
 
 

นิยามเกี่ยวกับการวิจัย 
 

 1.  การวิจัย1 หมายถึง การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบ โดยอาศ
หรือวิธีการ เพื่อใหพบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการ

2.  ลักษณะของงานที่ถือวาเปนการวิจัย ควรจะประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินงานท
ดังตอไปนี้ 

2.1   การคัดเลือกหัวขอในการวิจัย (selection of problem area) 
2.2   วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล (method of gathering data) 
2.3   การวิเคราะหและการตีความขอมูล (analysis and interpretation of the data) 
2.4   การเสนอผลการวิจัยและขอสรุป  (conclusions and final report) 

 กิจกรรม หรือลักษณะงานที่เปนเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เชนการส
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การทํารายงานหรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือกิจกรรมส
การวิจัย เชน การฝกอบรมนักวิจัย การใหเงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ  เหลานี้ไมนับเปนกา
นิยามขางตน และสามารถแบงการวิจัยตามกลุมสาขาวิชาการใหญๆ ไดเปน 2 ดาน  คือ 
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร  หมายถึง การสํารวจ วิเคราะห ทดลองอยางมีระบบและเป
ดวยอุปกรณหรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณธรรมชาติ ตลอดจนส
ไดสรางสรรคขึ้นมาดวยความรู หรือประสบการณ เพื่อเสนอความรูใหม เพื่อสุขภา
ความผาสุกและความเจริญกาวหนาของมนุษยชาติ 
 การวิจัยทางสังคมศาสตร หมายถึง การศึกษาคนควาหาความจริงดวยระบบและว
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของม
สังคม เพื่อใหทราบถึงความรูและความจริงที่จะนํามาแกไขปญหาของสังคม หรือกอใหเกิดควา
 3.  มิติหลักและองคประกอบการวิจัย 2 (core and functional dimension) 

       3.1  ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทํา
ไปสูส่ิงที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นในอนาคต หากดําเนินการไปตามแนวทางนี้ การคาดหวัง
รูปธรรมที่เปนตัวเลขที่กําหนดไว แตก็กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยลําดับ ทั้ง
การวิจัยเปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy) 

ทิศทางการวิจัยถูกกําหนดอยูใน 4 ทิศทาง ดังนี้ 
3.1.1  ทิศทางการวิจัยที่นําประเทศไปสูการพึ่งตนเอง 
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3.1.2  ทิศทางการวิจัยที่นําไปสูการเพิ่มผลผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม 
3.1.3  ทิศทางการวิจัยที่นําไปสูความเปนอยูที่ดีพอ สังคมเขมแข็ง ส่ิงแวดลอมดี 
3.1.4  ทิศทางการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทย 

       3.2  แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงรางขอกําหนดที่ระบุเร่ืองหรือลักษณะการ
ดําเนินการในการทําวิจัยใหเปนไปในทางสอดคลองกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยที่กําหนดไว 
        3.3  แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกกําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการวิจัย 
ประกอบดวยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ  หรืออาจเรียกวาชุดโครงการวิจัย โดยมี
ความสัมพันธหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน  มีลักษณะบูรณาการ (integration)  ทําใหเกิดองครวม 
(holistic ideology)  เปนการวิจัยที่เปนสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines)  และครบวงจร  (complete 
set) โดยมีเปาหมายที่จะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางชัดเจน 

       3.4  แผนงานวิจัยยอย (research sub-program)  หมายถึง  หัวขอการวิจัยภายใตแผนงาน
วิจัย  ซ่ึงกําหนดลักษณะการทํางานวิจัยของโครงการวิจัย 

       3.5  โครงการวิจัย  (research project) หมายถึง  แผนและการแสดงหัวขอรายละเอียดในการ
ศึกษาคนควา วิเคราะห  หรือทดลองอยางมีระบบที่แนนอน ซ่ึงหนวยงานหนึ่ง ๆ  หรือหลายหนวยงาน
จะรวมกันดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

       3.6  โครงการวิจัยยอย (research sub-project)  หมายถึง หัวขอการวิจัยภายใตโครงการ
วิจัย ซ่ึงระบุถึงการวิจัยที่ดําเนินการ 

