การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
ครั้งที่ 5
วันที่ 12 มกราคม 2558
ประเด็นพูดคุย : วัตถุประสงค์ ของการวิจัย/ขอบเขตของการวิจัย

เริ่มประชุ มเวลา 14.00 น.
ประธานในที่ประชุ ม อาจารย์สุภาพร เท่าบุ รี กล่าวเปิ ดประชุ มโดยกล่ าวว่าครั้งนี้ เป็ นการประชุ ม
ร่ วมกันเพื่อสกัดความรู ้ในการหาแนวทางปฏิบตั ิที่ดีดา้ นการเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิจยั ซึ่ งครั้งนี้ ถือเป็ น
การประชุมครั้งที่ 5 เนื้อหาที่จะดาเนินการพูดคุยในวันนี้คือ วัตถุประสงค์ของการวิจยั /ขอบเขตของการวิจยั
โดยประเด็นพูดคุยในวันนี้ มี 2 ประเด็นเพื่อให้เวลากระชับขอให้เริ่ มจากอาจารย์จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ระยองโดย
อาจารย์ปรี ชา คามาดี จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองได้พูดถึงประเด็นในการเขียนวัตถุประสงค์
ของการศึกษาวิจยั เพื่อขอรับทุนนั้น โดยอธิ บายว่า ตามที่เป็ นที่ทราบกันดี อยู่แล้วว่า วัตถุ ประสงค์ของการ
วิจยั คือ กรอบแนวทางในการศึกษาซึ่ งเป็ นการกาหนดขอบเขตของการวิจยั ว่างานวิจยั ที่กาลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคตผูว้ จิ ยั มีเป้ าหมายอย่างไร
อาจารย์นรรธพงศ์ ใคร่ เครื อ จากวิทยาลัยเฉลิ มกาญจนาระยองได้กล่าวว่าสาหรับวัตถุประสงค์ใน
การวิจยั นั้นจะต้องเขียนให้ชดั เจนว่าผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาอะไร โดยเขียนให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่ตอ้ งการ
ศึกษา
จากนั้นประธานในที่ประชุ มได้เปิ ดโอกาสให้อาจารย์จากทางสถาบันเทคโนโลยีการบินได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั โดยประธานให้เริ่ มจาก
อาจารย์ธารง เจียมทองอรุ ณ โดยอาจารย์ธารงได้กล่าวว่าจากการศึกษางานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าใน
งานวิจยั หรื อข้อเสนอโครงการบางโครงการผูว้ ิจยั ได้เขียนวัตถุ ประสงค์โดยรวมประเด็นการศึกษาหลาย
ประเด็นไว้ในวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียว ดังนั้นควรมีการแยกประเด็นสาคัญที่ศึกษาออกเป็ นข้อๆ เพื่อความ
ชัดเจนในการศึกษาวิจยั ในอนาคต
อาจารย์พฒั นะ ธนกฤตพุฒิเมธ ได้อธิ บายว่าในการเขียนวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั นั้น ไม่ควร
เขียนมากจนเกิ นไปซึ่ งผูว้ ิจยั จะต้องพิจารณาว่าขอบเขตด้านเวลาในการศึกษาวิจยั มีมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาข้อ มู ล เพื่ อ ตอบวัต ถุ ป ระสงค์แ ต่ ล ะข้อ จะท าให้ ไ ด้ข ้อ มู ล หรื อ แนวคิ ด ทฤษฎี ใ หม่ ๆ ที่
สอดคล้องกับเป้ าหมายที่แท้จริ งของข้อเสนอโครงการ

อาจารย์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ จากสถาบันเทคโนโลยีการบินได้กล่าวว่าจากประสบการในการเขียน
ข้อเสนอโครงการที่ตนเองได้รับทุนจานวน 2 โครงการและได้รับการอนุ มตั ิโครงการแล้วนั้นตนเองจะ
พยายามเขียนวัตถุ ประสงค์ใ ห้กระชับและมีความชัดเจนและเมื่ออ่านหรื อพิจารณาวัตถุ ประสงค์แล้วก็จะ
สามารถทราบได้ทนั ทีวา่ ผูว้ จิ ยั มีความต้องการที่จะศึกษาอะไร ที่ไหนและอย่างไร
อาจารย์วรรษมนต์ สันติสิริ จากสถาบันเทคโนโลยีการบินได้กล่าวว่า การเขียนวัตถุ ประสงค์ของ
