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1. บทนํา  
จุดมุงหมายหลักของการศึกษาในศาสตรทกุศาสตรก็คือ การคนหาความจริงเพื่อขยายขอบเขต

ความรูที่มีอยูใหกวางขวางออกไป การวิจยันับวาเปนวิธีการขยายขอบเขตความรูที่มีความสําคัญมากวิธีหนึง่ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณกีารหาความรูใหมทีม่ีความเชื่อถือไดสูง อันจะนาํไปสูการสรางองคความรูที่
สามารถนําไปใชอธิบาย หรือทํานาย หรือควบคุมปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึน้ได และหากองคความรูนั้น
สามารถปรับใหใชไดกับทุกกรณ ี องคความรูนั้นกอ็าจพัฒนาตอไปจนกลายเปนทฤษฎีไดในที่สุด  

 การสรางและการใชทฤษฎมีักมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเขาใจธรรมชาติของปรากฏการณตาง ๆ 
จนสามารถคาดการณไดอยางถูกตองวาจะเกิดอะไรขึน้ในอนาคต เชน นักวิชาการในสายธุรกิจการเงินตาง
มุงหวังที่จะสรางทฤษฎีทางการเงินที่สามารถแกปญหาหรอืควบคุมปรากฎการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแลว เชน 
ภาวะเงินเฟอ เงินฝด หรือกบัดักกระแสการเงนิ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ กลุมคน หรือตนเอง 
หรือนักวิชาการในสายงานบคุคลก็อาจตองการสรางทฤษฏีเพื่อใชในการอธิบายผลกระทบของโครงสราง

องคการ หรือรูปแบบภาวะผูนําของผูบริหารตอการพฒันาองคการใหสามารถแขงขันไดดี เปนตน ส่ิงที่
เหมือนกนัของทั้งสองกรณีนี้ก็คือ ความตองการในการสรางทฤษฎีที่สามารถทํานายสิ่งที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคตเพื่อใชเปนขอเสนอแนะแกผูเกีย่วของวา ถาหากดําเนินการอยางนั้นอยางนี้แลว จะเกิดอะไรขึ้นใน

อนาคต 

โดยทั่วไปการสรางทฤษฎีมักเริ่มจากการสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึน้แลวหลายปรากฏการณ เพื่อ
นําขอสังเกตทีม่ีแนวโนมความเปนจริงไดสูงไปกําหนดเปนสมมุติฐาน เชน นักวิจัยทางธุรกิจสังเกตพบความ
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คลายคลึงกันของลักษณะการลงทุนในหลายกรณี จึงตั้งเปนสมมุติฐานวา นกัลงทุนที่มีอายมุากจะสนใจ
ผลตอบแทนในรูปเม็ดเงินของการปนผลจากการลงทุนมากกวานักลงทนุที่มีอายุนอย และหากพสูิจนไดวา
สมมุติฐานนี้เปนจริงเสมอ กรณีนีก้็อาจพฒันาตอไปจนกลายเปนทฤษฎีได และในการใชงาน ผูใชทฤษฎีนี้จะ

สามารถทํานายการปนผลของแตละองคการธุรกิจไดจากอายุของนักลงทุนที่ถือหุนของบริษัทนั้น  

ความสามารถในการพยากรณอนาคตไดอยางถูกตองจะมีคณุคาสูงตอการวางแผนและควบคุมการ
ทํางานขององคการ แตความสามารถในการพยากรณเพยีงอยางเดียวมกัไมอาจสนองตอบความตองการของ
นักวจิัยไดทั้งหมด เนื่องจากตามปกติธรรมชาติของนักวิจัยจะเปนคนใฝรูเพื่อใหเขาใจปจจยั เหตผุล และ
กลไกของกระบวนการเกิดปรากฏการณอยางครบถวน ลึกซึ้ง และสมบูรณ เปนที่แนนอนในเกือบทุกกรณวีา
การคาดการณไดอยางถูกตองแมนยํา จะเกิดจากความเขาใจในกลไกความสัมพันธขององคประกอบยอยใน
เร่ืองนั้น ๆ อยางถองแท  ดังนั้นในการทํานายปรากฏการณจึงตองมคีําอธิบายที่ดีดวยวา ปรากฏการณนัน้
เกิดขึ้นไดอยางไร ดวยปจจยัสําคัญอะไร และเพราะเหตุใด ซ่ึงจะนําไปสูการควบคุมสถานการณไดอยางมี

