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Motivation 

− What is research 
− Type of research     
− Why do research 

   
Method :  How to do research 
Research Quality 
Research structure in Thailand 

− Policy 
− Agencies 
− Funding 



What is research? 
 

วิจัย  -- collect, search, 

   การคนควาหาความรูอยางถี่ถวนตามหลักวิชา  

     
research -- scholarly or scientific investigation or inquiry  
scholar  --    
 1 a learned person 
 2 one who attends school or studies with a teacher 



 

scientific -- employing the methodology of science 
 
scientific method  -- The totalities of principles and 
processes regarded as characteristic of or necessary for 
scientific investigation, including rules for concept 
formation, conduct of observations and experiments, 
and validation of hypotheses by observations or 
experiments. 



คเวสนา ปรมา วิชชา (การวิจัยนํามาซึ่งยอดแหงความรู) 
 

การวิจัยมีความหมายวาอยางไร 
 

การคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี

ระเบียบวิธีอันเปนที่ยอมรับในแตละศาสตรที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีดังกลาว

จึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน และวิธีการที่ใชในการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล 
 

สภาวิจัยแหงชาติ  ประเทศไทย    http://www.nrct.co.th/ 



การวิจัย จําแนกได 3 ประเภท คือ การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต และการพัฒนาการทดลอง 

1) การวจิัยพื้นฐาน (Basic Research)  

2) การวจิัยประยกุต (Applied Research)  

3) การพัฒนาการทดลอง (Experimental Development)  

 

การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)  

เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎีหรือในหองทดลอง เพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับสมุหฐาน

ของปรากฏการณและความจริงที่สามารถสังเกตได โดยที่ยังไมมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน หรือ

เฉพาะเจาะจงในการนาํผลการวิจัยไปใชในงานทางปฏิบัติ 

 



การวิจัยประยุกต (Applied Research)  

เปนการศึกษาคนควาเพือ่หาความรูใหมๆ  โดยมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเบื้องตนที่จะนํา

ผลการวจิัยไปใชประโยชนในการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง 

 

การพฒันาการทดลอง (Experimental Development)  

เปนการศึกษาอยางมีระบบ นําความรูที่มีอยูแลวจากการวิจัยหรือจากประสบการณในการ

ปฏิบัติงานประดิษฐสิ่งใหมๆ ผลิตผลและเครื่องมือใหมๆ เพื่อสรางขบวนการ ระบบและการ

ใหบริการใหมๆ  ขึ้น และปรับปรุงสิ่งที่ประดษิฐหรือกอตั้งขึน้แลวใหดีขึ้น 



 

ตามวัตถุประสงคการนําไปใช 
 

การวิจัยพัฒนา (Research and Development) 

หมายถึงการวิจยัเพื่อแสวงหาองคความรูใหม หรือการนําเอาองคความรูที่มีอยูเดิมไปสูผลผลิต 

หรือสิ่งประดิษฐ หรือกระบวนการ หรอืระบบบริการ หรือระบบบริหารจัดการ ที่ใหมหรือดี

กวาเดิม หรือมีประโยชนมากกวาเดิมอยางชัดเจน ผลการวิจัยพฒันาอาจมีมูลคาและ/ หรือมีการ

ถือครองสิทธิ์ หรือจดทะเบียนสิทธิบัตรได 



 

การวิจัยประดิษฐ (Innovation) 

หมายถึง การจดัทําขึ้น การคิดขึ้น สรางขึ้นใหม การประดิษฐจัดเปนการพัฒนาอยางหนึ่ง เพื่อนํา

ผลการประดิษฐมาใชประโยชนตาง ๆ ผลงานที่ไดจะเรียกวาเปนสิ่งประดิษฐ สํานักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหงชาติ ไดใหความหมายของสิ่งประดิษฐรวมไปถึง ผลิตผล ผลิตภัณฑ 

