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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 ประธานในท่ีประชุมอาจารยสุ์ภาพร  เท่าบุรี กล่าวเปิดประชุมโดยกล่าวว่าคร้ังน้ีเป็นการประชุม
ร่วมกนัเพื่อสกดัความรู้ในการหาแนวทางปฏิบติัท่ีดีดา้นการเขียนขอ้เสนอเพื่อขอรับทุนวิจยั ซ่ึงคร้ังน้ีถือเป็น
การประชุมคร้ังท่ี 5 เน้ือหาท่ีจะด าเนินการพดูคุยในวนัน้ีคือ วตัถุประสงคข์องการวจิยั/ขอบเขตของการวจิยั 
โดยประเด็นพูดคุยในวนัน้ีมี 2 ประเด็นเพื่อให้เวลากระชบัขอให้เร่ิมจากอาจารยจ์ากวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา
ระยองโดย 
 อาจารยป์รีชา ค ามาดี จากวิทยาลยัเฉลิมกาญจนาระยองไดพู้ดถึงประเด็นในการเขียนวตัถุประสงค์
ของการศึกษาวิจยัเพื่อขอรับทุนนั้น โดยอธิบายว่า ตามท่ีเป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แลว้ว่า วตัถุประสงค์ของการ
วิจยัคือ กรอบแนวทางในการศึกษาซ่ึงเป็นการก าหนดขอบเขตของการวิจยัว่างานวิจยัท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนใน
อนาคตผูว้จิยัมีเป้าหมายอยา่งไร 
 อาจารยน์รรธพงศ์ ใคร่เครือ  จากวิทยาลยัเฉลิมกาญจนาระยองไดก้ล่าวว่าส าหรับวตัถุประสงคใ์น
การวิจยันั้นจะตอ้งเขียนให้ชดัเจนว่าผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาอะไร โดยเขียนให้ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีตอ้งการ
ศึกษา 
 จากนั้นประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้อาจารยจ์ากทางสถาบนัเทคโนโลยีการบินไดแ้สดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเขียนวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัโดยประธานใหเ้ร่ิมจาก 
 อาจารยธ์ ารง เจียมทองอรุณ โดยอาจารยธ์ ารงไดก้ล่าวว่าจากการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าใน
งานวิจยัหรือขอ้เสนอโครงการบางโครงการผูว้ิจยัได้เขียนวตัถุประสงค์โดยรวมประเด็นการศึกษาหลาย
ประเด็นไวใ้นวตัถุประสงคเ์พียงขอ้เดียว ดงันั้นควรมีการแยกประเด็นส าคญัท่ีศึกษาออกเป็นขอ้ๆ เพื่อความ
ชดัเจนในการศึกษาวจิยัในอนาคต 
 อาจารยพ์ฒันะ ธนกฤตพุฒิเมธ ไดอ้ธิบายว่าในการเขียนวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยันั้น ไม่ควร
เขียนมากจนเกินไปซ่ึงผูว้ิจยัจะตอ้งพิจารณาว่าขอบเขตด้านเวลาในการศึกษาวิจยัมีมากน้อยเพียงใด ทั้งน้ี
เพื่อให้การศึกษาข้อมูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์แต่ละข้อจะท าให้ได้ข้อมูลหรือแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ ท่ี
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของขอ้เสนอโครงการ 