ประสิทธิภาพตอไป 

 เนื่องจากมกีารใหความหมายของคําวา “ทฤษฎี” แตกตางกันไปอยางหลากหลาย ซ่ึงอาจกวางหรือ
แคบตามลักษณะเนื้อหาสาระและลักษณะของเหตุและผล(ตรรกะ)ที่ใช แตในกรณีของการวจิัยทางธุรกิจ 
“ทฤษฎี” มักหมายถึงชุดของขอความที่เปนสัจธรรม(ชุดของสมมุติฐานที่พิสูจนแลววาเปนจริงเสมอ) และมี
ความสัมพันธกัน เพื่อใชอธิบายปจจยั กระบวนการ ผลลัพธ และเหตผุลของการเกิดปรากฏการณที่สังเกต
พบเปนหลัก ชุดขอความที่เปนสัจธรรมจะเกิดจากการพิสูจนหลักการทางทฤษฎีวาเปนจริงเสมอในทุกกรณี 
ดังนั้นการสรางขอความที่เปนสัจธรรมที่สัมพันธกันจึงเปนกุญแจสําคญัของการสรางทฤษฎีเปนนัน่เอง แต
กอนจะอธิบายในสวนนี้ควรทําความเขาใจธรรมชาติของแนวคดิทางทฤษฎีเสียกอน 

2. แนวคิด (Concept) 
การสรางทฤษฎีเปนกระบวนการพัฒนาวธีิการอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวยความเขาใจ

อยางลึกซึ้งถึงสาเหตุ กลไกการเกิด และผลที่จะเกดิขึ้น ในลักษณะทีเ่ปนนามธรรมระดับสูง ความรูเชนนี้จะ
เกิดจากการสังเกตปรากฏการณที่เกิดขึน้อยางละเอียดและตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่ง แลวจึงนําสิ่งที่
สังเกตุพบมาสรุปเปนแนวคดิหรือหลักการทั่วไปที่มีแนวโนมของความเปนจริงไดสูง ซ่ึงอาจทําในลักษณะ
การจัดกรอบแนวคิด การขยายความ หรือการสรางจินตนาการ เชน นกัทฤษฎีองคการอธิบายพฤติกรรมของ
หัวหนางานจากการนําเหตุการณที่เกิดขึน้จริงมาจัดเปนกลุม นําแตละกลุมเหตุการณมาวิเคราะห แลวจึงนํา
ผลการวิเคราะหมาสังเคราะหรวมกนัเขาเปนแนวคิด และเพื่อใหการดําเนินการมีทิศทางที่แนนอน นักสราง
ทฤษฎี จึงมักเลือกวิธีการสรางกรอบขึ้นเปนแนวทาง เชน ในทฤษฎีองคการ อาจกําหนดกรอบหลักการเปน 
“ภาวะผูนํา” “การเพิ่มผลผลิต” หรือ “จริยธรรมการบริหาร” เปนตน ในดานทฤษฎกีารเงิน อาจกําหนดกรอบ



 3

หลักการเปน “รายไดประชาชาติ” “ทรัพยสิน” หรือ “ภาวะเงินเฟอ” ในดานทฤษฎีการตลาด อาจกําหนด
กรอบหลักการเปน “พฤติกรรมผูบริโภค” “การวางตําแหนงสินคา” หรือ “การสงเสริมการขาย” เปนตน 

 การสรางแนวคิดก็คือการสรางนามธรรมจากความเปนจริงหรือจากจุดมุงหมายที่เปนรูปธรรม นั่น
คือตัวแนวคิดจะเปนการบรรยายเหตุการณหรือจุดมุงหมายเปนถอยคํา ตัวอยางเชน แนวคดิของคําวา 
“ทรัพยสิน” ในโลกแหงความเปนจริงที่เปนรูปธรรม อาจหมายถึงเครือ่งจักร หรือที่ดิน หรือใบอนุญาตให
เปดโรงงานก็ได อยางไรก็ตาม แนวคิดอาจมีระดับนามธรรมที่แตกตางกันออกไป ยิ่งมีความเปนแนวคิดมาก
ก็จะยิ่งเปนนามธรรมมาก มีขอบเขตกวางขวาง แตสามารถวัดหรือจับตองไดนอย ตวัอยางเชน จากรูปธรรม 
ผักชี อาจปรับใหเปนนามธรรมมากขึ้นตามลําดับไดวา เปนผัก เปนพืชลมลุก เปนพืช เปนสิ่งมีชีวิต และ ฯลฯ 
นักวจิัยทางธุรกิจ (หรือเชิงวทิยาศาสตร) โดยทั่วไปจะทําวิจัยในสองระดับคือ ระดับหลักการที่เปนนามธรรม 
(โดยการตั้งขอกําหนด และระดับรูปธรรมโดยการสังเกตหรือการทดลอง (ของตัวแปรและสมมุติฐาน) ซ่ึง
เปนการทดลองสิ่งที่เปนจริง นั่นคือ เปนการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ อุปกรณ ระบบ หรือเหตุการณ 
โดยมีการควบคุมตัวแปรอิสระบางอยางเพือ่ใหสามารถทดลองซ้ําได 