กรรมวธิี กระบวนการ วิธีการ มาตรการหรือระบบ ตลอดจนวิทยาการใหม ๆ ซึ่งอาจเปนสิ่งที่

คิดคนขึน้ใหม หรืออาจจะเปนสิ่งที่ดัดแปลงแกไขใหม 



 

การวิจัยสถาบัน (Institution Research) 

หมายถึง การวิจัยมุงศึกษาปญหาที่เกี่ยวของโดยตรงของแตละสถาบัน เพื่อใหไดขอมูลสําหรับ

การวางแผน กําหนดนโยบายและการตัดสินใจดาํเนินกิจกรรมเพือ่การพฒันาสถาบันโดยมุง

ศึกษาใน 5 ดาน คือ ดานนักศกึษา บุคลากร หลักสูตร อาคารสถานที่ และดานการเงิน 



 

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) 

เปนการวิจัยปฎิบัติการโดยครูเปนผูวิจยัคนหาปญหาในหองเรยีนที่ทําใหผลการเรียนการสอน

ไมเปนไปตามความคาดหวังหรือที่ควรจะเปนและดําเนินการคนควาหาวิธีการแกไข เพื่อให

ผูเรียนไดมีการพัฒนาจนปรากฏผลในทางที่ดตีามมาตรฐานที่ตั้งไว การวิจัยในชั้นเรยีน จึงไม

เนนเรื่องระเบียบวิธีวิจัยที่ยุงยากซับซอน แตใหความสําคัญที่การคนหาปญหาไดตรงสภาพที่

เกิดขึ้นจริงและการเลือกวิธีการแกปญหาอยางเหมาะสมกับทองถิ่นและกอใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 



 

การวิจัยปฎิบัติการ (Action Research) 

เปนการวิจัยโดยใหบุคลากรในหนวยงานหรืออคกรเปนผูวิจัยคนหาปญหาในหนวยงาน 

สถาบันที่ทําใหผลงานไมเปนไปตามความคาดหวังหรือที่ควรจะเปน และดําเนินการคนควาหา

วิธีการแกไข เพือ่ใหหนวยงานไดมีการพัฒนาจนปรากฏผลในทางที่ดตีามมาตรฐานที่ตั้งไว การ

วิจัยปฎิบัติการจึงไมเนนเรื่องระเบียบวิธีวิจัยที่ยุงยากซับซอน แตใหความสําคัญที่การคนหา

ปญหาไดตรงสภาพที่เกิดขึ้นจรงิและการเลือกวิธีการแกปญหาอยางเหมาะสมกับองคกร และ

กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



 

Why research 
 

เศรษฐกิจพอเพียง  Sufficiency Economy 
 

  พัฒนาตนเอง 

  ใหพึ่งพาตนเอง 

  และมีภูมิตานทาน  กาวทันโลก 



Context of research work 
 

Industrialised countries 

งานวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรม 

ผูนําตลาดโลก 

อุตสาหกรรม  สรางงานวิจัย 
 

Developing countries 

งานวิจัยเพื่อพึ่งพาตนเอง  เลี้ยงชีพ 



 

Level of research work 
 

international     ความรูใหม 

                                 ความรูสากล 

regional          ทําเปน 

                                  แกปญหาตนเองได 

national          มีความรู 

                                  ความรูทองถิ่น 



 

Publications 
 

Conference 

    แลกเปลี่ยนความรู 

    สรางชุมชน 

Journal 

   เผยแพรความรูในวงกวาง 

   บันทึกความรู  และเรียบเรียง 



 

Research as a career 
 

หนาที่ของอาจารย 

 สอน 

 วิจัย 

 บริการสังคม 

 บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 



หนาที่ของอาจารย 

 สอน            สรางคน 

 วิจัย              สรางความรู 

 บริการสังคม         พัฒนาสังคม 

 บํารุงศิลปและวัฒนธรรม     เพิ่มทุนสังคม 



Myth of a teaching professor 
 

สอน                  วิจัย 

   ความรูสากล      ความรูทองถิ่น 
  

ชีวิตอาจารยมีชวงตางๆ 
 

สอน   วิจัย   ดูแลนักเรียนบัณฑิต   มั่นใจ   หาทางใหมๆ    วิจัยความรู   

วิจัยอุตสาหกรรม    สรางเครือขายชุมชนวิชาการ 

  



