
การเขียนวตัถุประสงค ์ขอบเขต และ

ประโยชนข์องการวิจยั

ผูช่้วยศาสตราจารยศ์รทัธา แข่งเพญ็แข




     เป็นการเกร่ินน าหรืออารัมภบท ที่แสดงให้เหน็ถึงความส าคัญ และความ

จ าเป็นที่จะต้องท าวิจัย หรือเหตุผลที่สมควรต้องมีการศึกษาปัญหาในเร่ืองนี้  

โดยพยายามก าหนดปัญหาให้ชัดเจน ในด้านผลกระทบจากปัญหา ความ

รุนแรง และการกระจายตัวของปัญหา หรือด้านอื่นๆ เพ่ือให้เข้าถึงข้อเทจ็จริง

ของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถิติ 

สอบถามความเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาเหตุผลที่น่าเป็นไปได้

จากทฤษฎี และงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเขียนโน้มน้าว จูงใจให้ผู้อ่าน

คล้อยตามและเห็นด้วยว่า ท าไมต้องท าวิจัยเร่ืองนี้  เช่น ยังประสบปัญหาอยู่ 

แก้ไขไม่ได้ โดยใช้ความคิดตัวเองให้มากที่สดุ

การเขียน

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา

ท่ีมา : กอบแกว้ ตะนะพนัธุ์




     ย่อหน้าแรก จะต้องอภิปรายถงึ ความเป็นมา ปัญหา ข้อดี ข้อเสยี หรือ 

ข้อโต้แย้งของการทดลองที่ได้ท าการก่อนหน้า

     ย่อหน้าที่สอง จะต้องอภิปรายถึง ความส าคัญ ข้อดขีองปัญหา รวมถงึ 

แนวทางแก้ไขปัญหา ในเร่ืองที่เราสนใจจะท า และควรมีเอกสารหรือที่มาของ

ปัญหาที่ใช้ในการอ้างองิ เพ่ือสนับสนุนหรือโต้แย้งสิ่งที่เราจะท าการทดลองน้ัน

     ย่อหน้าสดุท้าย ต้องอภิปรายสรปุเป้าหมายหรือเหตุผลที่จะท า เพ่ือแก้ไข

ปัญหาในงานที่เราจะท า โดยลงท้ายด้วยรูปแบบการเขยีนว่า ... เราจะท าอะไร

เพ่ืออะไร/ใคร และคาดว่าจะได้ประโยชน์อะไร หรือแก้ปัญหาได้อย่างไร 

หลกัการเขียน

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา




     ปัญหาวิจัย ควรเขยีนลักษณะเป็นเหมือนรูปปิระมิดกลับด้าน นั่นคือ 

การควรเขียนจาก ฐาน ไปหา ยอด (กว้าง ไป ลึก) 

กว้าง

 เขียนเรือ่งทัว่ๆ ไป

      เขียนเรือ่งเฉพาะ

สรุป ช้ีใหเ้ห็นปัญหาทีศึ่กษา

ลึก เพือ่แกปั้ญหานั้น

รูปแบบการเขียน

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา




     วัตถุประสงคข์องการวิจัย หมายถึง แนวทาง หรือทศิทางในการค้นหา

ค าตอบ เป็นเร่ืองที่ต้องการท า 

- เป็นการก าหนดว่าต้องการศึกษาในประเดน็ใดบ้างในเร่ืองที่จะท าวิจัย โดย

บ่งบอกสิ่งที่จะท า ทั้งขอบเขต และค าตอบที่คาดว่าจะได้รับ  

- เป็นการน าเอาความคิดของประเดน็ปัญหามาขยาย รายละเอยีด โดยใช้

ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เขยีนเป็นข้อหรือเขยีนรวมเป็นข้อเดียวกนั

- ห้ามน าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมาเขยีน เพราะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เป็นผลที่คาดว่าจะเกดิขึ้นหลังจากสิ้นสดุการวิจัย

หลกัการเขียน

วตัถุประสงคข์องการวิจยั

ท่ีมา : กอบแกว้ ตะนะพนัธุ์




   1.วัตถุประสงค์เขยีนในรูปเป้าหมายการวิจัยไม่ใช่วิธกีาร

   2.วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัช่ือเร่ือง

   3.วัตถุประสงค์ชัดเจน ไม่ก ากวม 

   4. ให้ใช้ค าว่า “เพ่ือ” เช่น เพ่ือศึกษา เพ่ือส ารวจ เพ่ือค้นหา  เพ่ือบรรยาย 

เพ่ืออธบิาย เพ่ือพัฒนา เพ่ือเปรียบเทยีบ..กบั.. เพ่ือพิสจูน์ เพ่ือแสดงให้เหน็  

เพ่ือศึกษาความสมัพันธ ์เพ่ือประเมิน เพ่ือสงัเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทยีบ..กบั..  

เพ่ือศึกษาอทิธพิลของ..ที่มีต่อ.. เพ่ือศึกษาอทิธพิลของ..ที่มีต่อ.. ทดลองเพ่ือ

วิเคราะห์ปัจจัยที่มี/ส่งผล/อทิธพิล/ผลกระทบ...