 ถานักวิจยัดานการบริหารองคการเสนอแนวคิดวา “พนักงานที่มีอายุมากจะตองการการตอบแทนที่
แตกตางไปจากพนักงานที่มอีายุนอย” เนื้อหาหลักที่เปนนามธรรมของประโยคนี้กค็ือ “อายุของพนักงาน” 
และ “รางวัลที่พนักงานตองการ” ถานักวิจัยตองการพสูิจนสมมุติฐานนี้ นกัวจิัยจะตองทําการเสาะหาขอมูล
จากพนกังานที่มีอายุตางกันวา ตองการไดรับการตอบแทนในดานตาง ๆ แตกตางกนัอยางไร เชน เงินเดือน 
บําเหน็จหรือบาํนาญ สวัสดิการทั้งขณะทํางานและหลังเกษียณอายุ ความพึงพอใจในงาน และอื่น ๆ โดยทํา
การสํารวจและจดบนัทึกอายุและความตองการในลักษณะตาง ๆ ในระดับที่เปนรูปธรรม จากนั้นจึงทําการ
จัดหมวดหมู วเิคราะหผล และนําผลไปสังเคราะหเพื่อใหไดผลสรุปวาแนวคิดที่เสนอไวเปนจริงหรือไม 

 นักวจิัยจะตองเปนคนชางสังเกต สามารถรูเห็นสภาพของความเปนจริงในรายละเอยีดไดดี นกั
ทฤษฎีจะแปลงขอมูลที่เกิดขึ้นจริงโดยใชกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหใหเปนแนวคิดในลักษณะที่
เปนนามธรรม แนวคดิเชิงนามธรรมที่เปนจริงเสมอจึงนบัเปนหลักการได แนวคิดทีไ่มเชื่อมโยงกบัแนวคดิ
อ่ืนจะไมอาจพฒันาขึ้นใหเปนทฤษฎีได การสรางทฤษฎีจะเกิดขึน้เมื่อสามารถอธิบายไดวาแนวคิดหนึ่งมี

ความสัมพันธกับอีกแนวคิดหนึ่งไดอยางไร 

3. การตั้งประเด็นเพื่อการพิสูจน (Proposition) 
แนวคดิเปนปจจัยพืน้ฐานของการพัฒนาทฤษฎี แตเนื่องจากทฤษฎีสรางจากการนําแนวคิดหลาย

แนวคดิมาบูรณาการรวมกัน โดยผูสรางทฤษฎีจะตองมีความเขาใจอยางดีวาแนวคดิหนึ่งมีความสัมพันธกับ
อีกแนวคิดหนึง่อยางไร ดังนั้นเมื่อปรับสิ่งที่เปนรูปธรรมในธรรมชาติใหเปนนามธรรมไดแลว ผูประสงคที่
จะสรางทฤษฎีตองใหความสนใจในเรื่องความสัมพันธของแนวคดิที่เกีย่วของกนั การพิสูจนความสัมพันธ
ระหวางแนวคดินยิมทําโดยการตั้งประเดน็เพื่อใหสามารถพิสูจนไดวา ความสัมพันธของแนวคิดที่กําหนดไว
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เปนจริงกับทกุกรณีหรือไม ทั้งนี้ตองพิจารณาความเกี่ยวของกันของแนวคิดในเชิงตรรกะอยางรอบดาน และ
ตองแสดงในเบื้องตนไดวา แนวคดิเหลานี้มีปจจยัหรือองคประกอบที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่
คงที่แนนอนเสมอ หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา กลไกของความสัมพันธระหวางแนวคิดจะมีลักษณะ
เดียวกันในทกุสถานการณเสมอ 

