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5. รายละเอียดเกียวกับโครงการวิ จยั ที เสนอขอรับทุนสนับสนุน (ไม่เกิ น 20 หน้ ากระดาษเอ 4
จํานวน 2 ชุด)
5.1 ความเป็ นมา และความสําคัญ :
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สงั คม "Ageing Society หรือ สังคมผูส้ ูงวัย ตั งแต่ปี 2548 จากการประเมิน
สถานการณ์ ความเสียงและการสร้างภูมคิ ุม้ กันของประเทศ การเปลียนแปลงในระดับโลกทีสําคัญ การเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุของโลก ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที11 พบประชากรสูงอายุในโลกจะเพิมขึนอีก 81.86 ล้านคน
การเป็ นสังคมผู้สูงอายุของประเทศต่ างๆ มีผลกระทบต่ อการเคลื อนย้ายกําลังคนข้ามประเทศ เกิดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยการก้าวสู่สงั คมผู้สูงอายุจะเป็ นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก 15 ปี
ข้างหน้า ประเทศจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิมขึน ทําให้งบประมาณสําหรับการลงทุนพัฒนาด้านอืนๆ ลดลง
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 ปี พ.ศ. 2555-2559, 2554) รวมทั งผูส้ ูงอายุทบี า้ น กลุ่ม
ติดเตียง ทีตอ้ งการการดูแลระยะยาว(Long Term Care) และสิงทีเป็ นประเด็นสําคัญในระบบบริการสุขภาพ
พบผูส้ งู อายุทที ุพพลภาพ หรือทีมอี ายุมากๆเป็ นส่วนใหญ่ บุคคลเหล่านีจาํ นวนไม่น้อยทีมปี ญั หาทางสุขภาพ
และสังคม ซึงต้องการการดูแลรักษาต่อเนือง โดยไม่สามารถดํารงอยู่ในชุมชน โดยมีคุณภาพชีวติ ทีเหมาะสม
แต่ก็ขาดแคลนโอกาสใช้สถานบริการเฉียบพลัน (โรงพยาบาล) ไม่มสี ถานบริการสุขภาพเรือรังของภาครัฐ
รองรับ และไม่มรี ะบบการบริการชุมชน ทั งด้านสุขภาพ และสังคมทีเข้มแข็งเพียงพอ กระบวนการให้บริการ
และช่องทางทีจะเข้าถึงกลุ่มคนทีมปี ญั หาเหล่านี ยังขาดการเข้าถึงและจะต้องได้รบั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
โดยเฉพาะ การใช้ช่องทางผ่านระบบสาธารณสุขมูลฐาน และเครือข่ายอย่างเป็ นทางการ (informal care
network) ภายในชุมชน(แผนผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที 2 พ.ศ. 2545 – 2564, 2554) แม้ประชากรผูส้ ูงอายุ
ในประเทศจะเพิมมากขึน แต่ จํานวนผู้สูงอายุทีมกี ารใช้หรือเข้าถึงเทคโนโลยียงั น้ อยอยู่มากดังนั นจึงได้ม ี
การศึกษาความต้องการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชากรผูส้ ูงอายุที มอี ายุ
ตั งแต่ 60 ปีขนึ ไป สนองตอบ แผนผูส้ งู อายุแห่งชาติฉบับที 2 (พ.ศ.2545- 2564) ฉบับปรับปรุงครั งที 1 พ.ศ.
2552 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อที 2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรมหรือองค์กรภาคเอกชน ทีกล่าวว่าควรจัดให้มหี ลักสูตร การเรียน
การสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผสู้ ูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพือให้ผสู้ ูงอายุสามารถติดตามข้อ มูล
ข่าวสาร มีความรูเ้ ท่าทันเหตุการณ์ และพัฒนาตัวเองได้ต่อไป และ ข้อที 3. เรืองควรจัดให้มสี อื สําหรับ
ผูส้ งู อายุโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทเี ข้ามาเกียวข้องกับประสบการณ์ ของมนุ ษย์กค็ อื “สือ” (Media) สือทุกชนิดคือการขยาย
ประสบการณ์ดา้ นผัสสะของมนุ ษย์ (Extension of Experience) โดยเฉพาะสืออิเล็กทรอนิกส์นันได้ขยับขยาย
ประสบการณ์ของมนุ ษย์ ออกไปอยางมากมาย พัฒนาการของเทคโนโลยีการสือสารในยุคปัจจุบนั ทําให้
อุปสรรคด้านเวลา(Time) รวมถึงระยะทางและสถานที (Space) หมดลงไป นอกจากนีแมคลูฮนั (McLuhan)