งานวิจัยมีหลายมิติ 

ภายใน  

     ความกระตือรือลนในความรู 

      คุณคา        

      ความงาม 

ภายนอก 

      ความภูมิใจในตัวศิษย 

      การมีสวนรวมในชุมชนวิชาการ   

              ในประเทศ  ตางประเทศ 

       การพัฒนาสังคม 
 

 



 

Beauty leads Science 
 

Science leads Education 



How to do research? 
 
Curiosity 
Asking questions 
Refine questions 
Formulate method to get the answer 

 literature review 
 background theory 

Design (for synthesis problems) 
Experiment (for analysis problems) 
Analysis  &  Validation 
Interpretation  



 
Characteristic of researchers 
 
Knowledge 
Modeling 
Critical evaluation and testing 
Methods and tools 
Professional responsibility 



 
Skills of researchers 
 
Design and implementation 
Evaluation 
Information management 
Risk assessment 
Tools 
Operation 



 
Step-by-step of doing research 
 
What is your interest? 
Asking the right research question 
Doable in a reasonable time 
Do small project (or initial Design) 
Experiment with your project/design 
Write  paper 



 
My own observation 
 
research is very much social activities 
[but a lot of time you need quite time and place to think 
hard.] 
motivation is very important  
[find the topic that suite your interest] 
publication always takes more time than you expect. 
start writing a paper is difficult. 



 



 



Exercise 
 
How much time is needed to do research? 
What you will get out of doing a research? 



 

Research Quality 
   

คุณภาพ  คือ 
 

ลําดับขั้นของความดีเลิศ 

ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค  

ลักษณะที่เปนพิเศษ 
 



“คุณภาพคนกับคณุภาพงานเปนอันเดียวกัน มันแยกกนัไมออก การใชงาน

เปนหลักเพื่อใหคุณภาพดีขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้น ก็เปนเครื่องมือที่จะทําให

คนเกงขึ้น”        วิจารณ พานิช 



 

ในเอกสาร ISO 9001:2000 ไดมกีารนิยามความหมายของคุณภาพไวดังตอไปนี ้

คุณภาพ คือ  
 

"ระดับของคุณลักษณะที่อยูในผลิตภัณฑซึ่งสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวัง

ของ ลูกคาไดอยางสมบูรณ" 
 

ปกติคุณลักษณะหากใชกับสินคาทั่วไปเรามักจะนึกถึงคณุลักษณะที่สามารถสัมผัสได เชน 

ความสวยงาม, ความสะอาด, ความทนทาน, ความปลอดภัย, ขนาดทีก่ําลังดี, รสชาติเยี่ยม ฯลฯ 

ในขณะที่หากเปนคุณลักษณะเชิงบริการ ก็จะเกิดจากความรูสึกลวนๆ เชน ความซื่อสัตย, ความ

นาเชื่อถือ, ความสะดวกสบาย ฯลฯ เปนตน 



 

ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช 

 

การใชคณุภาพเปนเครือ่งมือในการพฒันางานหรือพฒันาคน มีเงื่อนไขที่สําคัญอยูอยางหนึ่งคือ  

จะเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคใหม ๆ ในการทํางาน   

 

หนวยงานอีกหลายแหงที่เปนของราชการและคุนอยูกับการทํางานตามแบบแผนที่หัวหนาสั่ง

หรือตามกฎระเบียบของราชการนั้น การที่จะคดิงานเชิง   ริเริ่มหรือสรางสรรคอะไร  หรือทํา

อะไรแปลก ๆ ใหม ๆ  นั้นเปนเรื่องยากที่สุด  

 



นาจะเปนเพราะตัวกฎระเบียบมันตีกรอบวิธีคิดของคน จนกระทั่งออกนอกกรอบไมเปน  

 