       3.7 งานวิจัยยอย (research task) หมายถึง เปนขั้นสุดทายของแตละโครงการวิจัย 
(research project) 

       3.8  กิจกรรมวิจัย  (research activity) หมายถึง การแสดงหัวขอเร่ืองวิจัยที่จะตองปฏิบัติ
ในงานวิจัยยอย  โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยใหสอดคลองและเปนลําดับกับแผนการดําเนินงาน 
(work plan)  ที่กําหนดไว 

4.  ประเภทของการวิจัย (type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) 3ประกอบดวย 
       4.1  การวิจัยพื้นฐาน ( basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) เปน

การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมมติฐานของ
ปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือ
ความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตาง ๆ 
(laws) โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ 
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Scientific and Technological Activities : Functional Distribution : 67 - 72.   
 



 

        4.2  การวิจัยประยุกต (applied research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ  และมี
วัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการ
ตางๆ ที่ไดจากการวิจัยข้ันพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหมๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ได
ระบุไวแนชัดลวงหนา 
        4.3  การพัฒนาทดลอง (experimental development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใช
ความรูที่ไดรับจากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อการ
ติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ เหลานั้นใหดีขึ้น  

5.  สาขาวิชาการ  หมายถึง  สาขาวิชาการ  และกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ ประกอบดวย 
      5.1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร และสถิติ  
ฟสิกส  ดาราศาสตร  วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยม
วิทยา  ฟสิกสของสิ่งแวดลอม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

     5.2 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย  แพทยศาสตร  
สาธารณสุข  เทคนิคการแพทย  พยาบาลศาสตร  ทันตแพทยศาสตร  และสังคมศาสตรการแพทย  และ
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ 
      5.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช   ประกอบดวยกลุมวิชา  อนินทรียเคมี  อินทรียเคมี
ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีส่ิงแวดลอม  เคมี
เทคนิค  นิวเคลียรเคมี  เคมีเชิงฟสิกส  เคมีชีวภาพ  เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห  เภสัชอุตสาหกรรม  
เภสัชกรรม  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  เครื่องสําอาง  เภสัชเวช  เภสัชชีวภาพ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

     5.4  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช  การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร  
ระบบเกษตร  ทรัพยากรดิน  ธุรกิจการเกษตร  วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร  ส่ิงแวดลอมทางการ
เกษตร  วิทยาศาสตรชีวภาพ  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 

     5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

     5.6 สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี  วรรณคดี   
ศิลปกรรม  ภาษา  สถาปตยกรรม  ศาสนา  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 

     5.7  สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ 
      5.8  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ  นโยบายศาสตร  อุดมการณทางการเมือง  สถาบันทางการเมือง  ชีวิตทางการเมือง  สังคม



 

วิทยาทางการเมือง  ระบบการเมือง  ทฤษฎีการเมือง  รัฐประศาสนศาสตร  มติสาธารณะ  ยุทธศาสตรเพื่อ
ความมั่นคง  และเศรษฐศาสตรการเมือง  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 

     5.9  สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ   
การบัญชี  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 
     5.10  สาขาสังคมวิทยา  ประกอบดวยกลุมวิชา  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร   มานุษยวิทยา  
จิตวิทยาสังคม  ปญหาสังคม  และสังคมศาสตร  อาชญาวิทยา  กระบวนการยุติธรรม  มนุษยนิเวศวิทยา
และนิเวศวิทยาสังคม  พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิศาสตรสังคม  การศึกษาความเสมอภาค
ระหวางเพศ  คติชนวิทยา  และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

    5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร  ประกอบดวยกลุมวิชา  วิทยาการ
คอมพิวเตอร  โทรคมนาคม  การสื่อสารดวยดาวเทียม  การสื่อสารเครือขาย  การสํารวจและรับรูจาก
ระยะไกล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  สารสนเทศศาสตร  นิเทศศาสตร  บรรณารักษศาสตร  เทคนิค
พิพิธภัณฑและภัณฑาคาร  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 

    5.12  สาขาการศึกษา ประกอบดวย กลุมวิชา  พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอนการ
วัดและประเมินผลการศึกษา  เทคโนโลยีการศึกษา  บริหารการศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนวการ
ศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา และอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 