ได้ให้ความสนใจ เกียวกับเรือง “รูปแบบของสือ” (From/Media) และจากการศึกษาของ โรเจอร์
(Rogers,2003) เสนอแนวคิดพืนฐานว่าปัจจัยด้านเทคโนโลยีการสือสารบวกผสมกับปัจจัยอืน ๆ จะรวมเป็ น
สาเหตุแห่งการเปลียนแปลงตาง ๆ ในสังคม กล่าวคือ โรเจอร์ เห็นว่าเทคโนโลยีการสือสารเป็ นปัจจัยหลักที
สําคัญอย่างยิงของการเปลียนแปลงสังคม แต่ทว่าปัจจัยตัวนีก็ ต้องทํางานร่วมไปกับปัจจัยตัวอืน ๆ ทั งนีได้
ค้นคว้าคุณลักษณะสําคัญ ของสือใหม่ (New Media) ที กําลังเกิดขึนในปัจจุบนั และได้ชใี ห้เห็นว่า
คุณลักษณะสําคัญ ๆ ของสือแบบใหม่ทจี ะมีผลต่อเนืองไป ถึงการเปลียนแปลงประสบการณ์ของมนุ ษย์ และ
การเปลียนแปลงสังคม จากสถานการณ์การเปลียนแปลงของการใช้สอื เทคโนโลยีทมี คี วามทันสมัยและ
เปลียนแปลงอยู่เสมอ ย่อมมีผลต่อกลุ่มผูส้ ูงอายุ เนื องจากกลุ่มดังกล่าวมีการใช้หรือเข้าถึงเทคโนโลยียงั น้อย
อยูม่ าก และยังยากทีจะนํ าสือมาใช้ประโยชน์ในด้านการเข้าถึงข้อมูลด้านการดูแลตนเอง และสือบางชนิดก็
ยังไม่สามารถนํามาใช้ในการดูแลผูส้ ูงอายุได้ หากมีการศึกษาถึงความเหมาะสมของการใช้ส ื อและเทคโนโลยี
ทีเหมาะสมตามบริบทของผูส้ ูงอายุ จึงเป็ นประเด็นสําคัญ ทีจะสามารถนํ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
เข้าถึงผูส้ งู อายุในชุมชน ด้านการได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพตนเองอย่างทั วถึง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสถานการณ์ดงั กล่าว สอดคล้องกับปัญหาการดูแลสุขภาพผูส้ ูงอายุ
ในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุร ี ซึงพบว่าจังหวัดสุพรรณบุร ี มีประชากรผูส้ ูงอายุแนวโน้มเพิมมากขึน จากข้อมูล
สถิตพิ บว่า ปี พ.ศ. 2550 ปรากรผูส้ ูงอายุมจี าํ นวน 49,297 คน และในปี พ.ศ. 2557 มีจาํ นวน 139,868 คน
โดยจํานวนผู้สูงอายุ คิดเป็ นร้อยละ 17.71 ของประชากรทั งหมด (Suphanburi Province Public Health
Office, 2014) จากปัญหาการหาช่องทางทีจะเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุทมี ปี ญั หาเหล่านี บุคคลากรสาธารณสุข
จําเป็ นต้องเข้าใจถึงวิธกี าร และช่ องทางทีเหมาะสมกับผู้สูงอายุตามบริบทแต่ ละพืนที และตามบริบทของ
ผูส้ งู อายุแต่ละบุคคล ดังนั นผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจะศึกษาปัจจัยทีมอี ทิ ธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีต่อการดูแลสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุ เพือนํ าผลการวิจยั ดังกล่าวมาใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการนํ าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริการ
ด้านการดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงเทคโนโลยีเพือการดูแลสุขภาพของประชากรผูส้ งู อายุต่อไป
5.2 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั :
เพือศึกษาความสัมพันธ์และอํานาจการทํานายต่อการใช้เทคโนโลยีเพือการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ ใน
จังหวัดสุพรรณบุร ี
5.3 คําถามการวิ จยั :
การใช้เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์และมีอํานาจการทํานายต่อการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ ในจังหวัด
สุพรรณบุร ี หรือไม่
5.4 ขอบเขตการวิ จยั :
ศึกษาความสัมพันธ์และมีอํานาจการทํานายของการใช้เทคโนโลยีต่อการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ ของ
ประชากรผูส้ งู อายุทมี อี ายุต ั งแต่ 60 ปีขนึ ไป ในจังหวัดสุพรรณบุร ี จํานวนประชากร 139,868 คน
(ประชากรทีคาดกลางปี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุร,ี 2557) ผูว้ จิ ยั ดําเนินกา
รเก็บข้อมูลเดือน มิถุนายน – กรกฏาคม 2558

