
 

นิยามเกีย่วกบัการวจิัย 
 

 1.  การวจัิย1 หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ หรือทดลองอยา่งมีระบบ โดยอาศยัอุปกรณ์
หรือวธีิการ เพื่อใหพ้บขอ้เท็จจริง หรือหลกัการไปใชใ้นการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบติั 

2.  ลกัษณะของงานทีถ่ือว่าเป็นการวจัิย ควรจะประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินงานท่ีส าคญั ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การคดัเลือกหวัขอ้ในการวจิยั (selection of problem area) 
2.2 วธีิการเก็บและรวบรวมขอ้มูล (method of gathering data) 
2.3 การวเิคราะห์และการตีความขอ้มูล (analysis and interpretation of the data) 
2.4 การเสนอผลการวจิยัและขอ้สรุป (conclusions and final report) 

 กิจกรรม หรือลกัษณะงานท่ีเป็นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของการวจิยั เช่น การส ารวจเพื่อ
รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การท ารายงานหรือเผยแพร่ผลงานวจิยั หรือกิจกรรมสนบัสนุนการ
วจิยั ไดแ้ก่ การฝึกอบรมนกัวจิยั การใหเ้งินอุดหนุนการวิจยั ฯลฯ เหล่าน้ีไม่นบัเป็นการวจิยัตามนิยาม
ขา้งตน้ และสามารถแบ่งการวจิยัตามกลุ่มสาขาวชิาการใหญ่ ๆ ไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ 
 การวจัิยทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง การส ารวจ วิเคราะห์ ทดลองอยา่งมีระบบและเป็นขั้นตอน
ดว้ยอุปกรณ์หรือวธีิพิเศษ เก่ียวกบัธรรมชาติ ส่ิงมีชีวติ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนส่ิงท่ีมนุษยไ์ด้
สร้างสรรคข้ึ์นมาดว้ยความรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่ เพื่อสุขภาพอนามยั ความผาสุก
และความเจริญกา้วหนา้ของมนุษยชาติ 
 การวจัิยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาคน้ควา้หาความจริงดว้ยระบบและวิธีการทาง
วทิยาศาสตร์เก่ียวกบั พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษยแ์ละ
สังคม เพื่อใหท้ราบถึงความรู้และความจริงท่ีจะน ามาแกไ้ขปัญหาของสังคม หรือก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ 

 3.  มิติหลกัและองค์ประกอบการวจัิย 2 (core and functional dimension) 
       3.1 ทศิทางการวจัิย (research direction) หมายถึง ลกัษณะหรือแนวทางการท าวจิยัท่ีมุ่ง

ไปสู่ส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต หากด าเนินการไปตามแนวทางน้ี ความคาดหวงัยงัไม่เป็น
รูปธรรมท่ีเป็นตวัเลขท่ีก าหนดไว ้แต่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนโดยล าดบั ทั้งน้ี ทิศทางการ
วจิยัเปรียบเสมือนนโยบายวจิยั (research policy) 

       3.2 แผนวจัิย (research plan) หมายถึง โครงร่างขอ้ก าหนดท่ีระบุเร่ืองหรือลกัษณะการ
ด าเนินการในการท าวจิยัใหเ้ป็นไปในทางสอดคลอ้งกบัทิศทางการวจิยัหรือนโยบายวจิยัท่ีก าหนดไว ้

                                                           
1 จุมพล  สวสัดิยากร หลกัและวธีิการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  2520,  หนา้ 9 
2  นที  เนียมศรีจนัทร์  ประโยชนท่ี์คาดหวงัจากการติดตามและประเมินผลหลงัส้ินสุดการวจิยั : มุมมองของผู ้

ก าหนดนโยบายการวจิยั  ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 2545, หนา้ 2 
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   3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อด าเนินการวิจยั 
ประกอบดว้ยโครงการวิจยั (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกวา่ชุดโครงการวิจัย โดย
มีความสัมพนัธ์หรือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั มีลกัษณะบูรณาการ (integration) ท าให้เกิดองค์รวม 
(holistic ideology) เป็นการวิจยัสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) โดยมี
เป้าหมายท่ีจะน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งชดัเจน 

       3.4 แผนงานวจัิยย่อย (research sub-program) หมายถึง หวัขอ้การวจิยัภายใตแ้ผน
งานวจิยั ซ่ึงก าหนดลกัษณะการท างานวจิยัของโครงการวิจยั 

       3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการท่ีก าหนดหรือคิดไวใ้นการ
ด าเนินการวจิยั โดยมีแผนการแสดงหวัขอ้รายละเอียดในการศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ หรือทดลองอยา่ง
มีระบบท่ีแน่นอน ซ่ึงหน่วยงานหน่ึง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกนัด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน
ช่วงระยะเวลาหน่ึง 

