
หลกัและลกัษณะของงานวจิยัเชงิ
มานษุยวทิยา/วจิยัเชงิคณุภาพ

• มวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะอธบิายปรากฏการณ์ทาง
สงัคม ภายใตค้วามสมัพันธ/์ปฏสิมัพันธใ์นรปูแบบ
ของ ขนบธรรมเนยีม ประเพณี พธิกีรรม ศลิปกรรม
ฯลฯ ซึง่แตล่ะกรณีตา่งลว้นมโีครงสรา้ง/ประเด็น/
แงม่มุ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้อยา่งงา่ยและสลับซบัซอ้น   

• ปรากฏการณใ์นสงัคมมหีลายระดบั (แตก่็มี
ความสมัพันธก์นั) ตัง้แตร่ะดับปฏบิัตกิารใน
ชวีติประจ าวนั (Everyday life) และระดบั
อดุมการณ์ (Ideal) ทางสงัคม อาท ิ
ขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปวฒันธรรมฯลฯ



ปรชัญาพืน้ฐานในการมอง
ปรากฏการณ์ทางมานษุยวทิยา

ความคดิหลักทีอ่ยูเ่บือ้งหลังการวจัิย
มานุษยวทิยาคอืการยอมรับ “ความแตกตา่ง
และ ความหลากหลาย” ของปรากฏการณท์าง
สงัคม มากกวา่การมุง่เนน้ทีจ่ะหา “ความ
เหมอืนกนั” หรอืความเป็นสากลของ
ปรากฏการณ ์เพราะนักมานุษยวทิยาเชือ่
วา่ พฤตกิรรมของคนในสงัคม มเีง ือ่นไข
ทางประวตัศิาสตร ์สงัคม และวฒันธรรมที่
แตกตา่งกนั จงึไมอ่าจจะใชท้ฤษฎทีีต่ายตวัมา
ใชอ้ธบิายได ้



การศกึษาปรากฏการณส์งัคม โดยเฉพาะ 
ระบบความคดิ ระบบความเชือ่ ไมอ่าจ
ศกึษาไดจ้ากการท างานสนามเพยีงครัง้
เดยีว หรอืการใช ้แบบสอบถาม เพราะ
ผูว้จิยัจะตอ้งเป็นผูซ้กัถามผูต้อบอยา่ง
ละเอยีดถีถ่ว้น  ใหเ้ขา้ใจจรงิ ๆ วา่ การสือ่
ความหมายระหวา่งผูถ้ามกบัผูต้อบนัน้
ตรงกนั ขอ้มลูทีไ่ดจ้งึควรเป็นขอ้มลูที่
สะทอ้นระบบคดิของผูท้ีถ่กูศกึษาโดยตรง



ขอ้แตกตา่งของระดบัการอธบิาย

และตคีวามกเ็ป็นเรือ่งส าคญั การ
วจัิยมานุษยวทิยาแยกขอ้แตกตา่ง
ระหวา่งขอ้มลู การอธบิาย/
ตคีวาม หรอื การวเิคราะหท์ีม่า
จากระบบคดิของผูถ้กูศกึษา
โดยตรงวา่  ‘Emic’ กบัขอ้มลูหรอื
การวเิคราะหจ์ากนักวจัิยวา่ Etic



-นักมานุษยวทิยาจ าเป็นตอ้งอาศยัเครือ่งมอืทาง
ทฤษฎมีาชว่ยสง่มองใหเ้ห็นปรากฏการณท์าง
สงัคมทีส่ลับซบัซอ้น

-นักมานุษยวทิยา จงึมรีะเบยีบวธิวีจัิยทีไ่มเ่ป็น
ระบบเครง่ครดัเหมอืนนักวจัิยเชงิปรมิาณ

-นักมานุษยวทิยาตอ้งระมัดระวงัทีจ่ะตอ้ง จะไม่
เอากรอบคดิทางทฤษฎมีาเป็นเครือ่ง
ครอบง าปรากฏการณ์ จนละเลย ขอ้เท็จจรงิ
และ บรบิท ทางสงัคมและวฒันธรรมของ
ปรากฏการณนั์น้ ๆ



นักมานุษยวทิยาตอ้งเลอืกใชก้รอบคดิ
ทางทฤษฎดีว้ยการพจิารณากลัน่กรอง
และตรวจสอบอยา่งระมัดระวงั พรอ้ม
กบัการเปิดเผยอคตทิีต่นมอียู ่และ
อภปิรายใหเ้ห็น ขอ้เดน่ขอ้ดอ้ยของ
กรอบคดิทางทฤษฎตีา่ง ๆ ทีน่ ามาใช ้

