นิยามเกีย่ วกับการวิจัย

ผนวก 4

1. การวิจัย1 หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรื อทดลองอย่างมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์
หรื อวิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริ ง หรื อหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรื อแนวทางในการปฏิบตั ิ
2. ลักษณะของงานทีถ่ ือว่าเป็ นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ ๆ
ดังต่อไปนี้
2.1 การคัดเลือกหัวข้อในการวิจยั (selection of problem area)
2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (method of gathering data)
2.3 การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (analysis and interpretation of the data)
2.4 การเสนอผลการวิจยั และข้อสรุ ป (conclusions and final report)
กิจกรรม หรื อลักษณะงานที่เป็ นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจยั เช่น การสารวจเพื่อ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การทารายงานหรื อเผยแพร่ ผลงานวิจยั หรื อกิจกรรมสนับสนุนการ
วิจยั ได้แก่ การฝึ กอบรมนักวิจยั การให้เงินอุดหนุนการวิจยั ฯลฯ เหล่านี้ไม่นบั เป็ นการวิจยั ตามนิยาม
ข้างต้น และสามารถแบ่งการวิจยั ตามกลุ่มสาขาวิชาการใหญ่ ๆ ได้เป็ น 2 ด้าน คือ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การสารวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็ นขั้นตอน
ด้วยอุปกรณ์หรื อวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่ งมีชีวติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่ งที่มนุษย์ได้
สร้างสรรค์ข้ ึนมาด้วยความรู ้ หรื อประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู ้ใหม่ เพื่อสุ ขภาพอนามัย ความผาสุ ก
และความเจริ ญก้าวหน้าของมนุษยชาติ
การวิจัยทางสั งคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริ งด้วยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรื อปฏิกิริยา ตลอดจนความรู ้สึกนึกคิดของมนุษย์และ
สังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู ้และความจริ งที่จะนามาแก้ไขปั ญหาของสังคม หรื อก่อให้เกิดความรู ้ใหม่
3. มิติหลักและองค์ ประกอบการวิจัย 2 (core and functional dimension)
3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรื อแนวทางการทาวิจยั ที่มุ่ง
ไปสู่ สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิ ดขึ้นในอนาคต หากดาเนิ นการไปตามแนวทางนี้ ความคาดหวังยังไม่เป็ น
รู ปธรรมที่เป็ นตัวเลขที่กาหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึนโดยลาดับ ทั้งนี้ ทิศทางการ
วิจยั เปรี ยบเสมือนนโยบายวิจยั (research policy)
3.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงร่ างข้อกาหนดที่ระบุเรื่ องหรื อลักษณะการ
ดาเนินการในการทาวิจยั ให้เป็ นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจยั หรื อนโยบายวิจยั ที่กาหนดไว้

1

จุมพล สวัสดิยากร หลักและวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 2520, หน้า 9
นที เนียมศรี จนั ทร์ ประโยชน์ที่คาดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจยั : มุมมองของผู ้
กาหนดนโยบายการวิจยั สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ 2545, หน้า 2
2

