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 The BDMS Quality Forum is an excellent Forum for sharing 
knowledge and results on theory, methodology, and application of 
Innovation and research. 
 The Aim of the forum is to provide a platform  for the 
innovators and researcher to meet and share their ideas and 
experiences. All projects in three categories 
 

   Innovation    Patient Experience 
           Research 

2020 BDMS Quality Forum 



Project Selection Criteria 

 Business Priority 
 Customer Impact 
 Patient Safety 
 Cost Reduction 
 Availability of Data 
 Present Value & Future Value 
 Complete PDCA 



FEBUARY 

MARCH 

APRIL 

JANUARY Submit Abstract  by 31 JAN 2020 

1st Round announcement of accepted 15 projects/category 
(45 projects in total) by 14 FEB 2020   

Rewrite project and Submit full paper by 17 APR 2020 

Project pass the 1st Round will engage  
in two days workshop  

TIMELINE 
MAY 2rd Round announcement of accepted 5 projects/category 

(15 projects in total) by MAY 2020  

JUNE Oral Presentation in BDMS Quality Forum by JUN 2020 

AUGUST WIN The Prize in BDMS Academic Annual Conference 2020 
by 4 AUG 2020 

300,000 THB 



ค ำแนะน ำกำรเขียนบทคัดย่อ 



การเขยีนงานวจิยัและนวตักรรม 

(Research  & Innovation  Writing ) 



Innovation และ Patient Experience 

ย่อหน้ำที่ 1 สภำพปัญหำ/ที่มำของผลงำน 
(อธิบายระบท่ีุมาของปัญหาท่ีมีความสอดคล้องกบัปัญหา ลกูค้า/ผู้ รับผลงาน/กระบวนการท างานหลกั/นโยบายขององค์กร, มีการใช้
ข้อมลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Fact & Data) ประกอบการเลือกหวัข้อโครงการ, วิเคราะห์หาสาเหตท่ีุแท้จริงท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหา
ได้อย่างเป็นเหตเุป็นผล, ใช้ข้อมลู/เคร่ืองมือคณุภาพ ประกอบการวิเคราะห์/พิสจูน์เพ่ือคดัเลือกสาเหตท่ีุแท้จริง) 

ย่อหน้ำที่ 2 วัตถุประสงค์ / เป้ำหมำยของผลงำน 
(ระบเุป้าหมายท่ีใช้ในการพฒันาและมีการก าหนดตวัชีว้ดัตรงประเดน็) 

ย่อหน้ำที่ 3 กระบวนกำรกจิกรรมที่ได้ด ำเนินกำร 
(อธิบายการก าหนด/ออกแบบมาตรการปรับปรุงว่ามีความเช่ือมโยงกบัสาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาได้อย่างเป็นเหตเุป็นผล, แผนงานท่ีได้
ก าหนดไว้เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปแบบการท างานใหม่ และมีความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร, มีการประเมินผลหรือน าผลท่ีได้ไป
ปรับใช้ แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการท างานท่ีเข้ากบั P-D-C-A ครบถ้วน) 

ย่อหน้ำที่ 4 ผลส ำเร็จที่ได้รับและกำรขยำยผลโครงกำร 
(แสดงข้อมลูผลลพัธ์ ก่อน-หลงั การปรับปรุงที่ชดัเจนและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้, ผลลพัธ์ของโครงการสามารถเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีแก่หน่วยงานท่ีมีลกัษณะการท างานท่ีคล้ายคลงึกนัได้ (Good Practice) เผยแพร่ตีพิมพ์ได้ และความสามารถของผลงานใน
การประยกุต์ใช้ หรือขยายผลในการพฒันาตอ่ยอดแก่หน่วยงานอื่น ระดบัองค์กร ระดบัประเทศ และ/หรือระดบัสากล) 



ความหมายของนวตักรรม 

นวัตกรรม (Innovation)  คือ   
        กระบวนกำรที่เร่ิมควำมคิด กำรปฏบิัตทิี่ไม่เคยมีหรือดัดแปลง

ปรับปรุง ลงมือประดษิฐ์ พัฒนำให้ดีขึน้เกดิผลลัพธ์เป็น
นวัตกรรม  ท ำให้แสวงหำผลประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และ
สังคมจำกควำมคิด หรือท ำให้เกดิประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรท ำงำนเพิ่มขึน้ 

