                          

 เราทราบกนัโดยทัว่ไปว่าการวิจยัคือ การศกึษาหรือค้นคว้าเก่ียวกบัตวัแปร หรือความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปร ลกัษณะส าคญัของตวัแปรคือ คณุลกัษณะใด ๆ ของสรรพสิ่งท่ีมีความแปรเปล่ียน 
(Vary) ด้วยลกัษณะดงักลา่วนี ้ตวัแปรจงึมีลกัษณะ 1) ไมค่งท่ี (อนิจฺจ ) 2) ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
เป็นภาวะขดัแย้งเน่ืองจากถูกบีบคัน้ จากเหตตุ่างๆ ซึ่งเป็นแรงกระท า (ทุกฺข ) และ 3) ไม่ใช่ตวัตน 
หรือจะยึดถือว่าเป็นนัน้เป็นน่ี เป็นตัวตน หรือแก่นสารท่ีเรียกว่า อัตตาไม่ได้ (อนตฺตา) ทัง้ 3 
ประการนี ้ เรียกว่า “ไตรลกัษณ์” คือ ลกัษณะประจ า 3 ประการ ของสรรพสิ่งในโลกและจกัรวาล 
คือลกัษณะของธรรมชาตใินโลกและจกัรวาลนัน่เอง (ไมน่บัธรรมชาติเหนือโลกและจกัรวาล ยกเว้น 
อนตฺตา ให้นบัวา่เป็นลกัษณะเดียวท่ีประจ าอยู่เหนือโลกและจกัรวาล) 
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ปรัชญากับวิจัยและประเมิน   
 ในล าดบันีจ้ะกลา่วถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปรัชญากบัวิจยัและประเมิน ซึ่งในปฐมบทได้กล่าว
เป็นเค้ามาบ้างแล้ว เม่ือเราพูดถึงวิจัยนัน้คนส่วนใหญ่มักคิดไปถึงระเบียบวิธีวิจัย  หรือวิธีวิจัย
รวมถึงวิชาวิจยั  หรือศาสตร์การวิจยั ไมไ่ด้คดิไปถึง  “ผล”  ซึง่คือ   “ปัญญา”   ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว 
อย่างไรก็ตามเม่ือคิดว่าเป็นศาสตร์ ปัจจุบันมักนิยมใช้ค าว่า วิธีวิทยาการวิจัย หรือ Research 
Methodology ซึ่งแปลว่า เป็นศาสตร์  สาระ หรือองค์ความรู้ท่ีว่าด้วยวิธีการวิจยั หรือวิธีการหา
ความจริง พูดง่าย ๆ ว่า เป็นศาสตร์แห่งวิธี มีสาระว่าด้วยวิธีการท่ีจะน ามาซึ่งความจริง (ความรู้
จริง) ซึง่ตา่งจากศาสตร์อ่ืนตรงท่ี ศาสตร์อ่ืนมีองค์ความรู้ท่ีไม่ได้เป็นเร่ืองของวิธีการแสวงหาความรู้ 
เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา เป็นต้น เม่ือพูดอย่างนีเ้ราถือว่า วิจัย เป็นญาณวิทยาในสาขาของ
ปรัชญา หรือ วิจยันัน้เป็นปรัชญาเสียเอง แต่เม่ือพูดถึงวิจัยในฐานะผล คือ ปัญญา วิจัยก็อยู่ใน
ฐานะของปรัชญาในสาขาของอภิปรัชญา เม่ือตีความเช่นนี  ้บทบาทของวิจยัในฐานะญาณวิทยา
ท่ีว่าด้วยความรู้และการแสวงหาความรู้นัน้ มีจดุมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1) เป็นวิธีการเพ่ือให้ได้
ค าตอบตอ่ปัญหาอภิปรัชญา คือ ตอบว่าความจริงสงูสดุ (แท้) คืออะไร 2) เป็นวิธีเพ่ือให้ได้ค าตอบ