และตอ้งเปิดใหม้กีารแลกเปลีย่น
วพิากษ์วจิารณค์วามเชือ่เบือ้งตน้ อคต ิ

และอ านาจในการอธบิาย 



เมือ่ขอ้มลูเชงิประจกัษไ์มส่อดคลอ้ง

กบักรอบคดิทฤษฎี ก็พรอ้มทีจ่ะ
ปรับปรงุหรอืเปลีย่นแปลงแนวคดิ
ทฤษฎใีหเ้หมาะสม เพือ่ใหม้พีลงั
อ านาจ ในการอธบิายมากขึน้ จน
สามารถน าไปประมวลเป็นขอ้สรปุทีม่ี
ลกัษณะสากลทีม่เีงือ่นไขตา่ง ๆ ก ากบั 



ดังนัน้ ทฤษฎใีนทางมานุษยวทิยา
จงึ (ควรจะ) ถกูน ามาใชใ้นลกัษณะ
ทีเ่ป็นเครือ่งมอืน าทางในการ
คน้ควา้วจัิยมากกวา่เป็นค าตอบ 
หรอื ค าอธบิายส าเร็จรปูที่
ตอ้งการหาขอ้มลูเชงิประจักษ์มา
เสรมิใหส้มบรูณ์ยิง่ขึน้



หลกัการมองปรากฏการณ์ทาง
สงัคมวฒันธรรมผา่นกรอบคดิทฤษฎี

ปรากฏการณท์างสงัคม คอืการ “ขอ้มลูชุด
หนึง่” ทีเ่กดิขึน้ภายใตก้รอบเวลาและ
พืน้ที/่สถานทีท่ีนั่กวจัิยสนใจ ซึง่จะตอ้ง
อาศยักรอบคดิทางทฤษฎ ีเป็นเครือ่งมอืน า
ทางในการมองหาขอ้มลู เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตอ่การอธบิาย
ปรากฏการณ์ นัน้ ๆ โดยเฉพาะ
ปรากฏการณท์ีส่ลบั ซบัซอ้น



กรอบคดิทางทฤษฎ ีคอือะไร?

คอื แนวทางในการมองและวเิคราะหท์ีช่ว่ย
ใหนั้กวจัิยสามารถท าความเขา้ใจปรากฏการณ์
ทางสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามหมาย 

หาก ปราศจากวธิกีารมอง (กรอบคดิทฤษฎ)ี 
เราก็ ไมอ่าจท าความเขา้ใจปรากฏการณ์
ทางสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามหมาย หรอืไมรู่ว้า่
จะเก็บขอ้มลูอะไร เพือ่ใชเ้ป็นพืน้ฐานใน
การท าความเขา้ใจปรากฏการณท์างสงัคม
น ัน้ ๆ



หลกัการศกึษา
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม

นักมานุษยวทิยาสนใจศกึษา 
ปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลง
ทางสงัคม และตอ้งการอธบิาย
กระบวนการ เงือ่นไข และกลไก 
ในการเปลีย่นแปลงทางสงัคม 

มหีลักการ คอื



นักมานุษยวทิยาถอืวา่ ปรากฏการณท์างสงัคม
และวฒันธรรมม ี2 ระดบั คอื ปรากฏการณ์ที่
อยูร่ะดบัผวิหนา้ ซึง่สามารถสงัเกตเห็น 
พรรณนาหรอืจ าแนกปรากฏการณเ์หลา่นีใ้หเ้ป็น
หมวดหมูอ่ยา่งมคีวามหมายได ้ เพือ่ท าใหเ้ขา้ใจ
สภาพการด ารงอยู่ กระบวนการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ ตลอดจนความสมัพันธข์องปรากฏการณ์

หากนักมานุษยวทิยาสามารถบรรยาย จ าแนก
แยกแยะสิง่เหลา่นีอ่อมากไดล้ะเอยีดเทา่ใด ยิง่
ชว่ยใหส้ามารถเขา้ใจปรากฏการณม์ากขึน้
เทา่นัน้  เสมอืนหนึง่โรค/อาการของโรค



-ปรากฏการณ์ลักษณะที ่2 คอื คอื
ปรากฏการณท์ีอ่ยูเ่บ ือ้งหลงัของ
ปรากฏการณ์ผวิหนา้ เป็นความพยายาม
ศกึษาปรากฏการณเ์พือ่คน้หาสาเหตทุีอ่ยู่
เบือ้งหลงั หรอืลกึลงไป เสมอืนหนึง่การ
คน้หาสาเหตขุองโรค อาท ิการเสพฝ่ิน
ของชาวเขา เป็นปรากฏการณผ์วิหนา้ แต่
การวเิคราะหถ์งึปรากฏการณ์ทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั
อยา่งไร?