ประดษิฐกรรม (Invention)  คือ   

      กำรท ำให้ควำมคดิใหม่เป็นควำมจริงขึน้มำและสำมำรถจับ
ต้องได้ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดษิฐ์ขึน้มำใหม่ 
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ตวัอยา่งประดิษฐกรรม (Invention) ตวัอยา่งนวตักรรม (Innovation) 



= + 

นวัตกรรม 

กำรคดิค้น 

กำรประยุกต์ใช้ 



สรุปความหมาย 
   นวัตกรรม   
          เป็นผลลัพธ์ที่เกดิจำกกำรเรียนรู้ โดยกำรบูรณำกำรที่เกดิจำกกำ 
     สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่หรือกำรต่อยอดองค์ควำมรู้เดมิ และสำมำรถน ำไป 
     ใช้ให้เกดิประโยชน์ทำงด้ำนพำณิชย์และกำรค้ำ โดยนวัตกรรมจะเป็น 
     เคร่ืองมือที่ส ำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหำในกำรท ำงำน ก่อให้เกดิควำมแตกต่ำง 
     และควำมเป็นเลิศ 

Invention + Commercialization = Profit 

      สร้าง    +        ธุรกจิพาณชิย์           =  ก าไร 
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องค์ประกอบของกำรจัดกำรนวัตกรรม 

นวตักรรม 

บคุลากร 

กลยทุธ ์ เทคโนโลย ี
เครือ่งมอื 



องค์ประกอบของการจัดการนวตักรรมในองค์กร 

1.  โครงสร้ำงองค์กร (Structure) 

      ต้องอำศัยควำมร่วมมือของคนในองค์กร ทัง้ผู้บริหำรระดบัสูง-ผู้ปฏิบัตกิำร
ระดับล่ำง ต้องมีกำรตดิต่อส่ือสำรกัน แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ จงึจะท ำ
ให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรได้ 

2. บุคลำกร  (People) 

      บุคลำกรต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และช่วยกันระดมควำมคดิสร้ำงสรรค์ 
จงึจะท ำให้เกิดนวัตกรรมที่ดีในองค์กร 



องค์ประกอบของการจัดการนวตักรรมในองค์กร 

3. กระบวนกำร (Process) 

    กระบวนกำรในกำรผลิต ตลำด กำรเงนิจะต้องไม่ซับซ้อนจนเกินไป 

4. กลยุทธ์และยุทธวิธี (Strategy) ในกำรแข่งขันต้องอำศัยวิธีกำรต่ำง ๆ  

5. เคร่ืองมือและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology/Tool)   

    เคร่ืองมือและเทคโนโลยีต้องทนัสมัยและเหมำะสมกับกำรใช้งำน 



ก าลงัความสามารถของนวตักรรม 
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  (Product Innovation) 
      ต้องมีกำรคดิค้น พัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อสนองต่อควำม

ต้องกำรของลูกค้ำ โดยอำศัยควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิคเข้ำมำช่วยงำน 
1. นวัตกรรมกระบวนกำร (Process Innovation)  กระบวนกำรต่ำง 

ๆ ในกำรสร้ำงนวัตกรรมจะต้องอำศัยเทคโนโลยีที่เหมำะสม 
2. นวัตกรรมขององค์กร  (Organization Innovation)  ใช้ควำมรู้

ทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำรมำปรับปรุงโครงสร้ำง โดยแบ่งเป็น แผนก  
หน่วยงำน กำรให้ควำมอิสระในกำรท ำงำนแก่พนักงำนจะก่อให้เกิด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 



ผู้บริหำร (Executive) 

แผนก (Functional) 

หน่วยงำน (Department) 

หวัหน้ำทมี  (Team Leader) 

วิสัยทศัน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategic) 

กำรปรับแผนก (Alignment and Functional) 

กำรปรับหน่วยงำน (Alignment and 
Department) 

กำรปรับผู้น ำและทีม(Alignment and 
Team) 

บทบำทกำรจัดกำรนวัตกรรมในองค์กร 



 สถานที่ท าการ 

 
  วสัด ุอปุกรณ ์

 

