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นิยามเกี่ยวกับการวิจัย 

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

2.  ลักษณะของงานที่ถือวาเปนการวิจัย ควรจะประกอบดวยขัน้ตอนการดําเนินงานท
ดังตอไปนี ้

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

 กิจกรรม หรือลักษณะงานที่เปนเพียงขัน้ตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวจิัย เชน การส
รวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมูล การทํารายงานหรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับ
วิจัย ไดแก การฝกอบรมนักวิจัย การใหเงนิอุดหนนุการวิจัย ฯลฯ เหลานี้ไมนับเปนการวจิัย
ขางตน และสามารถแบงการวิจัยตามกลุมสาขาวิชาการใหญ ๆ ไดเปน 2 ดาน คือ 
 การวิจัยทางวทิยาศาสตร  หมายถึง การสํารวจ วิเคราะห ทดลองอยางมีระบบและเป
ดวยอุปกรณหรือวิธีพิเศษ เกีย่วกับธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งท
สรางสรรคขึ้นมาดวยความรู หรือประสบการณ เพื่อเสนอความรูใหม เพื่อสุขภาพอนามัย ค
และความเจรญิกาวหนาของมนุษยชาต ิ
 การวิจัยทางสงัคมศาสตร หมายถึง การศึกษาคนควาหาความจริงดวยระบบและว
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับ พฤตกิรรม ปรากฏการณ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของม
สังคม เพื่อใหทราบถึงความรูและความจรงิที่จะนํามาแกไขปญหาของสังคม หรือกอใหเกดิคว
 3.  มิติหลักและองคประกอบการวิจัย 2 (core and functional dimension) 

       3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการท
ไปสูสิ่งที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้นในอนาคต หากดําเนินการไปตามแนวทางนี้ การคาดหวัง
รูปธรรมที่เปนตัวเลขที่กําหนดไว แตกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยลําดับ ท
ทางการวิจยัเปรียบเสมือนนโยบายวิจยั (research policy) 

                                                           
1 จุมพล  สวัสดิยากร หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  2520
2  นที  เนียมศรีจันทร  ประโยชนที่คาดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย : ม

กําหนดนโยบายการวิจัย  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2545, หนา 2 
ผนวก 
ัยอุปกรณ
ปฏบิัติ 
ี่สําคัญ ๆ 

ta) 

ํารวจเพื่อ
สนุนการ
ตามนิยาม

นขั้นตอน
ี่มนุษยได
วามผาสุก

ธีิการทาง
นษุยและ
ามรูใหม 

ําวิจัยที่มุง
ยังไมเปน
ั้งนี้ ทิศ

,  หนา 9 
ุมมองของผู



 

       3.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงรางขอกําหนดที่ระบุเร่ืองหรือลักษณะการ
ดําเนินการในการทําวิจยัใหเปนไปในทางสอดคลองกับทิศทางการวิจยัหรือนโยบายวิจัยทีก่ําหนดไว 
   3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกกําหนดขึ้นเพื่อดาํเนินการวิจยั 
ประกอบดวยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกวาชดุโครงการวิจัย โดย
มีความสัมพันธหรือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ทําใหเกิดองครวม 
(holistic ideology) เปนการวิจัยที่เปนสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) 
โดยมีเปาหมายที่จะนําผลงานวิจยัไปใชประโยชนอยางชดัเจน 

       3.4 แผนงานวิจัยยอย (research sub-program) หมายถึง หัวขอการวจิัยภายใตแผน
งานวิจยั ซ่ึงกําหนดลักษณะการทํางานวจิยัของโครงการวิจัย 

       3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่กําหนดหรือคิดไวในการ
ดําเนินการวิจยั โดยมีแผนการแสดงหัวขอรายละเอียดในการศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยาง
มีระบบที่แนนอน ซ่ึงหนวยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหนวยงานจะรวมกันดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน
ชวงระยะเวลาหนึ่ง 

       3.6 โครงการวิจัยยอย (research sub-project) หมายถึง หวัขอการวิจยัภายใตโครงการวิจัย 
ซ่ึงระบุถึงการวิจัยทีด่ําเนนิการ 

       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 เกี่ยวกับสมมติฐานของ
ปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือ
ความสัมพันธตาง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎตาง ๆ (laws) 
โดยมิไดมุงหวงัที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ 
 4.2 การวิจัยประยกุต (applied research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหม ๆ และ
มีวัตถุประสงคเพื่อนาํความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึง่ หรือเปนการนําเอาความรูและวธีิการ
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ตาง ๆ ที่ไดจากการวจิัยข้ันพืน้ฐานมาประยกุตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหม ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ได
ระบุไวแนชัดลวงหนา 
 4.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยใช
ความรูที่ไดรับจากการวิจัยและประสบการณที่มีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑและเครื่องมือใหม เพื่อ
การติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงส่ิงตาง ๆ เหลานั้นใหดีขึ้น  

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

     5.2 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร สังคมศาสตรการแพทย และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ 
 5.3 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมี
ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีส่ิงแวดลอม 
เคมีเทคนิค นวิเคลียรเคมี เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห เภสัชอุตสาหกรรม 
เภสัชกรรม  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา  เครือ่งสําอาง  เภสัชเวช  เภสัชชีวภาพ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

     5.4 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพชื การปองกนั
กําจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้าํเพื่อการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกล
การเกษตร ส่ิงแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตรชีวภาพ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

     5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรและอตุสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวชิา วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น 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 และ
อ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ 
 5.8 สาขารฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวชิา ความสมัพันธระหวาง
ประเทศ นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยา
ทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพือ่
ความมั่นคง เศรษฐศาสตรการเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 



 

     5.9 สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกจิ   
การบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 5.10 สาขาสังคมวิทยา  ประกอบดวยกลุมวิชา  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร  มานุษยวิทยา  
จิตวิทยาสังคม  ปญหาสังคม  สังคมศาสตร  อาชญาวิทยา  กระบวนการยตุิธรรม  มนุษยนิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม  พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิศาสตรสังคม  การศึกษาความเสมอภาคระหวาง
เพศ  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 ประกอบดวยกลุมวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน
การวัดและประเมินผลการศกึษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศกึษาพิเศษ  พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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