ตอ่ปัญหาคณุวิทยา คือ ตอบว่าคณุคา่หรือสิ่งท่ีควรนัน้คืออะไร และ 3) เป็นวิธีการเพ่ือตอบปัญหา
ญาณวิทยาเอง  ประเดน็ส าคญัของความแตกตา่งในจดุมุ่งหมายทัง้สองประการแรกนัน้ ท าให้เกิด
ศาสตร์แห่งการวิจยัและประเมินขึน้ ถ้าวิธีวิทยานัน้ตอบปัญหาอภิปรัชญา ย่อมอยู่ในจดุมุ่งหมาย
ของวิจยั แตถ้่าวิธีวิทยานัน้ตอบปัญหาคณุวิทยา เชน่ จริยศาสตร์ และสนุทรียศาสตร์ อะไรมีคณุคา่ 
แก่การประพฤติ ควรประพฤติ อะไรงาม เหล่านีเ้ป็นต้น ย่อมอยู่ในจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
กล่าวโดยสรุปคือ วิจยัมุ่งตอบปัญหาว่าอะไรจริง ส่วนประเมินมุ่งตอบปัญหาว่าอะไรควร (ซึ่งอาจ
เป็น ดี/ไม่ดี , งาม/ไม่งาม , สอบได้/สอบตก , ถกูกฎหมาย/ผิดกฎหมาย เป็นต้น) ดงันัน้ จึงมีผู้ ให้
ความหมายว่า การประเมินเป็นการวิจยัประยกุต์ (Applied Research) เน่ืองด้วยใช้วิธีวิทยาการ
วิจัยเป็นเคร่ืองมือ กลายเป็นวิธีวิทยาการประเมิน (Evaluation Methodology) ก็มี แต่แม้
ข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นนัน้ก็ตาม จุดเปล่ียนท่ีท าให้การประเมินแตกต่างออกไปจากวิจยั ได้แก่ ใน
ท้ายท่ีสดุแล้วผลการประเมินจะไมต่อบปัญหาเร่ืองความจริงคืออะไร แตจ่ะตอบปัญหาว่า สิ่งท่ีควร
เป็นนัน้เป็นอยา่งไร ในการก าหนดสิ่งท่ีควรเป็นนัน้เราใช้ “เกณฑ์” (Criterion) เป็นสิ่งตดัสิน หรือตวั
แบง่ แตก็่ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ววา่ สิ่งท่ีควรจะเหมาะสมเพียงใด ย่อมขึน้อยู่กบัเกณฑ์ หรือกฎเกณฑ์
ท่ีตัง้ขึน้มานัน้ว่ามีความสอดคล้องกับธรรมชาติมากน้อยเพียงใด สอดคล้องกับบริบท , สังคม , 
จารีต , ประเพณี , คา่นิยม ฯลฯ เพียงใด กฎเกณฑ์ท่ีตัง้ขึน้มานี ้เรากล่าวมาแล้วว่าเป็นกฎเกณฑ์ ท่ี
มนษุย์ตัง้ขึน้เอง ดงันัน้ ผลจากการประเมินจงึตอบปัญหาเร่ืองคณุคา่ ซึ่งไม่ใช่เร่ืองจริง แตเ่ป็นเร่ือง
ท่ีควรจะเป็นเช่นนัน้ ดงันัน้ นิยามการประเมิน จึงเป็นการก าหนดคุณค่า (Value Judgment) 
คุณค่านีเ้ป็นค าเดียวกันท่ีใช้ในสังคมวิทยาว่า “ค่านิยม” หรือค่าท่ีคนส่วนใหญ่นิยมว่าควรเป็น
เช่นนัน้ และใช้ในเศรษฐศาสตร์ว่า “มลูคา่” ซึ่งเป็นการให้คา่ หรือตีราคา ซึ่งนกัประเมินส่วนใหญ่รู้ 
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และเข้าใจในความหมายว่าเป็นคณุคา่เทียมหรือคณุค่าภายนอก(Value) ผนัแปรได้ไปตามบริบท 
หรือเกณฑ์ท่ีตัง้ขึน้ ส่วนคุณค่าแท้หรือคุณค่าภายใน (Merit) ตีความหมายไปท่ี คุณลกัษณะท่ี
แท้จริงของสิ่งนัน้ หรือลกัษณะของความเป็นสากลอนัเป็นคณุสมบตัิของมนั(ศิริชยั กาญจนวาสี.