    งบประมาณ 

    

        บรรณานกุรม 

       เอกสารอา้งอิง 

     

องคป์ระกอบ 

ของการเขียนนวตักรรม 
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Research 

 สรุปผลงำนโดยย่อตำมหลัก PICOT – Population, Intervention, Comparison, 

Outcome, Time  
 ควำมเป็นมำ เหตุผลที่ท ำวจิัย (Background and Rationale) 
 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 ระเบียบวธีิวจิัย (Design, Materials and Methods, Sample size, Statistics) 
 กระบวนกำรเกบ็ข้อมูล (Data Collection Process) และเคร่ืองมือที่ใช้ 
 กำรวเิครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 ผลกำรวจิัย (Findings, Results) ล ำดับตำมวัตถุประสงค์ 
 กำรน ำผลงำนวจิัยไปใช้ประโยชน์ (Utilization of Research Findings) 
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ นอกเหนือจำกผลกำรวจัิย (Lesson Learned) 

โครงกำรที่ส่งประกวดต้องผ่ำนกำรรับรอง Certificate of Acceptant จำกคณะกรรมกำร IRB 



1.   การวจิัยแบบทดลอง (experimental research)  

• เป็นการวิจัยท่ีสร้างสถานการณ์ข้ึนแล้วดูผลท่ีตามมา การวิจัยแบบทดลองน้ีผูว้ิจัยจะต้องเลือกกลุ่มท่ี
เหมือนกนั  2  กลุ่ม   กลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มทดลองท่ีเราจดัสถานการณ์ให้   และอีกกลุ่มเป็นกลุ่มควบคุมหรือ
กลุ่มเปรียบเทียบซ่ึงไม่ไดจ้ดัสถานการณ์ให้โดยผูว้ิจยัสามารถควบคุมปัจจยัอ่ืนๆ ให้คงท่ีหรือเท่ากนัใน
ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

2.   การวจิัยแบบกึง่ทดลอง (partially experimental research หรือ quasi-experimental research)   

• เป็นการวิจยัท่ีสร้างสถานการณ์ข้ึนแลว้ดูผลท่ีตามมาเช่นเดียวกบัการวิจยัแบบทดลอง แต่ไม่สามารถท่ีจะ
ควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ให้คงท่ีหรือเท่ากนัในระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้ งหมด  อาจสามารถ
ควบคุมไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น 

3.   การวจิัยแบบไม่ทดลอง (non-experimental research)  

• เป็นการวิจยัท่ีเก็บขอ้มูลท่ีเป็นอยูต่ามธรรมชาติไม่ไดมี้การจดัสถานการณ์หรือกระตุน้ให้เกิดข้ึน  การวิจยั
แบบน้ีบอกไดแ้ต่เพียงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีศึกษาหรือไม่เท่านั้น 



1.   การศึกษาเฉพาะกรณ ี(case study) เป็นการวจัิยทีศึ่กษาติดตามกรณใีดกรณหีน่ึงอย่างละเอยีดลกึซ้ึงทุกแง่ทุกมุม 

2.   การวิจัยเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษาหาความสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์จากเนือ้เร่ือง
ของเอกสาร บนัทกึ หรือส่ิงตีพมิพ์ต่าง ๆ ทีม่อียู่แล้ว เพือ่ให้ทราบความเป็นไป แนวคดิรูปแบบ หรือความผดิพลาดอืน่ ๆ 

3.   การวจิัยสนาม (field research) เป็นการวิจัยที่มีลักษณะคล้ายกับการศึกษาเฉพาะกรณี แต่ไม่ได้ศึกษาเฉพาะ
กรณเีดยีวแต่เป็นการศึกษากลุ่มคนหรือส่ิงอืน่ ๆ  

4.   การวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เป็นการวิจัยที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะหรือสภาพ
โดยทัว่ๆ ไป ด้วยการใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ 

5.   การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ในหน่วยงานหรือเพื่อ
ปรับปรุงระบบและวธีิการปฏิบตัิงาน    

6.   การวจิัยแบบทดลอง (experimental research) เป็นการวิจัยที่จัดสถานการณ์ให้ และสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มเปรียบเทยีบให้คงที ่
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2 