การวิจยั เปรี ยบได้กบั การกาหนดแนวทางในการวิจยั ดังนั้นในการเขียนวัตถุประสงค์ควรเขียนให้สอดคล้อง
กับเรื่ องวิจยั ที่จะทา โดยเขียนให้ชดั เจนว่าผูว้ ิจยั ต้องการอะไร ที่ไหนอย่างไร โดยพยายามเขียนเป็ นประโยค
บอกเล่าให้เรี ยงลาดับเป็ นข้อๆ
อาจารย์สมพงษ์ อัศวริ ยธิ ปัติ ได้กล่าวเพิ่มเติมประเด็นในการเขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
ผูว้ จิ ยั จะต้องเขียนวัตถุประสงค์ตามลาดับในการศึกษาวิจยั โดยเรี ยงลาดับเหตุการณ์ที่ผวู ้ ิจยั จะศึกษาก่อนหลัง
ให้ชดั เจน เพราะการเขียนวัตถุประสงค์คือแนวทางในการศึกษาวิจยั เพราะการเขียนวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนจะ
สามารถช่วยให้ผวู ้ ิจยั กาหนดเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้ถูกต้องและใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
อย่างถูกต้อง
จากนั้น อาจารย์ป รี ช า จากวิ ท ยาลัย เฉลิ ม กาญจนากล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ประเด็ น หนึ่ งที่ ม ัก พบใน
วัตถุประสงค์ของนักวิจยั รุ่ นใหม่คือการนาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขียนเป็ นวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ซึ่ งเป็ นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง
อาจารย์นพอนันต์ เพียรมัน่ คง จากสถาบันเทคโนโลยีการบินกล่าวเพิ่มว่า ประเด็นที่พูดถึงเกี่ยวกับ
การนาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรื อความสาคัญของการศึกษาวิจยั มาเขียนเป็ นวัตถุ ประสงค์การวิจยั นั้น
นักวิจยั ต้องแยกประเด็นให้ชดั เจน เพราะวัตถุประสงค์คือแนวทางในการศึกษาวิจยั ส่ วนประโยชน์เป็ นการ
คาดการณ์ถึงสิ่ งที่จะได้รับหลังจากงานวิจยั ได้ดาเนินการเสร็ จสิ้ น
อาจารย์นรรธพงศ์ ใคร่ เครื อจากวิทยาลัยเฉลิ มกาญจนาได้กล่ าวเพิ่มเติ มว่านอกจากที่ ทุกท่านได้
แลกเปลี่ ยนแล้วขอเพิ่มประเด็นในการเขี ยนวัตถุ ประสงค์ว่าไม่ควรเขี ยนยาวจนเกิ นไป ควรเลื อกใช้คาที่
กระชับเข้าใจง่าย
และในประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ประธานในที่ประชุ ม อาจารย์สุภาพร เท่าบุรี
ได้ให้ความเห็นในเรื่ องนี้วา่ โดยส่ วนตัวจากประสบการณ์เขียนข้อเสนอโครงการวิจยั ตนเองจะพยายามเขียน
วัตถุประสงค์ตามลาดับขั้นตอนการวิจยั โดยจะไม่เขียนจานวนข้อที่ มากจนเกิ นไปเนื่ องจากจะทาให้การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบประเด็นตามวัตถุประสงค์น้ นั ต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่ งในจุดนี้จากประสบการณ์ของ
ตนเองโดยมากจะเขียนไม่เกิน 3 ข้อเท่านั้น
หลังจากนั้นประธานในที่ประชุ มได้ถามสมาชิ กในที่ประชุ มว่ามีใครจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอประเด็นในการเขียนวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั แล้วประธานในที่ประชุ มจึงขอ
มติและสรุ ปแนวทางในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. ในการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจยั จะต้องเขียนให้สอดคล้องกับเรื่ องที่จะศึกษาวิจยั

2. ประโยคที่ใช้เขียนวัตถุประสงค์ควรเป็ นประโยคบอกเล่าไม่ใช้ประโยคคาถาม
