ภาคผนวก

ผนวก 1
นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

1. การวิจัย1 หมายถึง การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ
หรือวิธีการ เพื่อใหพบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ
2. ลัก ษณะของงานที่ ถือ ว า เป น การวิ จั ย ควรจะประกอบด ว ยขั้ น ตอนการดํา เนิน งาน
ที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้
1. การคัดเลือกหัวขอในการวิจัย (Selection of Problem Area)
2. วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล (Method of Gathering Data)
3. การวิเคราะหและการตีความขอมูล (Analysis and Interpretation of the Data)
4. การเสนอผลการวิจัยและขอสรุป (Conclusions and Final Report)
กิจกรรม หรือลักษณะงานที่เปนเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการวิจัย เชนการสํารวจเพื่อ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การทํารายงานหรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการ
วิจัย เชน การฝกอบรมนักวิจัย การใหเงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหลานี้ไมนับเปนการวิจัยตามนิยาม
ขางตน และสามารถแบงการวิจัยไดเปน 2 ดาน คือ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร หมายถึง การสํารวจ วิเคราะห ทดลองอยางมีระบบและเปนขั้นตอน
ดวยอุปกรณหรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย
ไดสรางสรรขึ้นมาดวยความรู หรือประสบการณ เพื่อเสนอความรูใหม เพื่อสุขภาพอนามัย ความผาสุก
และความเจริญกาวหนาของมนุษยชาติ
การวิจัยทางสังคมศาสตร หมายถึง การศึ กษาคนควาหาความจริ งดวยระบบและวิ ธีก าร
ทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรม ปรากฏการณ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของมนุษย
และสัง คม เพื่อ ใหท ราบถึง ความรูแ ละความจริง ที่จ ะนํา มาแกไ ขปญ หาของสัง คม หรือ กอ ใหเ กิด
ความรูใหม
3. มิติหลักและองคประกอบการวิจัย2 (core and functional dimension)
ทิศทางการวิจัย (Research Direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทําวิจัยที่มุงไปสูสิ่งที่
คาดหวังวาจะเกิดขึ้นในอนาคต หากดําเนินการไปตามแนวทางนี้ การคาดหวังยังไมเปนรูปธรรม แตก็
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กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยลําดับ ทั้งนี้ทิศทางการวิจัยเปรียบเสมือนนโยบายการวิจัย
(research policy)
แผนวิจัย ( Research Plan) หมายถึง ขอกําหนดที่ระบุเรื่องหรือลักษณะการดําเนินการในการ
ทําวิจัยให สอดคลองกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายที่กําหนดไว
โครงการวิจัย (Research Project) หมายถึง แผนและการแสดงหัวขอรายละเอียดในการศึกษา
คนควา วิเคราะห หรื อทดลองอยางมีระบบที่แนนอน ซึ่งหน วยงานหนึ่งๆ หรือหลายหนว ยงานจะ
รวมกันดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง

4. ประเภทของการวิจัย
1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research หรือ Pure Research หรือ Theoretical Research) เปน
การศึ ก ษาค น คว า ในทางทฤษฎี หรื อ ในห อ งทดลองเพื่ อ หาความรู ใ หม ๆ เกี่ ย วกั บ สมมติ ฐ านของ
ปรากฏการณ และความจริงที่มาสามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติโครงสรางหรือ
ความสัมพันธตางๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ทฤษฎี (Theories) และกฎตางๆ (Laws)
โดยมิไดมุงหวังที่จะใชประโยชนโดยเฉพาะ
การวิจัยในสวนนี้จัดวาเปนการวิจัยที่สําคัญสวนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปนการวิจัยที่
สรางอคความรูเปนทุนและตอยอดการวิจัยไปจนถึงขั้นนําไปสูการประยุกตใชได ทั้งนี้การสงเสริม
การวิจัยในแนวคิดของนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 นี้ เนนเกณฑการพิจารณาถึง
ความจําเปนและศักยภาพของไทย
ลักษณะของการวิจัยพื้นฐานควรจะเปนไปตามเกณฑตอไปนี้ใหไดมากที่สุด
1. สรางชื่อเสียงของประเทศใหเปนเลิศในสาขาวิชาการในระดับสากล เปนผลงานที่ตีพิมพใน
วารสารนานาชาติ และ/หรือนําเสนอเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ ใหวงการวิชาการตรวจสอบได
2. พัฒนานักวิจัยรุนใหมใหมีความรูความสามารถเปนนักวิจัยที่ดี มีความคิดสรางสรรค และ
เปนกําลังทุนปญญาของชาติตอไป
3. มี น วั ต กรรมและความคิ ด ริ เ ริ่ ม บุ ก เบิ ก พรมแดนของวิ ช การสมั ย ใหม ที่ จ ะช ว ยสร า งสม
“ทุนปญญา” ของชาติและนําไปสูโอกาสใหม ๆ ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
4. ผลงานวิจัยพื้นฐานที่สรางองคความรูที่จะชวยเสริมและขยายผลประโยชนที่เกิดจาก
ชุดโครงการวิจัยแหงชาติและการวิจัยประยุกต
2. การวิจัยประยุกต (Appied Research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหมๆ และมี
วัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาความรูและวิธีการ
ตางๆที่ไดจาการวิจัยขั้นพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหาวิธีใหมๆเพื่อบรรลุเปาหมายที่ไดระบุ
ไวแนชัดลวงหนา
การวิจัยที่จะนําองคความรูที่มีอยูมาพัฒนาใหเหมาะสมกับการใชประโยชนในประเทศ และการ
วิจัยที่จะดัดแปลงเทคโนโลยีจากตางประเทศใหเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอมภายในประเทศ ทั้งนี้
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เพื่อใหสามารถแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพโครงการวิจัยประยุกตที่
สมควรใหการสนับสนุนควรจะมีคุณลักษณะสอดคลองกับเกณฑตอไปนี้ใหมากที่สุด
1. การวิจัยประยุกตเพื่อแกปญหาสําคัญของประเทศและการวิจัยประยุกตที่เกิดจากความ
ตองการของคณะรัฐมนตรี และมีมติมอบหมายใหมีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบ
โดยหนวยงานรับผิดชอบอาจดําเนินการเองและหรือจัดใหผูอื่นดําเนินการวิจัยให
2. การวิจัยประยุกตที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนําเสนอเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
3. การวิจัยประยุกตที่จะชวยแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งใน 6 ปญหาสําคัญของประเทศ ไดแก
ปญหาคนวางงาน ปญหาคนยากจนเพิ่มขึ้น ปญหาขอขัดแยงและการแยงชิงทรัพยากร
ธรรมชาติ ปญหายาเสพติด และปญหาหนี้สาธารณะ และปญหาการสงออกลดลง
4. การวิจัยประยุกตตองสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จทันตอความตองการนําไปใช
ประโยชนภายในระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
5. การวิจัยประยุกตที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบ มีกําลังคนดานการวิจัยที่มีความชํานาญที่
เหมาะสม และมีจํานวนเพียงพอ
6. การวิจัยประยุกตที่มีหนวยงานผูตองการใชผลการวิจัยอยางชัดเจน และผูตองการใช
ผลงานวิจัยรวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย (รัฐ-ธุรกิจเอกชน-ประชาชน) ไดมีสวนรวมในการ
กําหนดปญหาการวิจัย
7. การวิจัยประยุกตที่มีดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่สามารถติดตามประเมินผลไดอยางเปน
รูปธรรม เชน สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ คูมือปฏิบัติการมูลคาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และ
ความพึงพอใจของสังคม เปนตน
3. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) / การพัฒนาทดลอง (experimental
development) เปนงานที่ทําอยางเปนระบบ โดยการแสวงหา องคความรูใหม หรือการนําองคความรูที่มี
อยูเดิม (ไดจากการวิจัยหรือประสบการณที่มีอยู) ไปสูการผลิต หรือสิ่งประดิษฐ หรือกระบวนการ หรือ
ระบบบริการ หรือระบบบริหารจัดการที่ใหมหรือดีกวาเดิม หรือเพื่อการปรับปรุงสิ่งตางๆใหดีขึ้น หรือมี
ประโยชนมากกวาเดิมอยางชัดเจน ผลการวิจัยและพัฒนา อาจมีมูลคา และ/หรือมีการถือครองสิทธิ์ หรือ
จดทรัพยสินทางปญญาได
5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของการวิจัยของสภาวิจัยแหงชาติ
ประกอบดวย
1. สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา คณิตศาสตร และสถิติ
ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเกีย่ วกับโลกและอวกาศ ธรณีวทิ ยา
อุทกวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ฟสกิ สของสิ่งแวดลอม และอื่นๆที่เกี่ยวของ
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2. สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชา วิทยาศาสตรการแพทย แพทยศาสตร
สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร และสังคมศาสตร
การแพทย และอื่นๆที่เกีย่ วของ
3. สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชา อนินทรียเคมี อินทรียเคมี ชีวเคมี
เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมีสิ่งแวดลอม
เคมี เ ทคนิ ค นิ ว เคลี ย ร เ คมี เคมี เ ชิ ง ฟ สิ ก ส เคมี ชี ว ภาพ เภสั ช เคมี และเภสั ช วิ เ คราะห
เภสั ช อุ ต สาหกรรม เภสั ช กรรม เภสั ช วิ ท ยาและพิ ษ วิ ท ยา เครื่ อ งสํ า อาง เภสั ช เวท
เภสัชชีวภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
4. สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปองกัน กํา จัด
ศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร
อุต สาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรั พ ยากรดิ น ธุ ร กิ จ การเกษตร วิ ศ วกรรมและ
เครื่ องจักรกลการเกษตร สิ่ งแวดล อ มทางการเกษตร วิ ท ยาศาสตร ชีว ภาพ และอื่ น ๆที่
เกี่ยวของ
5. สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัยและอื่นๆที่
เกี่ยวของ
6. สาขาปรัช ญา ประกอบดว ยกลุ ม วิช า ปรัช ญา ประวัต ิศ าสตร โบราณคดี วรรณคดี
ศิลปกรรม ภาษา สถาปตยกรรม ศาสนา และอื่นๆที่เกี่ยวของ
7. สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา
กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ
8. สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา ความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยา
ทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร
มติสาธารณะ ยุทธศาสตรเพื่อความมั่นคง และเศรษฐศาสตรการเมือง และอื่นๆที่เกี่ยวของ
9. สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร บริหารธุรกิจ
การบัญชี และอื่นๆที่เกี่ยวของ
10.สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร ปญหาสังคม และ
สังคมศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย
นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิศาสตรสังคม การศึกษา
ความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอื่นๆที่เกี่ยวของ