3 

5 

4 
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รปูแบบการวจิยั 

• การวจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์
• การวจิยัเชงิบรรยาย 

• ส ารวจ 
• ความสมัพนัธ/์ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหต ุ
• เปรยีบเทยีบ 
• กรณีศกึษา 

• การวจิยัเชงิทดลอง 
• การวจิยัเชงิประเมนิ 

• การวจิยัและพฒันา 
• การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
• การวจิยัสถาบนั 





 ไม่สัน้หรอืยาวเกินไป 

กระชบั ครอบคลมุ 

ตวัแปรท่ีศึกษา อาจบอก

ประชากร พ้ืนท่ี 



เกณฑ์การเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย 

1. ผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถ 

2. มีความสนใจ และมีความมุ่งมั่นที่อยากจะท า 

3. มีก าลังทั้งแรงกาย 

4. มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

5. มีคุณค่าในเชิงวิชาการ 

6. สภาพแวดล้อมและเครื่องอ านวยความสะดวก 

7. มีความเป็นไปได้ที่จะศึกษา 

8. น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ ์



องค์ประกอบของปัญหาที่ดี 

1. กะทัดรัด สื่อความหมายในประเด็นที่จะวิจัยได้ดี 

2. หัวเรื่องไม่แคบและไม่กว้างจนเกินไป 

3. มีตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวท่ีแสดงความสัมพันธ์กัน และสามารถทดสอบได้ 

4. ตรงกับความสามารถ 

5. สามารถออกแบบวิจัยได้จริงในทางปฏิบัติ 

6. มีเวลา แรงงาน งบประมาณเพียงพอ 

7. มีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือชุมชน 

8. ไม่เคยมีใครท ามาก่อน 



คณะผูวิ้จยั 

ระบุที่ปรึกษา

โครงการวิจยั  

- ระบุหวัหนา้โครงการ 

- ระบุผูร้่วมโครงการวิจยั 

 



ตอนที่ 1 ความทัว่ไปกลา่วอย่างกวา้งๆ 

ตอนที่ 2 ความท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะท าวิจยั 

ตอนที่ 3 ความท่ีอธิบายลกัษณะของ

ปัญหา ตวัแปร ความสมัพนัธร์ะหว่าง 

ตวัแปรท่ีจะท าวิจยั 

ตอนท่ี 4   

ความสรปุถึงเหตผุล 

ความจ าเป็นของ 

    การวิจยั 

    เรือ่งนัน้ๆ 

 



วตัถุประสงค์
ของการวิจยั 

บอกจุดมุ่งหมาย 

ในการท าวิจยั 

เรือ่งน้ี  

•เพ่ือส ารวจ 

•เพ่ือบรรยาย 

•เพ่ือเปรียบเทียบ 

•เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ ์

•เพ่ือประเมิน 

•เพ่ือพฒันา 

•ฯลฯ 
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ขอบเขต
ประชากร/
กลุ่มตวัอย่าง 

ขอบเขต 
ตัวแปร 
ทีศึ่กษา 

2 

ขอบเขต
ระยะเวลา 
ทีศึ่กษา 

 3 

ขอบเขตการวิจยั 



แผนการ 

ศึกษา/ 

ทดลอง 
ระบุใหท้ราบ 

รายละเอียดการ

ปฏิบตัใินแตล่ะ 

ขั้นตอน 

ประชากร 

และวิธีการ 

สุม่ตวัอยา่ง 
เครื่องมือ 

ท่ีใช ้

การเก็บ 

รวบรวม 

ขอ้มูล การวิเคราะห ์

ขอ้มูลและ 

สถิตท่ีิใช ้



ประชำกรและตัวอย่ำง 

หมายถงึกลุม่คน/สตัว/์ส ิง่ของ ทีผู่ว้จิยั
จะเก็บขอ้มลู เพือ่น ามาวเิคราะห/์สรปุ 
หาค าตอบ ใหก้บัค าถามในการวจิยั 
หากไมส่ามารถเก็บขอ้มลูจากท ัง้
ประชากร ได ้ก็จะเก็บขอ้มลูตวัอยา่ง 
ซึง่ตอ้งบอกวธิกีารเลอืกตวัอยา่งอยา่ง
เหมาะสม และระบจุ านวนตวัอยา่งอยา่ง
เพยีงพอ 



