
 

นิยามเกี่ยวกับการวิจัย 
 

 1.  การวิจัย1 หมายถึง การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ
หรือวิธีการ เพือ่ใหพบขอเทจ็จริง หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏบิัติ 

2.  ลักษณะของงานที่ถือวาเปนการวิจัย ควรจะประกอบดวยขัน้ตอนการดําเนินงานที่สําคัญ ๆ 
ดังตอไปนี ้

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

 กิจกรรม หรือลักษณะงานที่เปนเพยีงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เชนการสํารวจเพื่อ
รวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมูล การทํารายงานหรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการ
วิจัย เชน การฝกอบรมนักวจิัย การใหเงินอุดหนุนการวจิัย ฯลฯ  เหลานี้ไมนับเปนการวจิัยตามนิยาม
ขางตน และสามารถแบงการวิจัยตามกลุมสาขาวิชาการใหญๆ ไดเปน 2 ดาน  คือ 
 การวิจัยทางวทิยาศาสตร  หมายถึง การสํารวจ วิเคราะห ทดลองอยางมีระบบและเปนขั้นตอน
ดวยอุปกรณหรือวิธีพิเศษ เกีย่วกับธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษยได
สรางสรรคขึ้นมาดวยความรู หรือประสบการณ เพื่อเสนอความรูใหม เพื่อสุขภาพอนามัย ความผาสุก
และความเจรญิกาวหนาของมนุษยชาต ิ
 การวิจัยทางสงัคมศาสตร หมายถึง การศึกษาคนควาหาความจริงดวยระบบและวธีิการทาง
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับ พฤตกิรรม ปรากฏการณ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของมนษุยและ
สังคม เพื่อใหทราบถึงความรูและความจรงิที่จะนํามาแกไขปญหาของสังคม หรือกอใหเกดิความรูใหม 
 3.  มิติหลักและองคประกอบการวิจัย 2 (core and functional dimension) 

       3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถงึ ลักษณะหรือแนวทางการทําวิจัยที่มุง
ไปสูส่ิงที่คาดหวังวาจะเกดิขึ้นในอนาคต หากดําเนนิการไปตามแนวทางนี้ การคาดหวังยังไมเปน
รูปธรรมที่เปนตัวเลขที่กําหนดไว แตกอใหเกิดการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ีขึ้นโดยลําดบั ทั้งนี้ ทิศทาง
การวิจยัเปรียบเสมือนนโยบายวิจยั (research policy) 

       3.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงรางขอกําหนดที่ระบุเร่ืองหรือลักษณะการ
ดําเนินการในการทําวิจยัใหเปนไปในทางสอดคลองกับทิศทางการวิจยัหรือนโยบายวิจัยทีก่ําหนดไว 

                                                           
1 จุมพล  สวัสดิยากร หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  2520,  หนา 9 
2  นที  เนียมศรีจันทร  ประโยชนที่คาดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย : มุมมองของผู

กําหนดนโยบายการวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2545, หนา 2 
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   3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกกําหนดขึ้นเพื่อดาํเนินการวิจยั 
ประกอบดวยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกวาชดุโครงการวิจัย โดย
มีความสัมพันธหรือสนับสนุนซึ่งกันและกนั มีลักษณะบูรณาการ (integration) ทําใหเกิดองครวม 
(holistic ideology) เปนการวิจัยทีเ่ปนสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete 
set) โดยมีเปาหมายที่จะนําผลงานวิจยัไปใชประโยชนอยางชัดเจน 

       3.4 แผนงานวิจัยยอย (research sub-program) หมายถึง หัวขอการวิจยัภายใตแผนงาน
วิจัย ซ่ึงกําหนดลักษณะการทํางานวิจยัของโครงการวิจัย 

       3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่กําหนดหรือคิดไวในการดําเนิน
การวิจยั โดยมแีผนการแสดงหัวขอรายละเอียดในการศึกษาคนควา วเิคราะห หรือทดลองอยางมีระบบ
ที่แนนอน ซ่ึงหนวยงานหนึง่ ๆ หรือหลายหนวยงานจะรวมกันดําเนินการใหเสร็จสิน้ภายในชวงระยะ
เวลาหนึ่ง 