 ตัวอยางการตั้งประเด็นเพื่อการพิสูจนดานพฤติกรรมศาสตรที่ใชสรางทฤษฎีทางการบริหารงาน
บุคคล เชน บุคคลที่ตองแกปญหาโดยใชความพยายามทั้งรางกายและจิตใจอยูเสมอจะมีลักษณะนิสัยที่เข็ม
แข็งเพิ่มมากขึน้ตามประสบการณที่เพิ่มขึน้ การตั้งประเด็นนีช้ี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางแนวคดิ 
“ประสบการณของความพยายาม”  และ “ลักษณะนิสัย”  วามีทิศทางเพิ่มขึ้นตามกันเสมอ 

4. วิธีการทางวิทยาศาสตร 
วิธีการทางวิทยาศาสตรคือกระบวนการสรางองคความรูวิธีหนึ่งที่จดัไดวาเปนเครื่องมือสําคัญของ

การสรางทฤษฎีจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกดิขึ้น ยังไมเปนที่ยอมรับกันในทุกวงการ โดยมีการโตแยงอยูเสมอ
วาการดําเนินการตามวิธีการทางวิทยาศาสตรจะประกอบดวยขัน้ตอนใดบาง แตโดยทั่วไปจะเริ่มจากการ
สังเกต การตั้งสมมุติฐาน และการพสูิจนสมมุติฐาน ซ่ึงหลายกรณีอาจตองทําในลักษณะที่เปนวัฎจักร 
ประเด็นสําคัญของการโตแยงเกือบทุกครั้งอีกประเดน็หนึ่งก็คือความสามารถในการทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ในธรรมชาติ (Empirical testability) ทั้งสวนที่เปนนามธรรมและรูปธรรม ซ่ึงมีความจําเปนตอกระบวนการ

สรางความเชื่อถือของทฤษฎีนั้นเปนอยางยิง่ 

ตามความเปนจริง การตั้งสมมุติฐานก็คือการตั้งประเดน็จากสิ่งที่เกดิขึ้นจริง เพื่อใหสามารถพิสูจน 
ในเชิงนามธรรมไดวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ เปนอยางไร เชน หากตั้งสมมุติฐานวา “การให
รางวัลแกบุคคลจะชวยเพิ่มลักษณะนิสัยที่ดขีองบุคคลนั้น”  กรณนีี้อาจทดสอบในสิ่งที่เปนจริงดวยการตั้ง
ประเด็นไดหลายรูปแบบ เชน ตั้งประเด็นวา “การจายโบนัสสําหรับพนักงานขายทีท่ํายอดขายไดเกินเปา จะ
ทําใหปริมาณยอดขายรวมของทั้งองคการทะลุเปาได”  ซ่ึงเปนการนําเหตกุารณจริงมาใชพิสูจนสมมุติฐาน 
โดยการจายโบนัสและยอดขายเปนตวัแปรที่สะทอนหลักการของการใหรางวัลและลักษณะการทาํงานที่ดี 

การตั้งประเดน็เชนนีจ้ะเห็นไดวาตวัแปรยงัอยูในระดับรูปธรรม ดังนั้นจึงสามารถวัดคาของตัวแปรได
สะดวกทําใหสามารถใชการวัดจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปอธิบายสิ่งที่เปนนามธรรมได 

 สวนที่เปนรูปธรรมจะเกี่ยวของกับปริมาณทางวิทยาศาสตรที่สามารถวัดและทดสอบซ้ําได สวนที่
เปนนามธรรมจะเปนสวนสรปุเพื่อเขาใจความเปนจริงเชิงวิทยาศาสตร โดยอาศัยการสังเกต การวิเคราะห 
และการสังเคราะห ซ่ึงอาจทาํโดยตรงหรือโดยออมจากปรากฏการณตาง ๆ ที่สนใจ ทั้งในเชงิตรรกะหรือเชิง
ระบบก็ได ทั้งนี้เพื่อสรางกฎพื้นฐานทางวทิยาศาสตรตอไป 