 อาจารยบุ์ญญวฒัน์ อกัษรกิตต์ิ จากสถาบนัเทคโนโลยกีารบินไดก้ล่าววา่จากประสบการในการเขียน
ขอ้เสนอโครงการท่ีตนเองไดรั้บทุนจ านวน 2 โครงการและไดรั้บการอนุมติัโครงการแล้วนั้นตนเองจะ
พยายามเขียนวตัถุประสงค์ให้กระชับและมีความชดัเจนและเม่ืออ่านหรือพิจารณาวตัถุประสงค์แล้วก็จะ
สามารถทราบไดท้นัทีวา่ผูว้จิยัมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาอะไร ท่ีไหนและอยา่งไร 
 อาจารยว์รรษมนต์ สันติสิริ จากสถาบนัเทคโนโลยีการบินไดก้ล่าวว่า การเขียนวตัถุประสงค์ของ
การวจิยัเปรียบไดก้บัการก าหนดแนวทางในการวิจยัดงันั้นในการเขียนวตัถุประสงคค์วรเขียนให้สอดคลอ้ง
กบัเร่ืองวจิยัท่ีจะท า โดยเขียนให้ชดัเจนวา่ผูว้ิจยัตอ้งการอะไร ท่ีไหนอยา่งไร โดยพยายามเขียนเป็นประโยค
บอกเล่าใหเ้รียงล าดบัเป็นขอ้ๆ 
 อาจารยส์มพงษ ์อศัวริยธิปัติ ไดก้ล่าวเพิ่มเติมประเด็นในการเขียนวตัถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั 
ผูว้จิยัจะตอ้งเขียนวตัถุประสงคต์ามล าดบัในการศึกษาวจิยัโดยเรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีผูว้ิจยัจะศึกษาก่อนหลงั
ใหช้ดัเจน เพราะการเขียนวตัถุประสงคคื์อแนวทางในการศึกษาวจิยั เพราะการเขียนวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนจะ
สามารถช่วยให้ผูว้ิจยัก าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัไดถู้กตอ้งและใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้
อยา่งถูกตอ้ง  
 จากนั้ นอาจารย์ปรีชา จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนากล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นหน่ึงท่ีมักพบใน
วตัถุประสงคข์องนกัวจิยัรุ่นใหม่คือการน าประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บมาเขียนเป็นวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 อาจารยน์พอนนัต ์เพียรมัน่คง จากสถาบนัเทคโนโลยีการบินกล่าวเพิ่มวา่ ประเด็นท่ีพูดถึงเก่ียวกบั
การน าประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บหรือความส าคญัของการศึกษาวิจยัมาเขียนเป็นวตัถุประสงคก์ารวิจยันั้น
นกัวิจยัตอ้งแยกประเด็นให้ชดัเจน เพราะวตัถุประสงคคื์อแนวทางในการศึกษาวิจยั ส่วนประโยชน์เป็นการ
คาดการณ์ถึงส่ิงท่ีจะไดรั้บหลงัจากงานวจิยัไดด้ าเนินการเสร็จส้ิน 

อาจารยน์รรธพงศ์ ใคร่เครือจากวิทยาลยัเฉลิมกาญจนาได้กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากท่ีทุกท่านได้
แลกเปล่ียนแลว้ขอเพิ่มประเด็นในการเขียนวตัถุประสงค์ว่าไม่ควรเขียนยาวจนเกินไป ควรเลือกใช้ค  าท่ี
กระชบัเขา้ใจง่าย   

และในประเด็นเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัประธานในท่ีประชุม อาจารยสุ์ภาพร เท่าบุรี
ไดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองน้ีวา่โดยส่วนตวัจากประสบการณ์เขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัตนเองจะพยายามเขียน
วตัถุประสงค์ตามล าดบัขั้นตอนการวิจยั โดยจะไม่เขียนจ านวนขอ้ท่ีมากจนเกินไปเน่ืองจากจะท าให้การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบประเด็นตามวตัถุประสงคน์ั้นตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ซ่ึงในจุดน้ีจากประสบการณ์ของ
ตนเองโดยมากจะเขียนไม่เกิน 3 ขอ้เท่านั้น 

หลงัจากนั้นประธานในท่ีประชุมไดถ้ามสมาชิกในท่ีประชุมว่ามีใครจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
หรือไม่ เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอประเด็นในการเขียนวตัถุประสงคใ์นการศึกษาวิจยัแลว้ประธานในท่ีประชุมจึงขอ
มติและสรุปแนวทางในการเขียนวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

1. ในการเขียนวตัถุประสงคข์องการวจิยัจะตอ้งเขียนใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีจะศึกษาวจิยั 



2. ประโยคท่ีใชเ้ขียนวตัถุประสงคค์วรเป็นประโยคบอกเล่าไม่ใชป้ระโยคค าถาม 
3. วตัถุประสงคท่ี์ดี ควรสั้นกระชบั ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
4. ไม่ควรน าประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บหรือความส าคญัของการวิจยัจากการศึกษามาเขียนเป็น

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
5. ควรจดัล าดับการเขียนวตัถุประสงค์ตามขั้นตอนในการศึกษาวิจยัเพื่อความสะดวกในการ

ออกแบบการวจิยัและเตรียมการด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนต่างๆ 
 
พกั ประเด็นการพูดคุยเวลา 14.50- 15.15 
 
 จากนั้นประธานในท่ีประชุม อาจารยสุ์ภาพร เท่าบุรีไดเ้ร่ิมประเด็นส าหรับการเขียนขอบเขตการวิจยั
โดยใหเ้ร่ิมจากอาจารยท์างสถาบนัเทคโนโลยกีารบิน 
 อาจารยส์มพงษ์ จากสถาบนัเทคโนโลยีการบิน กล่าวว่าในการเขียนขอบเขตของการวิจยัเป็นการ
ก าหนดกรอบในการศึกษาวจิยัเพื่อใหผู้ว้จิยัไม่หลงประเด็น 
 อาจารย์นพอนันต์  จากสถาบนัเทคโนโลยีการบิน กล่าวว่าขอบเขตการวิจยัเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ
เน่ืองจากในการก าหนดขอบเขตจะท าให้คณะกรรมการในการประเมินขอ้เสนอโครงการทราบว่าขอ้เสนอ
โครงการท่ีไดย้ืน่เสนอไปนั้นมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งไร 
 อาจารยพ์ฒันะ จากสถาบนัเทคโนโลยีการบิน ไดใ้ห้ความเห็นวา่ในการเขียนขอบเขตของขอ้เสนอ
โครงการในในการก าหนดขอบเขตของการวิจยัจะตอ้งระบุให้ชดัเจนวา่กลุ่มพื้นท่ีเป้าหมายในการศึกษาวิจยั
มีความกวา้งมากนอ้ยเพียงใด เพื่อใหก้ารด าเนินการวจิยัอยูใ่นขอบเขตท่ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดไวต้ั้งแต่แรก 
 อาจารย์บุญญวฒัน์ จากสถาบนัเทคโนโลยีการบินกล่าวว่าส าหรับการก าหนดขอบเขตในการ
ศึกษาวจิยัของตนพื้นท่ีในการศึกษาวิจยัหากเป็นงบประมาณแผน่ดินอาจใชพ้ื้นท่ีในการศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่
พอสมควรหรือพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาจะตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขซ่ึงในกรณีท่ีเป็นการศึกษาวิจยั
เชิงทดลองหรือเชิงพฒันาเฉพาะพื้นท่ีขนาดของพื้นท่ีท่ีศึกษาก็ไม่จ  าเป็นต้องมีขนาดใหญ่ก็ได้ทั้ งน้ีให้
พิจารณาความเหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั 
 อาจารยธ์ ารงค ์จากสถาบนัเทคโนโลยีการบินกล่าววา่โดยปกติในการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั 
ขอบเขตของขอ้เสนอนั้นจะประกอบดว้ยขอบเขตท่ีส าคญั 2 ด้านคือ ขอบเขตดา้นประชากรท่ีศึกษาและ
ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ซ่ึงนกัวจิยัจะตอ้งเขียนอธิบายถึงขอบเขตทั้ง 2 ดา้นใหช้ดัเจน 
 อาจารยว์รรษมนต ์จากสถาบนัเทคโนโลยกีารบิน ไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเขียนขอบเขต
ไวว้่าในการเขียนขอบเขตดา้นประชากรนั้นนกัวิจยัจะตอ้งแยกให้ได้ว่ากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลของโครงการวิจยั
ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง ซ่ึงนักวิจัยสามารถพิจารณาได้จากวตัถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยซ่ึงใน
วตัถุประสงคจ์ะท าใหเ้ราทราบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้หข้อ้มูล 