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

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

       3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวขอเร่ืองวิจัยทีจ่ะตองปฏิบัติ
ในงานวิจยัยอย โครงการวจิยั และแผนงานวิจยั โดยใหสอดคลองและเปนลําดับกับแผนการดําเนนิงาน 
(work plan) ที่กําหนดไว 

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

การศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับสมมตฐิานของปรากฏ
การณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือความ
สัมพันธตาง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตาง ๆ (laws) โดย
มิไดมุงหวังทีจ่ะใชประโยชนโดยเฉพาะ 
 4.2 การวิจัยประยกุต (applied research) เปนการศกึษาคนควาเพือ่หาความรูใหม ๆ และ
มีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธี
การตาง ๆ ที่ไดจากการวิจยัขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหม ๆ เพื่อบรรลุเปาหมาย
ที่ไดระบุไวแนชัดลวงหนา 

                                                           
3 ที่มา :  Organization for Economic Co – operation and Development (OEDC). 1993. The Measurement of 

Scientific and Technological Activities : Functional Distribution : 67 - 72.   
 



 

 4.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใช
ความรูที่ไดรับจากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อ
การติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตาง ๆ เหลานั้นใหดีขึ้น  

5.  สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ  และกลุมวิชาของสภาวิจยัแหงชาติ ประกอบดวย 
 5.1 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร 
และสถิติ ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร 
อุตุนิยมวิทยา  ฟสิกสของสิ่งแวดลอม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

     5.2 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วทิยาศาสตรการแพทย แพทย
ศาสตร สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สังคมศาสตรการแพทย  
และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
 5.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคม ีอินทรียเคมีชีว
เคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีส่ิงแวดลอม เคมีเทคนิค 
นิวเคลียรเคมี เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม 
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสําอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

     5.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพชื การปองกนั
กําจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร อุตสาห
กรรมเกษตร  ระบบเกษตร  ทรัพยากรดนิ  ธุรกิจการเกษตร  วศิวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร  
ส่ิงแวดลอมทางการเกษตร  วทิยาศาสตรชีวภาพ  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

     5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรม
ศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจยั และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

     5.6 สาขาปรชัญา ประกอบดวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร โบราณคดี วรรณคดี   
ศิลปกรรม  ภาษา  สถาปตยกรรม  ศาสนา  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

     5.7 สาขานติิศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวของ 
 5.8 สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง 
สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยทุธ
ศาสตรเพื่อความมั่นคง  และเศรษฐศาสตรการเมือง  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

     5.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหาร
ธุรกิจ   การบัญชี  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 



 

 5.10 สาขาสังคมวิทยา  ประกอบดวยกลุมวิชา  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร   มานุษย
วิทยา  จิตวิทยาสังคม  ปญหาสังคม  และสังคมศาสตร  อาชญาวิทยา  กระบวนการยุติธรรม  มนุษย
นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสงัคม  พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิศาสตรสังคม  การศึกษาความ
เสมอภาคระหวางเพศ  คติชนวิทยา  และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ 
 5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร  ประกอบดวยกลุมวิชา  วิทยาการ
คอมพิวเตอร  โทรคมนาคม  การสื่อสารดวยดาวเทียม  การสื่อสารเครือขาย  การสํารวจและรับรูจาก
ระยะไกล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  สารสนเทศศาสตร  นิเทศศาสตร  บรรณารักษศาสตร  เทคนิค
พิพิธภัณฑและภณัฑาคาร  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
 5.12 สาขาการศึกษา ประกอบดวย กลุมวิชา พืน้ฐานการศกึษา หลักสูตรและการสอนการ
วัดและประเมนิผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการ
ศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาพเิศษ  พลศึกษา และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
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