5.  กระบวนการสรางทฤษฎี 
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 กระบวนการสรางทฤษฎีอาจแบงตามขั้นตอนการดําเนนิการไดเปน 6 ระดับคือ การสังเกต การ
สรางแนวคิด การตั้งประเด็นเพื่อการพิสูจน การจัดกลุมเครือขายของแนวคดิใหเปนหลักการ การพิสูจน
หลักการอยางรอบดาน และการสรุปผลข้ันสุดทายพรอมประกาศการเปนทฤษฎีและเผยแพรเพือ่สรางการ
ยอมรับ จะเห็นไดวาการสรางทฤษฎีเปนกระบวนการเปนการปรับเปลี่ยนสิ่งที่เปนรูปธรรมในธรรมชาติให
เปนนามธรรม โดยการเพิ่มระดับนามธรรมมากขึ้น ๆ จนกลายเปนทฤษฎทีี่สามารถอธิบายปรากฎการณใน
ลักษณะที่เปนนามธรรมระดับสูงสุด 

โดยทั่วไปทฤษฎีเกิดจากการหาเหตุผลทั้งในลักษณะการแตกความ (Deduction) และการสรุปความ 
(Induction) จากปรากฏการณที่เกดิขึ้น จากนั้นจึงนําสิ่งที่คนพบไปสรุปเนื้อหาในภาพรวม แลวจึงพยายาม
ตรวจสอบความถูกตองของผลสรุปในเชิงรูปธรรมโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร ในกรณีที่ตองการ
ตรวจสอบความถูกตองของผลสรุปที่เปนนามธรรม จะตองแปรนามธรรมใหเปนรูปธรรมกอน แลวจึงทํา
การวัด การตรวจสอบอาจทําไดในทกุระดบั ทั้งระดับ แนวคิด หลักการ หรือทฤษฎีกไ็ด  

 ในระดับนามธรรมหรือระดับหลักการ การพัฒนาทฤษฎีจะทําไดโดยการใชเหตุผลแบบแตกความ 
ซ่ึงเปนการคิดหาเหตุผลจากขอความในเรือ่งเฉพาะ (Specific assertion) ตัวอยางเชน เปนทีท่ราบกันวา 
ผูบริหารทุกคนเปนมนษุย ดงันั้นถาทราบวา ผศ. วัฒนา กสิกุล เปนผูบริหาร นั่นยอมทําใหยอมรับไดวา ผศ.
วัฒนา เปนมนุษยคนหนึ่ง ในระดับรูปธรรม ทฤษฎีอาจพัฒนาโดยการใชเหตุผลแบบการสรปุความ ซ่ึงเปน
กระบวนการทางตรรกะที่ใชในการสรางขอเสนอทั่วไปจากการสังเกตพุบความจริงในเรื่องนั้น เชน ผูบริหาร
ที่เคยมีมาเปนมนุษยเสมอ ดงันั้น ผูบริหารทุกคนจึงเปนมนุษย 

 ตัวอยางเชน นายหนาคาหุนที่มีประสบการณ 15 ป ทําการสังเกตหาความสัมพนัธของราคาทอง 
และราคาหุนกบัตัวแปรตาง ๆ ทางสังคมและพบวา ราคาทองจะสูงขึ้นเมื่อมีสถานการณรายเกดิขึน้เชน มี 
การจี้เครื่องบิน มีการกอการราย มีการรบ แตในทางกลบักันหากเกดิเหตุการณเชนนี้ ราคาหุนจะตก จึงทําให
สรุปไดวาราคาทองและราคาหุนจะมีความสัมพันธกับความมั่นคงทางสังคมและ/หรือการเมือง นั่นคือ
นายหนาคาหุนใหขอเสนอจากประสบการณหรือการสงัเกต โดยเฉพาะการคาดการณเชนนี้จะสามารถ
นําไปใชกับสถานการณทั่วไปที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตได 

6. ตัวอยางของทฤษฎี 
รูปที่ 2 เปนแผนภูมิที่แสดงความสัมพันธของทฤษฎีที่อธิบายการออกจากงานโดยสมัครใจของ

บุคคลในองคการใด ๆ กรณีนี้จะพิจารณาในรูปของการเปลี่ยนงานของบุคคลจากงานเดิมไปสูงานใหม ซ่ึง
อาจเปนตําแหนงงานอื่นในองคการเดิมหรือตางองคการก็ได เมื่อพจิารณาปจจยัใหญ ๆ แลวเหตกุารณนี้อาจ
เกิดภายใตหลักการ 2 อยางคือ 