5
11.สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศและนิเ ทศศาสตร ประกอบดว ยกลุ ม วิช า วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร โทรคมนาคม การสื่อสารดวยดาวเทียม การสื่อสารเครือขาย การสํารวจและ
รั บ รู จ ากระยะไกล ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร สารสนเทศศาสตร นิ เ ทศศาสตร
บรรณารักษศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอื่นๆที่เกี่ยวของ
12.สาขาการศึกษา ประกอบดวยกลุมวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัด
และประเมิน ผลการศึก ษา เทคโนโลยีก ารศึก ษา บริห ารการศึก ษา จิต วิท ยาและการ
แนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่นๆที่เกี่ยวของ
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ผนวก 2

ตัวอยาง
รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของโครงการวิจัยตามหมวดเงินประเภทตางๆ
รายการ

หนวย

จํานวนเงิน (รวม)

จํานวนคน x จํานวนเวลา x อัตราคาจาง
จํานวนคน x จํานวนเวลา x อัตราคาจาง

..........
..........
..........

จํานวนคน x จํานวนเวลา x อัตราคาตอบแทน

..........

จํานวนคน x จํานวนเวลา x อัตราคาเบี้ยเลี้ยง
จํานวนหองพัก x จํานวนเวลา x อัตราคาที่พัก
จํานวนเวลา x อัตราคาเชา

..........

1. งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว
(1) คาจาง เชน คาจางผูชวยวิจัย
คาจางคนงาน
ฯลฯ

2.งบดําเนินการ
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
(1) คาตอบแทน เชน คาตอบแทน
การปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ,
คาเบี้ยประชุมกรรมการ ฯลฯ
(2) คาใชสอย เชน
- คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก
คาพาหนะ

- คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
- คาซอมแซมครุภัณฑ
-คาจางเหมาบริการ
- คาใชจายในการสัมมนาและ
จํานวนคน x จํานวนเวลา x อัตราคาจาง
ฝกอบรม
- คารับรองและพิธีการ
- คาเงินประกันสังคม
- คาเขาปกเย็บเลมรายงาน จํานวน 35 เลม เลมละ 100 บาท
- คาใชสอยอื่นๆ
(3) คาวัสดุ เชน
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา

..........
..........
..........
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- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุวิทยาศาสตร สารเคมีและอุปกรณ
- คาถายเอกสาร
- วัสดุอื่นๆ ฯลฯ
คาสาธารณูปโภค เชน
คาโทรศัพท/คาแสตมป คาบริการ
ดานสื่อสารและโทรคมนาคม
คาน้ําประปา/คาไฟฟา