3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อดาเนิ นการวิจยั
ประกอบด้วยโครงการวิจยั (research project) หลาย ๆ โครงการ หรื ออาจเรี ยกว่าชุ ดโครงการวิจัย โดย
มีความสัมพันธ์หรื อสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน มีลกั ษณะบูรณาการ (integration) ทาให้เกิ ดองค์รวม
(holistic ideology) เป็ นการวิจยั สหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) โดยมี
เป้ าหมายที่จะนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน
3.4 แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจยั ภายใต้แผน
งานวิจยั ซึ่ งกาหนดลักษณะการทางานวิจยั ของโครงการวิจยั
3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รู ปการที่กาหนดหรื อคิ ดไว้ในการ
ดาเนินการวิจยั โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรื อทดลองอย่าง
มีระบบที่แน่นอน ซึ่ งหน่วยงานหนึ่ง ๆ หรื อหลายหน่วยงานจะร่ วมกันดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นภายใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
3.6 โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจยั ภายใต้โครงการวิจยั
ซึ่งระบุถึงการวิจยั ที่ดาเนินการ
3.7 งานวิจัยย่ อย (research task) หมายถึง เป็ นขั้นสุ ดท้ายของแต่ละโครงการวิจยั
(research project)
3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื่ องวิจยั ที่จะต้องปฏิบตั ิ
ในงานวิจยั ย่อย โครงการวิจยั และแผนงานวิจยั โดยให้สอดคล้องและเป็ นลาดับกับแผนการดาเนินงาน
(work plan) ที่กาหนดไว้
4. ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจยั และพัฒนา (R&D) 3ประกอบด้วย
4.1 การวิจัยพืน้ ฐาน (basic research หรื อ pure research หรื อ theoretical research) เป็ น
การศึ ก ษาค้นคว้า ในทางทฤษฎี หรื อในห้องทดลองเพื่อหาความรู ้ ใ หม่ ๆ เกี่ ย วกับ สมมุ ติฐานของ
ปรากฏการณ์ และความจริ งที่สามารถสังเกตได้ หรื อเป็ นการวิเ คราะห์หาคุณสมบัติโครงสร้างหรื อ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่าง ๆ (laws)
โดยมิได้มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
4.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) เป็ นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู ้ใหม่ ๆ และ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาความรู ้น้ นั ไปใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อเป็ นการนาเอาความรู ้และวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจยั ขั้นพื้นฐานมาประยุกต์ใช้อีกต่อหนึ่ง หรื อหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ได้
ระบุไว้แน่ชดั ล่วงหน้า
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ที่มา : Organization for Economic Co – operation and Development (OECD). 1993. The Measurement of
Scientific and Technological Activities : Functional Distribution : 67 - 72.

4.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เป็ นงานที่ทาอย่างเป็ นระบบ โดยใช้
ความรู ้ ที่ได้รับจากการวิจยั และประสบการณ์ ที่มีอยู่ เพื่อสร้ างวัสดุ ผลิ ตภัณฑ์และเครื่ องมือใหม่ เพื่อ
การติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริ การใหม่ หรื อเพื่อการปรับปรุ งสิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดีข้ ึน
5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจยั แห่งชาติ ประกอบด้วย
5.1 สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิ ตศาสตร์ และ
สถิติ ฟิ สิ กส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณี วทิ ยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์
อุตุนิยมวิทยา ฟิ สิ กส์ ของสิ่ งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.2 สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ แพทยศาสตร์
สาธารณสุ ข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การแพทย์ และอื่น ๆ
ที่เกี่ ยวข้อง
5.3 สาขาวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสั ช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรี ยเ์ คมี อินทรี ยเ์ คมี
ชี วเคมี เคมี อุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมี โพลิ เมอร์ เคมี วิเคราะห์ ปิ โตรเลี ยม เคมี สิ่ง แวดล้อม
เคมี เทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิ สิ กส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม
เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่ องสาอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.4 สาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้ องกัน
กาจัดศัตรู พืช ทรั พยากรสั ตว์ ทรั พยากรประมง ทรั พยากรป่ าไม้ ทรั พยากรน้ า เพื่ อการเกษตร
อุ ตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรั พยากรดิ น ธุ รกิ จการเกษตร วิศวกรรมและเครื่ องจักรกล
การเกษตร สิ่ งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจยั และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี
ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุ รกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.8 สาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวติ ทางการเมือง สังคมวิทยา
ทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎี การเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพื่อ
ความมัน่ คง เศรษฐศาสตร์ การเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิ ชยศาสตร์ บริ หารธุ รกิจ
การบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.10 สาขาสั งคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา
จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์ สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่าง
เพศ คติชนวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.11 สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศและนิเ ทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่ ม วิช า วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่ อสารด้วยดาวเทียม การสื่ อสารเครื อข่าย การสารวจและรับรู ้ จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิค
พิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสู ตรและการสอน
การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริ หารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษา การศึกษานอกโรงเรี ยน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

__________________________