แนวการเขียน

วตัถุประสงคข์องการวิจยั




     ขอบเขตของการศึกษา เป็นการจ ากัดหรือวางกรอบของปัญหา ให้เด่นชัด

มากยิ่งขึ้ น การจ ากัดขอบเขตของการวิจัยส่วนใหญ่จะจ ากัดในเร่ืองของ

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยและ

ผู้อ่านให้ความสนใจที่ปัญหาได้ตรงประเดน็ย่ิงขึ้น ช่วยให้ผลการวิจัย มีความ

เป็นปรนัยดียิ่งขึ้ น และช่วยให้ข้อสรุปมีความเช่ือถือได้มากยิ่งขึ้ น ซ่ึงในการ

เขียนขอบเขตของการวิจัย อาจเขียนเป็นข้อความรวมๆ หรือเขียนเป็นประโยค

ย่อยๆ กไ็ด้ ตัวอย่างเช่น 

หัวข้อการวิจัย : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย สามารถเขียนขอบเขตได้ ดังนี้  

การเขียน

ขอบเขตของการศึกษา

ท่ีมา : รองศาสตราจารย ์ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรต




   1. การศึกษาคร้ังนี้  มุ่งศึกษาเฉพาะสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย 5 ด้าน คือ 

สภาพ แวดล้อมด้านความประทบัใจในมหาวิทยาลัย , ด้านการเรียนการสอน , 

ด้านเกี่ยวกบัเพ่ือน , ด้านการบริหารและด้านบริการวิชาการ

   2. ผู้วิจัยท าการศึกษาสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เฉพาะอาคารเรียนรวม คณะวิชาศึกษาทั่วไป อาคาร

คณะวิชาโยธา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

   3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ ช้ันปีที่ 2-4 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย เป็นต้น

ตวัอย่างการเขียน

ขอบเขตของการศึกษา



1. ก าหนดขอบเขตของประชากรทีใ่ชใ้นการศึกษา เช่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
คร้ังนี้  ได้แก่ นักเรียนช้ัน.... โรงเรียน..... จ านวน....ห้อง เป็นนักเรียนทั้งสิ้น....คน

2. ก าหนดขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศึกษา เช่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคร้ังนี้ เป็นนักเรียน (ที่...) ระดับช้ัน..... โรเรียน..... ภาคเรียนที่..... 

ปีการศึกษา..... จ านวน.....คน  

3. ก าหนดขอบเขตของเนื้ อหาทีใ่ชใ้นการศึกษา เช่น เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาเป็น
เน้ือหาที่เลือกจากปัญหาที่พบในโรงเรียนคือ (ระบุช่ือเร่ือง...)

4. ก าหนดขอบเขตของระยะเวลา เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ด าเนินการ
ในภาคเรียนที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2559  ถงึ วันที่  25  กุมภาพันธ ์2559

หลกัการเขียน

ขอบเขตของการศึกษา




   ค านิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการให้ค านิยามศัพท์เฉพาะค าที่ไม่คุ้นเคย และเป็นค า

ส าคัญที่ต้องการจ ากดัความหมายให้เฉพาะเจาะจงในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัย 

การให้นิยามศัพทท์ี่ดี ควรจะนิยามในรูปค าปฏบิัติการที่ชัดเจน ไม่ก ากวมหรือคลุม

กว้างเกนิไป เพ่ือให้ผู้วิจัยและผู้อ่านมีความเข้าใจตรงกนั ตัวอย่างเช่น หัวข้อการวิจัย 

: ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเชียงราย ค านิยามศัพทเ์ฉพาะ คือ

ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้ สึกนึกคิดของนักศึกษา ว่าดีห รือไม่ดี ต่อ

สภาพแวดล้อม มทร.ล้านนา เชียงราย

สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย หมายถึง สภาพแวดล้อมด้านความประทับใจ

มหาวิทยาลัย ด้านการเรียนการสอน เพ่ือน การบริหาร และการบริการวิชาการ

การเขียน

นยิามศพัท์

ท่ีมา : รองศาสตราจารย ์ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรต




เป็นความส าคญัของการวิจัยที่ผู้วิจัยพิจารณาว่า ในการวิจัยเร่ืองนั้น ท าให้

ทราบผลการวิจยัเรื่องอะไร และผลการวิจัยน้ันมีประโยชนต่์อใคร อย่างไร 

เช่น การระบุประโยชน์ที่เกดิจากการน าผลการวิจัยไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง

องค์ความรู้  หรือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏบิัต ิหรือแก้ปัญหา หรือพัฒนา

คุณภาพ มหีลักการเขยีนดังนี้

1. ควรระบุประโยชนท์ี่อาจเกดิจากผลที่ได้จากการวิจัย
2. ควรสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละอยู่ในขอบเขตของการวิจัยที่ได้ศึกษา
3. ในกรณทีี่ระบุประโยชน์มากกว่า 1 ประการ ควรระบุเป็นข้อ
4. เขียนด้วยข้อความสั้น กะทดัรัด ชัดจน และต้องมคีวามเป็นไปได้

หลกัการเขียน

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บัของการวิจยั

ท่ีมา : กอบแกว้ ตะนะพนัธุ์




วตัถุประสงค์

1. เพ่ือศึกษาความวิตกกงัวลของผู้ป่วยมะเรง็
2. เพ่ือศึกษาผลของการให้การพยาบาล อย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกงัวล 
   ของผู้ป่วยมะเรง็

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั

1. ได้รับความรู้ เกี่ยวกบัความวิตกกงัวลของผู้ป่วยมะเรง็
2. ได้แนวทางในการลดความวิตกกงัวลของผู้ป่วยมะเรง็ ซ่ึงอาจพิจารณา
   น าไปใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเรง็

ตวัอย่างการเขียน

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บัของการวิจยั