3. วัตถุประสงค์ที่ดี ควรสั้นกระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
4. ไม่ควรนาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรื อความสาคัญของการวิจยั จากการศึกษามาเขียนเป็ น
วัตถุประสงค์การวิจยั
5. ควรจัดลาดับ การเขี ย นวัตถุ ป ระสงค์ตามขั้นตอนในการศึ ก ษาวิจยั เพื่ อความสะดวกในการ
ออกแบบการวิจยั และเตรี ยมการดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนต่างๆ
พัก ประเด็นการพูดคุยเวลา 14.50- 15.15
จากนั้นประธานในที่ประชุม อาจารย์สุภาพร เท่าบุรีได้เริ่ มประเด็นสาหรับการเขียนขอบเขตการวิจยั
โดยให้เริ่ มจากอาจารย์ทางสถาบันเทคโนโลยีการบิน
อาจารย์สมพงษ์ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน กล่าวว่าในการเขียนขอบเขตของการวิจยั เป็ นการ
กาหนดกรอบในการศึกษาวิจยั เพื่อให้ผวู ้ จิ ยั ไม่หลงประเด็น
อาจารย์น พอนันต์ จากสถาบัน เทคโนโลยี ก ารบิ น กล่ า วว่า ขอบเขตการวิ จยั เป็ นเรื่ องที่ ส าคัญ
เนื่ องจากในการกาหนดขอบเขตจะทาให้คณะกรรมการในการประเมินข้อเสนอโครงการทราบว่าข้อเสนอ
โครงการที่ได้ยนื่ เสนอไปนั้นมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นอย่างไร
อาจารย์พฒั นะ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้ให้ความเห็นว่าในการเขียนขอบเขตของข้อเสนอ
โครงการในในการกาหนดขอบเขตของการวิจยั จะต้องระบุให้ชดั เจนว่ากลุ่มพื้นที่เป้ าหมายในการศึกษาวิจยั
มีความกว้างมากน้อยเพียงใด เพื่อให้การดาเนินการวิจยั อยูใ่ นขอบเขตที่ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดไว้ต้ งั แต่แรก
อาจารย์บุ ญญวัฒน์ จากสถาบัน เทคโนโลยีก ารบิ นกล่ า วว่า ส าหรั บ การก าหนดขอบเขตในการ
ศึกษาวิจยั ของตนพื้นที่ในการศึกษาวิจยั หากเป็ นงบประมาณแผ่นดินอาจใช้พ้ืนที่ในการศึกษาที่มีขนาดใหญ่
พอสมควรหรื อพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาจะต้องเป็ นพื้นที่ที่ตอ้ งได้รับการแก้ไขซึ่ งในกรณี ที่เป็ นการศึกษาวิจยั
เชิ ง ทดลองหรื อ เชิ ง พัฒนาเฉพาะพื้ นที่ ข นาดของพื้ นที่ ที่ ศึ ก ษาก็ ไ ม่ จาเป็ นต้อ งมี ข นาดใหญ่ ก็ ไ ด้ท้ งั นี้ ใ ห้
พิจารณาความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
อาจารย์ธารงค์ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน กล่าวว่าโดยปกติในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั
ขอบเขตของข้อเสนอนั้นจะประกอบด้วยขอบเขตที่สาคัญ 2 ด้านคือ ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษาและ
ขอบเขตด้านพื้นที่ ซึ่ งนักวิจยั จะต้องเขียนอธิ บายถึงขอบเขตทั้ง 2 ด้านให้ชดั เจน
อาจารย์วรรษมนต์ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนขอบเขต
ไว้ว่าในการเขียนขอบเขตด้านประชากรนั้นนักวิจยั จะต้องแยกให้ได้ว่ากลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มูลของโครงการวิจยั
ประกอบด้ว ยบุ ค คลใดบ้า ง ซึ่ งนัก วิ จ ัย สามารถพิ จ ารณาได้จ ากวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ซึ่ งใน
วัตถุประสงค์จะทาให้เราทราบข้อมูลเบื้องต้นของผูใ้ ห้ขอ้ มูล