ลกัษณะสองดา้นของปรากฏการณ์

-ปรากฏการณ์ “หนา้บา้น” (Front
Region) เป็นความจรงิทีผู่ถ้กู
วจิยัตอ้งการน าเสนอ และมี
เจตนาทีจ่ะสรา้งความประทับใจให ้
นักวจัิยเขา้ใจ หรอืรับรู ้



ปรากฏการณห์ลงับา้น (Back 
Region) คอืความเป็นจรงิที่
ชาวบา้นตอ้งการจะปกปิดซอ่น
เรน้ เพือ่ปกป้องและรกัษา 
“หนา้ตา” ของเขา แตเ่ป็นความ
จรงิทีค่นในดว้ยกนัรูเ้ป็นอยา่งดี
แตไ่มต่อ้งการใหค้นนอก (เชน่
นักวจัิยหรอืเจา้หนา้ทีรั่ฐ) ลว่งรู ้



หลกัการทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัแนวคดิ Front 
and Back Regions คอื ความเป็น
จรงิทางสงัคมเป็นสิง่ทีถ่กู “ปรงุ
แตง่” หรอื “น าเสนอ” เพือ่ตอ้งการ
สรา้งความประทับใจบางอยา่ง ทีม่ี
ความหมายในสงัคมวฒันธรรมนัน้ 

อะไรคอืความจรงิ!?



นักวจัิยซึง่เป็นคนนอก จงึไมส่ามารถ
ตคีวามปรากฏการณท์ีเ่ห็นไดโ้ดยทันที
หากไมพ่ยายามคน้หาความจรงิทีซ่อ่น/
ซอ้นอยูเ่บือ้งหลงัวา่มคีวามเป็นมาอยา่งไร 
ดงันัน้ กระบวนการปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
นกัวจิยักบัชาวบา้น (บทบาท/วธิกีาร
สรา้งความสนทิสนม/ และวธิกีารเก็บ
ขอ้มลู) จงึเป็นสิง่ส าคญัทีม่สีว่นตอ่การ
ก าหนดความจรงิ และความตืน้ลกึของ
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจัิย 



ลกัษณะการมองปรากฏการณท์างสงัคม 
เป็นปรากฏการทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น มี
มติดิา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม 
การเมอืง ความทรงจ า ฯลฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง
สมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั ปรากฏการณ์
ดงักลา่วไมไ่ดเ้กดิขึน้อยา่งโดด ๆ และ
ปราศจากความเชือ่มโยงสมัพันธซ์ ึง่กนัและ
กนั แตเ่ป็นสิง่ทีม่คีวามเป็นมาทาง
ประวตัศิาสตร์ และมเีงือ่นไขตา่ง ๆ  
เกีย่วขอ้ง 



ดงันัน้  การทีจ่ะท าความเขา้ใจกบัปัญหา
และปรากฏการณท์างสงัคม จงึมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะตอ้ง ก าหนดทา่ทใีนการมอง
ปญัหาใหจ้ัดเจน น่ันคอื จะตอ้งมอง
ปรากฏการณท์ีเ่กดิข ึน้อยา่งสมัพนัธก์บั
ปรากฏการณ์อืน่ ๆ หรอื มองอยา่งองค์
รวม (Holistic View) หรอืมองอยา่งรอบ
ดา้น และสมัพันธ ์ทัง้ดา้นประวตัศิาสตร ์
เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม หรอื
สมัพันธก์บัหน่วยทางสงัคมการเมอืงอืน่ ๆ 
ทีอ่ยูร่ายรอบ



การมองอยา่งองคร์วม เป็นวธิกีาร
มอง ปรากฏการณ์อยา่ง
เชือ่มโยงกบัสว่นอืน่ ไมไ่ด ้
หมายความวา่เป็นการมองอยา่ง
ทั่วไป เพือ่ใหไ้ดภ้าพรวมอยา่ง 
“ผวิเผนิ” แต ่เป็นการมองเพือ่สรา้ง
ความเขา้ใจถงึ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งปรากฏการณอ์ืน่ ๆ วา่มี
อยูอ่ยา่งไร