Sample 

 

Population 

 



ประชากรและตัวอย่าง (Population and Sample) 
ประชากร หมายถึง ทุก ๆ หน่วยของข้อมูลทีส่นใจศึกษา 
สัญลกัษณ์ =N 
เช่น จ านวนผู้รับบริการในแผนกโอพดีี ตา หู คอ จมูก 51 คน 
ตัวอย่าง หมายถึง บางหน่วย หรือส่วนหน่ึงของประชากร  
ซ่ึงมีคุณลกัษณะเป็นตัวแทนทีด่ีของประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง (sample group) เป็นจ านวนหน่วยของกลุ่มตัวอย่าง 
สัญลกัษณ์ = n 
เช่น  สุ่มตัวอย่างผู้รับบริการในแผนกโอพดีี ตา หู คอ จมูก จ านวน 25 คน 
เหตุผลทีใ่ช้ตัวอย่าง: มีประสิทธิภาพ  : ประหยดังบประมาณ เวลา  
 เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ : การเกบ็ข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 
 ยากให้ประสิทธิผล  



ขนาดของตัวอย่าง 
สูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1967) 

n  =      N 
         1+Ne2 

n คอื ขนาดของตวัอย่างทีค่วรสุ่ม 
N คอื ขนาดของประชากรทั้งหมด 
e คอื ความคลาดเคลือ่นของการสุ่ม 
 



สมมติว่าจ านวนผู้รับบริการในOPDโรงพยาบาลพญาไท-เปาโลมี 1,840,000  คน 
ผู้วจัิยต้องการสุ่มตัวอย่างให้มีความคลาดเคลือ่นจากการสุ่มร้อยละ 5  
(คอื 0.05) ขนาดของจ านวนผู้รับบริการในOPDโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล 
ทีค่วรสุ่มกลุ่มตัวอย่าง คอื 
  
              n =         1,840,000 
          1+1,840,000(0.05)2 

     =      1,840,000 
                 461  
    =       399.13  คน 



วธีิการสุ่มตวัอย่าง 
1. วธีิสุ่ม (Random methods) 
2. วธีิไม่สุ่ม (Nonrandom methods) 
3. วธีิผสม (Mixed methods) 
1.วธีิสุ่ม (Random methods)  ประกอบด้วย 
   
   



กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

• การสงัเกต 
• การสมัภาษณ ์
• การสอบถาม 
• การทดสอบ 
• การตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน 
หรอื รอ่งรอย 



เคร่ืองมือที่ใช้ในเกบ็รวบรวมข้อมูล 

•แบบส ารวจรายการ 
•แบบมาตรประมาณคา่ 
•แบบค าถามปลายเปิด 
•แบบทดสอบ 

บอกขัน้ตอนการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื 



กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 เป็นการก าหนดวธิกีารหาขอ้สรปุหรอื
ค าตอบ ใหก้บัค าถามในการวจิยั  โดย
วธิกีารหาค าตอบน ัน้จะขึน้อยูก่บัลกัษณะ
ของตวัแปร ซึง่อาจตอ้งใชว้ธิกีาร
วเิคราะหข์อ้ความ หรอืวเิคราะหห์า
คา่สถติ ิ



สถิตสิ าหรับ
หาคุณภาพ
เคร่ืองมอื 

สถิติ
พืน้ฐาน 

สถิติ
ส าหรับ
ทดสอบ
สมมตฐิาน 

สถิติที่ใช้ในการวจิัย 

สถติเิป็นเคร่ืองมือในการวจัิย โดยทัว่ไปถูกน าไปใช้ใน  
3 ลกัษณะ  



สถติสิ ำหรับหำ
คุณภำพ
เคร่ืองมือ  

สถติิทีใ่ช้ในการวจิัย 

แบบสอบถามหรอืแบบวดัทางจติวทิยา 

อ ำนำจจ ำแนก 

ควำมเที่ยง (Reliability) 

ความตรง (Validity) 



สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

t-test one group 

1 กลุ่ม 2 กลุ่ม มากกว่า 
2 กลุ่ม 

อสิระ ไม่อสิระ ANOVA 

F - test 

t-test Dependent t-separated t-pooled 



งบประมำณ 

เป็นการประมาณคา่ใชจ้า่ยในการ
ด าเนนิการวจิยัท ัง้หมด  ซึง่ตอ้งแจกแจง
รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 
ตามหมวดเงนิงบประมาณในแตล่ะ
กจิกรรมใหเ้หมาะสม  
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ตัวอย่ำงงบประมำณของโครงกำรวิจัย   

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบบุคลากร 
    1.1 ค่าจ้างช่ัวคราว 
          (1) ค่าจ้างช่ัวคราวผู้ช่วยนักวจิัยวุฒิปริญญาตรี 1 คน ๆ ละ 
                8,000 บาท ระยะเวลา 12 เดอืน ๆ ละ 8,000 บาท 
         (2) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 12 เดอืนๆ 6,000 บาท 
2. งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ) 
    2.1 ค่าตอบแทน 
         (1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวจิัย 1 คน เดอืนละ 10,000 บาท 6 เดอืน 
         (2) ค่าตอบแทนคณะนักวจิัย 5 คน ๆละ 5,000 บาท 12 เดอืน 
         (3) ค่าตอบแทนในการเกบ็ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 500 ตัวอย่าง  
              ใช้นิสิตปริญญาตรี 10 คน ใช้เวลาเกบ็ประมาณ 20 วนัๆละ 300 บาท ต่อคน 
        (4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่พมิพ์ดดี ธุรการ พนักงานขับรถ จ านวน 3 คนๆละ 
              200 บาท ต่อวนั รวม 90 วนั 
        (5) ค่าตอบแทนการวเิคราะห์ข้อมูล 

168,000 
168,000 
96,000 

 
72,000 

 

        832,400 
        524,000 
          60,000 
        300,000 
          60,000 
 
          54,000 
 
          50,000 
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รำยกำร จ ำนวนเงนิ (บำท) 

   2.2 ใชส้อย 
         (1) ค่าเบ้ียเล้ียงท่ีพกั นกัวจิยั และผูช่้วยนกัวจิยั จ  านวน 7 คนๆละ (800+210= 
              1,010 บาท ต่อวนั) รวม 20 วนั 
         (2) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่ายวนัละ 2,000 บาท รวม 20 วนั 
         (3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนา ฝึกอบรม 
         (4) ค่าจา้งเหมาบริการ 
         (5) ค่าใชส้อยอ่ืนๆ 
   2.3 ค่าวสัดุ 
         (1) ค่าวสัดุส านกังาน 
         (2) ค่าหนงัสือ วารสารต ารา 
         (3) ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 
         (4) ค่าวสัดุไฟฟ้า 
   2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
         (1) ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ไปรษณีย ์ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 
3. งบลงทุน 
    3.1 ค่าครุภณัฑ ์

     286,400 
     141,400 
 
       40,000 
        80,000 
        20,000 
          5,000 
        22,000 
        10,000 
          5,000 
          5,000 
          2,000 
        10,000 
        10,000 
        10,000 
        10,000 

รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย 1,020,400 



ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้ับ 

ประโยชนท์ี่จะเกิดขึน้จากการ 

น าผลการวิจยัไปใช ้มอีะไรบา้ง 

และตอ้งเขยีนใหส้อดคลอ้งกบั 

จดุมุง่หมายในการวิจยั 
WHO CARE ? 
WHO BENEFIT ? ต่อใคร? และอย่ำงไรบ้ำง? 



บรรณำนุกรม / เอกสำรอ้ำงองิ 

เป็นการบนัทกึแหลง่ขอ้มลู เอกสาร 
งานวจิยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง  ซึง่ผูว้จิยัน ามา
สนบัสนนุการเขยีนเคา้โครงการวจิยั  
โดยใหย้ดึรปูแบบใดแบบหนึง่ 
ทีไ่ดร้บั การยอมรบัอยา่งเป็นทางการ 



 
การวิจยัและนวตักรรม 

 
จะไม่เกิด 

 
 

ถา้ไม่ลงมือปฏิบตัิ 




