       3.6 โครงการวจัิยย่อย (research sub-project) หมายถึง หวัขอ้การวิจยัภายใตโ้ครงการวิจยั 
ซ่ึงระบุถึงการวจิยัท่ีด าเนินการ 

       3.7 งานวิจัยย่อย (research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดทา้ยของแต่ละโครงการวิจยั 
(research project) 

       3.8 กจิกรรมวจัิย (research activity) หมายถึง การแสดงหวัขอ้เร่ืองวิจยัท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ในงานวจิยัยอ่ย โครงการวิจยั และแผนงานวจิยั โดยใหส้อดคลอ้งและเป็นล าดบักบัแผนการด าเนินงาน 
(work plan) ท่ีก าหนดไว ้

4.  ประเภทของการวจัิย (type of research) หมายถึง การวจิยัและพฒันา (R&D) 3ประกอบดว้ย 
      4.1 การวิจัยพืน้ฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical research) เป็น

การศึกษาคน้ควา้ในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกบัสมมุติฐานของ
ปรากฏการณ์ และความจริงที่สามารถสังเกตได ้หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบตัิโครงสร้างหรือ
ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมุติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และกฎต่าง ๆ (laws) 
โดยมิไดมุ้่งหวงัท่ีจะใชป้ระโยชน์โดยเฉพาะ 
 4.2 การวจัิยประยุกต์ (applied research) เป็นการศึกษาคน้ควา้เพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ และ
มีวตัถุประสงคเ์พื่อน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเป็นการน าเอาความรู้และวธีิการ
ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวจิยัขั้นพื้นฐานมาประยกุตใ์ชอี้กต่อหน่ึง หรือหาวธีิใหม่ ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีได้
ระบุไวแ้น่ชดัล่วงหนา้ 

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

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



 

 4.3 การพฒันาทดลอง (experimental development) เป็นงานท่ีท าอยา่งเป็นระบบ โดยใช้
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการวิจยัและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ เพื่อสร้างวสัดุ ผลิตภณัฑ์และเคร่ืองมือใหม่ เพื่อ
การติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นใหดี้ข้ึน  

5.  สาขาวชิาการ หมายถึง สาขาวชิาการ และกลุ่มวชิาของสภาวจิยัแห่งชาติ ประกอบดว้ย 
 5.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณติศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวชิา คณิตศาสตร์ และ
สถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัโลกและอวกาศ ธรณีวทิยา อุทกวทิยา สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของส่ิงแวดลอ้ม และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     5.2 สาขาวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบดว้ยกลุ่มวชิา วทิยาศาสตร์การแพทย ์แพทยศาสตร์ 
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย ์พยาบาลศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย ์และอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5.3 สาขาวทิยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบดว้ยกลุ่มวชิา อนินทรียเ์คมี อินทรียเ์คมี
ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีส่ิงแวดล้อม 
เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวเิคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม 
เภสัชกรรม  เภสัชวทิยาและพิษวทิยา  เคร่ืองส าอาง  เภสัชเวช  เภสัชชีวภาพ  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     5.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววทิยา ประกอบดว้ยกลุ่มวชิา ทรัพยากรพืช การป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม ้ ทรัพยากรน ้าเพื่อการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร ส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตร วทิยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวจัิย ประกอบดว้ยกลุ่มวชิา วศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจยั และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     5.6 สาขาปรัชญา ประกอบดว้ยกลุ่มวชิา ปรัชญา ประวติัศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี   
ศิลปกรรม  ภาษา  สถาปัตยกรรม  ศาสนา  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     5.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวชิา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวา่งประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และ
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวชิา ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบนัทางการเมือง ชีวติทางการเมือง สังคมวิทยา
ทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพื่อ
ความมัน่คง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     5.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ   
การบญัชี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

 5.10 สาขาสังคมวิทยา  ประกอบดว้ยกลุ่มวชิา  สังคมวิทยา  ประชากรศาสตร์  มานุษยวทิยา  
จิตวทิยาสังคม  ปัญหาสังคม  สังคมศาสตร์  อาชญาวทิยา  กระบวนการยติุธรรม  มนุษยนิ์เวศวทิยาและ
นิเวศวทิยาสังคม  พฒันาสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิศาสตร์สังคม  การศึกษาความเสมอภาคระหวา่ง
เพศ  คติชนวทิยา  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  โทรคมนาคม  การส่ือสารดว้ยดาวเทียม  การส่ือสารเครือข่าย  การส ารวจและรับรู้จาก
ระยะไกล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  นิเทศศาสตร์  บรรณารักษศ์าสตร์  เทคนิค
พิพิธภณัฑแ์ละภณัฑาคาร  และอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5.12 สาขาการศึกษา ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลกัสูตรและการสอน
การวดัและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
การศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  การศึกษาพิเศษ  พลศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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