ปญหาใหญที่สุดอันหนึง่คือ  ไดสรางความเชื่อภายในตัวเราวา   เราไมมหีนาที่จะตองคิด เราไม

มีความสามารถที่จะคิด และเราตองทําตามกรอบที่วานั้น  

 

เมื่อใดกต็ามที่เราทํางานคุณภาพ เรื่องของความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเราเองและกลุม

เพื่อนทีท่ํางานอยูดวยกัน และขยายวงออกไปเรือ่ยๆเปนเรื่องทีส่ําคัญที่สุด เทคนิคความรูวิธีการ

ทั้งหลายมาทหีลัง  แตความเชื่อมั่นอยางเดียวยังไมพอ ตองไปโยงกบัความเปนจริงที่สําคัญที่สุด

ก็คืองาน  

 



งานเปนเครื่องมอืที่จะใหเราไดทดลองหรือทดสอบความสามารถ  ศักยภาพ  ความคิดริเริ่ม

สรางสรรคของเรา สิ่งที่เปนความเชื่อของเรา  

 

เปนความสงสัยของเราวาเราอยากจะทําใหดีขึ้น อยากจะทําอะไรใหมๆใหเกิดขึน้ ตกลงแลวตัว

งานกลายเปนโอกาสในการที่จะทําอะไรใหสนุก 

 

อยางนี้ใชวิธีที่จะใหสนุกกับงานโดยใชความเปลี่ยนแปลงเปนเครื่องมือ  แลวก็ดูไปขางหนาวา

จะเกิดอะไรขึน้   

 



การพัฒนางานจากการประเมิน เราตองถามตัวเองอยูตลอดวาตองการทาํผลงานอะไร และมี

เพื่อใหเกิดประโยชนอะไร      ผลกระทบอะไร แลวถาเราไมมั่นใจตวัเอง   ก็ใหคนอืน่มาบอก 

วิธีใหคนอื่นมาบอกคือการประเมิน เพื่อเปนเครื่องมือในการพฒันางาน จะตองมีการเขียนโจทย

ที่ใหประเมินดวย  และตองตีความใหเปน ถาตีความ      ไมเปนก็จะไดประโยชนนอย  หรือได

โทษมากกวาประโยชน  

 

การเรียนรูจากงานคือเอางานมาเปนตัวตั้งในการพัฒนาคุณภาพ  คุณภาพมีหลายมุมมอง หลาย ๆ 

ครั้งเรามองไมไดทะลหุลายมุม แตถาไดมีการแลกเปลี่ยนกันกจ็ะไดหลายๆมุมมอง ยิ่งเรามี

มุมมองที่หลากหลายเทาไหร  กย็ิ่งถือเปนการเลื่อนขั้นตนเองเทานั้น   

 



การมองหลายกระบวนทัศนคือการเปลี่ยนวิธีมอง อาจจะยกระดับหรือลดระดบัวิธีการมอง  ก็ได 

ซึ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศนจะยากกวา โดยธรรมชาติของงานแลว  จะมีความแตกตางหรือความ

ซับซอนอยูในงาน    ความแตกตางเหลานี้คือเครือ่งมือที่จะทําใหเกิดการเรียนรู    



 
 
Good Research 
 
good topic 
good method 
   
output: quality in publications 
output: authority 



Structure of research in Thailand 
see my talk    “Computing: Direction of Research and 
Development for Thailand  2005” 
and local files : 
  policy nectec it2010  
    res-thai\2005-2-25-235789-IT2001.pdf 
  dept-talk-2004\int-res-4.doc  integrated 
  research council integrated research 
    res-thai\261004integration_plan.pdf 
    res-thai\270505annualreport2004.pdf 
       strategy p.18 
       budget p.22 
  funding  
     research_discuss\fund_161.html 
     research_discuss\grant1.pdf 
     dept-talk-2004\vijai-47-budget.doc 
  department of comp eng chula 
     openhouse2007\phd.pdf 
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