อาจารย์ปรี ชา จากวิทยาลัยเฉลิ มกาญจนา ได้แสดงความคิ ดเห็ นว่า โดยปกติในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจยั นั้นบางครั้งเป็ นการศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณอย่างเดียวแต่ในบางกรณี มีการผสมผสานระหว่างการ
วิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณเข้าด้วยกันจึงจาเป็ นต้องแยกกลุ่มประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลออกเป็ น 2 กลุ่ม
อาจารย์นรรธพงศ์ จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้กล่าวเสริ มอาจารย์ปรี ชาว่านอกจากที่อาจารย์ปรี ชา
ได้ให้ความเห็ นมานั้นอี กประเด็นหนึ่ งก็คือในการศึกษาวิจยั บางเรื่ องมีการรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เฉพาะที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งทั้ง อาจจะเกี่ ย วข้อ งโดยตรงเพราะเป็ นผูอ้ ยู่ใ นพื้ นที่ ที่ ศึ ก ษาวิ จ ัย หรื อ อาจเป็ น
ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ อยู่ในแวดวงวิชาการที่ จะเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการให้ขอ้ มูลหรื อสรุ ปผล
การศึกษาของนักวิจยั
อาจารย์สุภาพร ประธานในที่ประชุ มกล่าวว่า ประเด็นของพื้นที่ ที่ใช้ในการศึ กษาวิจยั หากพูดถึ ง
ขนาดของพื้นที่แล้วโดยส่ วนตัวคิดว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นสาคัญ แต่พ้ืนที่ที่นกั วิจยั จะไปศึกษาวิจยั นั้นจะต้อง
เป็ นพื้นที่ที่มีความน่าใจซึ่ งมีความเชื่อมโยงกับหัวข้อของการศึกษาวิจยั แต่หากพิจารณาถึงข้อเสนอโครงการ
ที่ เน้นในเรื่ องของการสารวจ ขนาดของพื้นที่ และจานวนของประชากรเป้ าหมายอาจจะต้องมี ขาดใหญ่
พอสมควร ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถนาไปอ้างอิงกับประชาชนทั้งหมดได้
จากนั้นประธานในที่ประชุ มได้เปิ ดโอกาสให้มีการเพิ่มเติมในรายละเอียดในเรื่ องของขอบเขตของ
การศึกษาวิจยั โดย
อาจารย์สมพงษ์ จากสถาบันเทคโนโลยีการบิน ได้ให้ความเห็ นเพิ่มเติมว่าสาหรับการศึกษาวิจยั ที่
เป็ นแหล่งข้อมูลที่สามารถระบุจานวนได้ นักวิจยั อาจเขียนระบุจานวนพื้นที่ที่เป้ นกลุ่มเป้ าหมายทั้งหมดได้
เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานในธุ รกิจบริ การโรงแรม 5 ดาวในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
นักวิจยั สามารถคนหาโรงแรม 5 ดาวในเขตภาคตะวันออกและนารายชื่ อมาลงก็ได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
มากยิง่ ขึ้น
อาจารย์สุภาพร เท่าบุรีประธานในที่ประชุมได้ขอมติที่ประชุ มในการสรุ ปแนวทางการเขียนของเขต
ของการศึกษาวิจยั ไว้ดงั นี้คือ
1. ต้องเขี ยนขอบเขตด้านประชากรที่ เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายให้ชัดเจนโดยแยกผูใ้ ห้ข ้อมูลตามแนว
ทางการวิจยั เชิงคุณภาพหรื อเชิงปริ มาณ
2. การเขียนขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึ กษาวิจยั ควรเป็ นพื้นที่ ที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อ
โครงการวิจยั หากสามารถระบุพ้นื ที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้ก็จะทาให้เกิดความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
3. พื้นที่ที่นกั วิจยั เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเป็ นพื้นที่ที่เข้าถึงได้สะดวกและเป็ นไปได้
ปิ ดการประชุ มเวลา 16.20 น.