1. การรับรูความตองการของตัวบุคคลผูตองการทํางานใหมในตําแหนงอื่น 
2. การรับรูความตองการของตัวบุคคลที่ไมตองการทํางานเดิม 
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  หลักการทั้ง 2 นี้ คาดวาจะเปนสาเหตุที่มีมากอนเกดิความสมัครใจที่จะออกจากงานเดมิ ซ่ึงเปนเพียง
สมมุติฐานที่ยงัไมมีการพิสูจน แนวคิดสําคญัของหลักการทั้ง 2 นี้ คือเงื่อนไขที่มีกอนการสมัครใจลาออกซึ่ง
นับเปนสมมุตฐิานที่สองที่เชื่อมโยงหลักการเขาดวยกัน ในการอธบิายทฤษฎีที่ลึกลงไปอีกก็คอื ผลการ
ทํางานก็มีสวนที่ทําใหเกิดการรับรู ไดจึงอาจนับเปนแนวคดิ ขั้นตนอีกแนวคดิหนึ่งทีม่ีอิทธิพลทั้งตอการรับรู
ในการเปลี่ยนแปลงที่จะตัดภาระงาน และเกิดการรับรูที่ตองการเปลี่ยนไปรับงานใหมในหนวยงานอื่นการ
รับรูความตองการเปลี่ยนภาระงานจากเดิมอาจเกิดจากความรูอ่ืน เชน สภาพการแขงขันในตลาดแรงงาน 
จํานวนองคการที่แตละคนทราบ และลักษณะนิสัยสวนตวัของบุคคลนั้น การรับรูวาตนเองมีความสามารถที่
จะแขงขันไดเปนการรับรูของความตองการการเปลี่ยนแปลงจะเกิดจากอิทธิพลองคการตาง ๆตาง ๆ เชน  
อัตราคาตอบแทน ความซับซอนของงาน และการมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนตน 

 คําอธิบายสําหรับทฤษฎีนี้ยังไมสมบูรณ อยางไรก็ตาม ตัวอยางนี้มุงเนนเพื่อใหผูอานเขาใจประเดน็
หลักที่ใชในการสรางทฤษฎี 

7.  การพิสูจนทฤษฎี 
  โดยทั่วไป ปรากฏการณแตละเรื่องจะมีทฤษฎีที่ใชในการอธิบายไดหลายทฤษฎี ในการพิจารณาวา
ทฤษฎีใดจะดกีวาทฤษฎีอ่ืน ๆ นักวิจัยจะตองเก็บรวบรวมขอมูลหรือขอสังเกตุที่เปนรูปธรรมอยางละเอียด
เพื่อใชเปนขอมูลในการพิสูจนทฤษฎีตัวอยางเชน ในกรณีของการดําเนินชวีิตของคนทฤษฎีแรงจูงใจของ
มาสโลว (Mallow’s hierarchical theory of motivation) อธิบายเกี่ยวกบัพฤติกรรมของมนุษยวาคนจะสนอง
ความตองการทางกายของตนกอนสนองความตองการการยอมรับตนเองจากบุคคลอื่น ฟรอยเดยีน (Freudian 
- นักจติวิทยาวิเคราะห) เสนอทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจอีกลักษณะหนึ่งคือ จิตใตสํานึกและแรงขับทาง
อารมณจะเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน  