2545: 75) เช่น คณุค่าท่ีแท้จริงของทองคือเป็นธาตุโลหะทรานซิชัน่ มีความทนต่อการผุกร่อน
เน่ืองจากไมท่ าปฏิกิริยากบัออกซิเจนจึงไม่เป็นสนิม   มีจดุหลอมเหลว 1064 c◦ จดุเดือด  2970 c◦  
มีความเหนียวและสามารถยืดขยายได้ เป็นต้น   ส่วนคณุคา่เทียมคือราคาของมนั ซึ่งปัจจบุนัก็ให้
คณุคา่กนัมากขึน้ ขนาดให้คณุคา่กนัวนัตอ่วนั  มีความสวยงามเม่ือน ามาท าเคร่ืองประดบัเพราะมี
สีเหลืองมนัวาว เป็นต้น  เม่ือตีความเช่นนี ้ผลการประเมินท่ีให้คณุคา่ท่ีแท้จริง จะยงัอยู่ในขอบเขต
ของคณุวิทยาอยู่อีกหรือไม่ หรือว่าเป็นอภิปรัชญา ส่วนผลการประเมิน/หรือความเช่ือท่ีว่า เราไม่
อาจเข้าสู่คณุคา่ท่ีแท้จริงของตวัแปรได้ เน่ืองด้วยเพราะเราก าหนดกฎเกณฑ์การตดัสินคณุคา่เอง 
ยอ่มเป็นการตอบปัญหาคณุวิทยาไมไ่ด้ตอบปัญหาอภิปรัชญา นิยามของการประเมินท่ีว่า เป็นการ
ก าหนดคณุค่าจึงเป็นไปไม่ได้ว่าผลการประเมินจะเป็นความจริง แต่จะกลายเป็นเร่ืองท่ีคนเห็นว่า 
“ควรจะเป็น” 
 ฐานคตเิร่ืองคณุคา่แท้นี ้เป็นความพยายามของคน หรือนกัประเมินท่ีว่า ความพยายามใน
การแสวงหาคุณค่านัน้อาจท าให้เข้าสู่คณุค่าแท้จริงได้ โดยคิดไปว่า  ถ้าเราตัง้กฎหรือเกณฑ์การ
ตดัสินคุณค่าได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติได้แล้วคุณค่านัน้ย่อมเข้าสู่คณุค่า ท่ีถูก
ก าหนดโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติได้ เช่น การตดัเกรด ท่ีถือเอาการแจกแจงของตวัแปรผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นข้อมลูการประเมินว่ามีการแจกแจงปกติ แล้วตดัเกรดตามคะแนนจดุแบง่คะแนน
ท่ีแบ่งไปตามช่วงของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วให้ระดบั หรือคณุค่าของความสามารถว่าควร
เป็น A B C D เป็นต้น แท้จริงแล้วมาจากฐานคติท่ีว่า ธรรมชาติตวัแปรประชากรของผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน มีการแจกแจงเป็นปกต ิดงันัน้ ถ้านกัประเมินอ้างการแจกแจงของตวัแปร
ประชากรดงักลา่ว ก็ถือได้ว่าเป็นการอ้าง หรือพยายามเข้าสู่กฎเกณฑ์ท่ีธรรมชาติเป็นอย่างนัน้ ผล
ก็คือ แม้นักประเมินจะตัง้กฎเกณฑ์การตดัสินขึน้มา แต่ก็พยายามเทียบเคียงเกณฑ์ของคน  ให้
สอดคล้องกบัธรรมชาติ แล้วอ้างตอ่ไปว่า การก าหนดคณุคา่นัน้ เป็นคณุคา่ท่ีแท้จริง หรือพยายาม
น าไปสู่คุณค่าท่ีแท้จริงได้ หากตวัแปรทุกตัวท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนมีความคงท่ีทัง้หมด ยกเว้นตวัแปรอิสระ เช่น วิธีการสอน เป็นต้น  ค าว่า “โค้งปกติ” นัน้ เป็น
โค้งท่ีแสดงให้เห็นถึงการแจกแจงของตวัแปรตามธรรมชาตินั่นเอง ถ้าผิดธรรมชาติ เราเรียกว่า  
ผิดปกต ิการแจกแจงไมป่กต ิคือ การแจกแจงผิดธรรมชาต ิใชห่รือไม่ 