 อาจารยป์รีชา จากวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า โดยปกติในการเขียนขอ้เสนอ
โครงการวจิยันั้นบางคร้ังเป็นการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณอยา่งเดียวแต่ในบางกรณีมีการผสมผสานระหวา่งการ
วจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเขา้ดว้ยกนัจึงจ าเป็นตอ้งแยกกลุ่มประชากรผูใ้หข้อ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม 
 อาจารยน์รรธพงศ ์จากวทิยาลยัเฉลิมกาญจนา ไดก้ล่าวเสริมอาจารยป์รีชาวา่นอกจากท่ีอาจารยป์รีชา
ได้ให้ความเห็นมานั้นอีกประเด็นหน่ึงก็คือในการศึกษาวิจยับางเร่ืองมีการรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะท่ีมีความเก่ียวข้องทั้ งอาจจะเก่ียวข้องโดยตรงเพราะเป็นผูอ้ยู่ในพื้นท่ีท่ีศึกษาวิจัยหรืออาจเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีอยู่ในแวดวงวิชาการท่ีจะเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการให้ขอ้มูลหรือสรุปผล
การศึกษาของนกัวจิยั 
 อาจารยสุ์ภาพร ประธานในท่ีประชุมกล่าวว่า ประเด็นของพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั หากพูดถึง
ขนาดของพื้นท่ีแลว้โดยส่วนตวัคิดวา่ไม่น่าจะใช่ประเด็นส าคญั แต่พื้นท่ีท่ีนกัวิจยัจะไปศึกษาวิจยันั้นจะตอ้ง
เป็นพื้นท่ีท่ีมีความน่าใจซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัหวัขอ้ของการศึกษาวจิยั แต่หากพิจารณาถึงขอ้เสนอโครงการ
ท่ีเน้นในเร่ืองของการส ารวจ ขนาดของพื้นท่ีและจ านวนของประชากรเป้าหมายอาจจะตอ้งมีขาดใหญ่
พอสมควร ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถน าไปอา้งอิงกบัประชาชนทั้งหมดได ้
 จากนั้นประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้มีการเพิ่มเติมในรายละเอียดในเร่ืองของขอบเขตของ
การศึกษาวจิยัโดย 
 อาจารยส์มพงษ ์จากสถาบนัเทคโนโลยีการบิน ไดใ้ห้ความเห็นเพิ่มเติมว่าส าหรับการศึกษาวิจยัท่ี
เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถระบุจ านวนได ้นกัวิจยัอาจเขียนระบุจ านวนพื้นท่ีท่ีเป้นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้
เช่น การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพพนกังานในธุรกิจบริการโรงแรม 5 ดาวในเขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก 
นกัวิจยัสามารถคนหาโรงแรม 5 ดาวในเขตภาคตะวนัออกและน ารายช่ือมาลงก็ได ้เพื่อให้เกิดความชดัเจน
มากยิง่ข้ึน 
 อาจารยสุ์ภาพร เท่าบุรีประธานในท่ีประชุมไดข้อมติท่ีประชุมในการสรุปแนวทางการเขียนของเขต
ของการศึกษาวจิยัไวด้งัน้ีคือ 
 1. ตอ้งเขียนขอบเขตด้านประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนโดยแยกผูใ้ห้ข้อมูลตามแนว
ทางการวจิยัเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ  
 2. การเขียนขอบเขตด้านพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัควรเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสอดคล้องกบัหัวขอ้
โครงการวจิยั หากสามารถระบุพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัไดก้็จะท าใหเ้กิดความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 3. พื้นท่ีท่ีนกัวจิยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลจะตอ้งเป็นพื้นท่ีท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวกและเป็นไปได ้
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