หนาที่หลักของนักวิชาการทีอ่ยูในแตละสาขาวชิาจะตองคนหาวาทฤษฎีที่มีผูตั้งขึ้นผิดหรือไม และ
มีส่ิงที่ไมตรงกันระหวางทฤษฎีหลายทฤษฎีในเรื่องเดยีวกันอยางไร สถิติที่บันทึกกนัไวไมวาจะเปนดานกฬีา
หรือดานอื่นนบัเปนตัวเทยีบเพื่อใหมีผูพยายามสรางสิ่งที่ดีกวาเพื่อทําลายสถิตินั้น  ทํานองเดียวกนัทฤษฎีก็มี
ไวเพื่อใหเกิดการทดสอบโดยจะตองแสดงใหเห็นจริงไดวา กฎ หรือทฤษฎีที่มีผูเสนอไวไมเปนจริงในทกุ
กรณี  ดูจะเปนการแปลกไมมีเหตุผลในเชิงสรางสรรคเลยที่มีความพยายามที่จะพิสูจนใหไดวาทฤษฎีที่ผูอ่ืน
สรางขึ้น “ผิด” แทนทีจ่ะพสูิจนวา “ถูก” จากการศึกษาการตั้งทฤษฎี พบวา  มีทฤษฎีหลายทฤษฎทีี่ไมเคยมี
การตรวจสอบเลยและมีทฤษฎีจํานวนนอยมากที่มีการอธิบายเชิงเปรียบเทียบกับทฤษฎีอ่ืนอยางจริงจัง ดังนัน้ 
จึงทําใหไมอาจแนใจไดวากฎหรือทฤษฎทีี่ยังไมมีการตรวจสอบถูกตองหรือไมแตเนือ่งจากผูตั้งทฤษฎีทุกคน
จะยนืยนัวา “ทฤษฎีของตนมีการทดสอบตามวัตถุประสงคแลว ขอมูลตางจากการทดสอบแสดงวาทฤษฎี
ของตนเปนจรงิแนนอน” ดังนั้น ถาหากไมสามารถพิสูจนไดวาทฤษฎีนั้นผิด ก็จะไมสามารถหักลางทฤษฎี
นั้นได  ซ่ึงจะสงผลใหไมมีความเชื่อมั่นวาทฤษฎีนั้นเปนจริงทั้งหมดทุกกรณี  
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 การวิจยัทางธุรกิจเปนการรวบรวมขอมูลความจริงเพื่อใชตรวจสอบทฤษฎีตาง ๆ อยางไรก็ตาม
นักวจิัยที่ตองการชี้ใหเห็นความจริงที่ไมเปนไปตามทฤษฎีใดทฤษฎหีนึ่ง จะตองเขาใจความแตกตางระหวาง
ความจริงและทฤษฎี  ความจริงคือขอมูลที่ปรากฏในโลก สวนทฤษฎีคือโครงสรางของแนวคิดที่อธิบายหรือ
แปลความหมายของความจริง 

 

8.  สรุป 
ทฤษฎีจะชวยใหสามารถสรางกรอบแนวคิดในการกําหนดกลยุทธทางการบริหารจากความรูความ

เขาใจลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของหนวยงานของตน เมื่อเปรยีบเทียบเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
บางลักษณะความรูทางวิทยาศาสตรที่เกิดจากการพัฒนาทฤษฎีอาจมีคุณคาในทางปฏิบัติมาก ทฤษฎีที่ดีจะทํา
ใหสามารถปรับความเปนจรงิแตละเรื่องใหเปนภาพสรุปทั่วไป ทําใหคาดการณส่ิงอืน่หรือสรางความเขาใจ
ได 

 การคาดการณส่ิงที่จะเกดิขึ้นในอนาคตและความเขาใจกลไกของการเกดิปรากฎการณนับเปน
เปาหมายหลัก 2 ประการของทฤษฎี ทฤษฎีเปนการบูรณาการของหลกัการหลายหลักการที่สัมพันธกันเพื่อ
นําไปใชเปนหลักในการอธบิายความสัมพนัธของสิ่งตาง ๆ ที่สังเกตพบ หลักการและประเดน็ในการพิสูจน
เปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการสรางของทฤษฎีในระดับนามธรรม ในระดบัรูปธรรม จะสามารถ
ใชทฤษฎีในการประเมินตัวแปร สมมติฐานหรือกรอบแนวคิดที่พิสูจนได การพิสูจนกระบวนการดวยวิธีทาง
วิทยาศาสตรจะชวยใหสามารถพัฒนาและปรับปรุงทฤษฎีใหถูกตองตอไปดวย 
 

 
                        

   ทฤษฎี 
 
         ระดับนามธรรม 
            หลักการ 
 
 
          การตั้งประเด็น 
 
  แนวคดิ 
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ขอมูลจาก 
รูปที่  1 ระดับขั้นตอนของนามธรรมในกระบวนการสรางทฤษฎี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป  2  ทฤษฎีพื้นฐานที่อธิบายการลาออกจากงานโดยสมัครใจ 

สภาพตลาดแรงงาน จํานวน 
องคการ ลักษณะนิสัยสวนตวั 
และอื่น ๆ  

 
การรับทราบการเปลี่ยนแปลง 
จากความคาดหวังโอกาส 

การรับทราบความตองการ
การเปลี่ยนแปลง (จากความ
พึงพอใจในงาน)                  

คาตอบแทน ความยากลาํบาก
ของงาน การมสีวนรวมในการ 
ตัดสินใจ และอื่น ๆ  

 
ความตั้งใจ
ในการ
เปลี่ยนงาน 

 
การขอเปลี่ยน 
งานโดยสมัครใจ   

การ
ทํางาน 