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บทสรุป 
ศาสตร์ในการวิจัยและประเมินมีความเหมือนและความแตกต่างกันตามปรัชญา ซึ่ง

ปรัชญา คือ ปัญญา หรือความรอบรู้ ในสว่นของปรัชญาหรือปัญญานัน้มีความเก่ียวข้องกบัศาสตร์  
หรือ “สัตถะ” ในภาษาบาลี และ “ศาสตฺร” ในภาษาสันสกฤต ซึ่งหมายถึง อาวุธ หรือของมีคม 
ในทางพุทธศาสนานัน้ อาวุธหรือของมีคม ท่ีใช้ในการดบัทกุข์ หรือท าลายเหตแุห่งทุกข์ คือ การรู้
และปฏิบัติได้ตามค าสอน เม่ือดับทุกข์ได้จึงได้ช่ือว่าเป็นผู้ มีปัญญา คือเป็นผู้ รู้ความจริงใน
ธรรมชาต ิและรู้วิธีปฏิบตัท่ีิสอดคล้องกบัความจริงนัน้ ปัญญา จงึเป็นความสมัพนัธ์ของเหตแุละผล
ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการวิจัย ดังนัน้ การวิจัย จึงเป็นการค้นหาความจริง หรือท าความเข้าใจ
เก่ียวกบั ธรรม หรือธรรมชาตนิัน่เอง  

เม่ือพิจารณาสาระแห่งปรัชญาทัง้ 3 สาขา ได้แก่ อภิปรัชญา  คณุวิทยา และญาณวิทยา
แล้วนัน้ การวิจยั อยู่ในฐานะญาณวิทยา เพราะวิจยัเป็นศาสตร์แห่งวิธี มีสาระว่าด้วยวิธีการท่ีจะ
น ามาซึ่งความจริง แต่เม่ือพิจารณาวิจัยในฐานะผล คือ ปัญญา หรือ ความรู้ ความจริงท่ีได้นัน้  
วิจยัอยู่ในฐานะของอภิปรัชญา  วิจยัในฐานะญาณวิทยานัน้ มีจุดหมาย 3 ประการ ได้แก่ 1) เป็น
วิธีการเพ่ือให้ได้ค าตอบตอ่ปัญหาอภิปรัชญา คือ ตอบว่าความจริงสูงสดุ (แท้) คืออะไร 2) เป็นวิธี
เพ่ือให้ได้ค าตอบต่อปัญหาคณุวิทยา คือ ตอบว่าคณุค่าหรือสิ่งท่ีควรเป็นนัน้คืออะไร และ 3) เป็น
วิธีการเพ่ือตอบปัญหาญาณวิทยา คือ ตอบว่าได้ความรู้มาอย่างไร  ความแตกตา่งในจดุมุ่งหมาย
ทัง้สองประการแรกนัน้ ท าให้เกิดศาสตร์แห่งการวิจยัและประเมินขึน้  กล่าวคือ การวิจยัมุ่งตอบ
ปัญหาวา่อะไรจริง สว่นการประเมินมุง่ตอบปัญหาว่าอะไรควร โดยท่ีการประเมินจะไม่ตอบปัญหา
วา่ความจริงคืออะไร แตจ่ะตอบปัญหาวา่ สิ่งท่ีควรนัน้เป็นอย่างไร โดยพิจารณาวินิจฉัยตามเกณฑ์
ท่ีตัง้ขึน้และพิจารณาว่าเกณฑ์นัน้มีความสอดคล้องกบัธรรมชาติเพียงใด เม่ือการประเมินเป็นการ
ตอบปัญหาเร่ืองคณุคา่ท่ีควรจะเป็น ดงันัน้ นิยามของการประเมินจงึเป็นการก าหนดคณุคา่ 

ส่วน “วินยั” เป็นกฎเกณฑ์ท่ีมนษุย์บญัญัติหรือตัง้ขึน้เพ่ือความผาสกุของสงัคม  กฎเกณฑ์
นีจ้ะผันแปรไปตามทิฏฐิ หรือความเห็นของแต่ละสังคม ดงันัน้  วินัย จะมีความเหมาะสมถ้า
สอดคล้องกบัธรรมชาตขิองสงัคมนัน้ๆ เม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้ววินยัจึงไม่ตา่งไปจากการประเมิน แตว่ินยั
ตา่งไปจากธรรม หรือธรรมชาต ิเชน่เดียวกบัท่ีประเมินตา่งไปจากวิจยั   
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