รวมงบประมาณที่เสนอขอตลอดโครงการ
(ใหหมายเหตุวาขอถัวจายทุกรายการ)

...........
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ตัวอยางงบประมาณการวิจัยที่ขอตั้งสําหรับโครงการวิจยั
1. การตั้งงบประมาณในหมวดตาง ๆ ควรตั้งตามที่เปนจริงและโดยเฉพาะหมวดวัสดุขอใหตั้ง
ตามมาตรฐานวัสดุของกระทรวงการคลัง (ขอดูไดจากสํานักงานเลขานุการ คณะวิชา หรือ
หนวยงาน)
2. การจัดตั้งงบประมาณทุกรายการใหระบุรายละเอียดเปนจํานวน X ราคาตอหนวย
2.1 งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว เชน
ในกรณีที่ตองมีการจางคนงานหรือผูชวยวิจัย ไดแก คาจางคนงาน คาจางผูชวยวิจัย ฯลฯ
1. คาจางคนงาน เดือนละ 4,100 บาท อัตราวันละ 170 บาท
2. คาจางผูชวยวิจยั มีอัตราดังนี้ (ไม up date)
คุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน
อัตรารายวัน
1. ปริญญาโท
7,780
330
2. ปริญญาตรี
6,360
270
3. อนุปริญญาหรือเทียบเทา
5,740
240
4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4,700
200
2.2 งบดําเนินการ
คาตอบแทน เชน
1. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ระดับ
วันทําการปกติ
วันหยุดราชการ
ทุกระดับ
100 บาท
200 บาท
หมายเหตุ - วันละ 100 บาท สําหรับการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 ชั่วโมงครึ่ง
- วันละ 200 บาท สําหรับการปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการเต็มวัน
เหมือนวันทําการปกติ หรือเวลาอื่นที่สวนราชการเห็นสมควร แตทั้งนี้
ตองเปนเวลาไมนอยกวา 7 ชั่วโมงครึ่ง ไมรวมเวลาหยุดพัก
- เบิกจายไดเฉพาะคณะผูวิจยั และลูกจางรายเดือนที่มีคําสั่งจาง
คาใชสอย เชน
1. คาเบี้ยเลี้ยง (เหมาจาย) [เฉพาะผูวิจยั และผูร วมวิจยั กรณีตองเดินทางไปเก็บ
รวบรวมขอมูลตางทองถิ่น (ตางจังหวัด)]
ระดับ

ประเภท ก.

ประเภท ข.
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1-2
120 บาท
72 บาท
3-8
180 บาท
108 บาท
9 ขึ้นไป
240 บาท
144 บาท
ประเภท ก. ไดแก
หมายเหตุ
(1) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นที่ทตี่ ั้งสํานักงานซึง่ ปฏิบัติราชการปกติ
(2) การเดินทางไปราชการจากอําเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอําเภอเมืองในจังหวัด
เดียวกัน
ประเภท ข. ไดแก
(1) การเดินทางไปราชการในทองที่อื่นนอกจากที่กําหนดในประเภท ก.
(2) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานซึง่ ปฏิบัติราชการปกติ
2. คาเชาที่พักทุกระดับ ใหดูระเบียบกระทรวงการคลัง
3. คาเชาเหมารถ
4. คาใชจายในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัย
5. คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาทําแบบ คาจางเหมาพิมพรายงาน ฯลฯ
6. คาเขาปกเย็บเลมรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณจํานวน 35 เลม เลมละ 100 บาท
7. คาวิเคราะหขอ มูลดวยคอมพิวเตอร (ใหเปนไปตามอัตราคาบริการของศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร)
คาสาธารณูปโภค เชน
คาไปรษณีย/ โทรเลข/คาโทรศัพท/อื่นๆ
คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร/วัสดุอื่นๆ ต.ย.เชน
1. คากระดาษ
2. แถบบันทึกเสียง
3. ฟลม 36 ภาพ พรอมคาลาง/อัด มวนละ
350.00 บาท
4. ซองสงแบบสอบถาม ซองละ
5. คาถายเอกสาร
- วัสดุทางศิลปะ ต.ย. เชน
1. แผนหินแมพิมพสีเทาขนาด 45 x 30 ซม.
2. ลูกกลิ้งหนังขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 ซมยาว 36 ซม. 1 ลูก
- วัสดุทางวิทยาศาสตร ต.ย. เชน
1. Ammonium sulfate (2 กก.x 355 บาท)
710.00 บาท
2. Sodium carbonate (500 ก.x 0.51 บาท)
255.00 บาท