5.5 นิ ยามศัพท์เฉพาะ:
ผูส้ งู อายุ หมายถึง บุคคลผูท้ มี อี ายุ 60 ปีขนึ ไป สามารถสือสารโต้ตอบ อ่านออก เขียนได้ อาศัยอยูใ่ น
พืนทีจงั หวัดสุพรรณบุร ี
เทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีทเี กียวข้องกับ การรับและส่งข้อมูล สืออุปกรณ์ทใี ช้ เพือการนํ าไปสู่
การดูแลสุขภาพของผูส้ ูงอายุ เช่น โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ทีช่วยเอือต่อการ
ติดต่อสือสารผ่านเทคโนโลยี ทั งมีสายและไร้สาย เป็ นต้น
การรับรูป้ ระโยชน์ต่อการใช้เทคโนโลยี หมายถึง การรับรูใ้ นแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีทีเกียวข้องกับ
การสือสาร การรับและส่งข้อมูล เทคโนโลยีเหล่านี มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพในชีวติ ประจําวัน
ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี หมายถึง ความคิดเห็นในเชิงบวกหรือลบในเรืองการใช้งานเทคโนโลยี
เพือการดูแลสุขภาพ

การรับรูค้ วามง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี หมายถึง การรับรูท้ างบวกต่อระดับทีผใู้ ช้งานคาดหวังว่า
สามารถใช้งานเทคโนโลยีทเี กียวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ความตั งใจต่อการใช้เทคโนโลยี หมายถึง ความตั งใจกระทําต่อพฤติกรรม ก็จะเป็ นสิงทีก่อให้เกิดการ
ใช้งานของเทคโนโลยีเพือการดูแลสุขภาพ นั นขึนจริง
การใช้เทคโนโลยีเพื อการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ หมายถึง พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีและการ
สือสาร อันจะนําไปสู่การดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ

5.6 ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั จากการวิ จยั :
การศึกษาครั งนีจะทําให้
1. หน่ วยงานภาครัฐทีเกียวข้องสามารถนําข้อมูล ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริการด้านการดูแล
สุขภาพ และการเข้าถึงเทคโนโลยีเพือการดูแลสุขภาพของประชากรผูส้ งู อายุในพืนที
2. หน่ วยงานต่างๆ สามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็ นข้อมูลเพือพัฒนาการบริการและการเข้าถึง
เทคโนโลยี

5.7 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั :
การรับรูป้ ระโยชน์
ต่อการใช้เทคโนโลยี
ทัศนคติ
ต่อการใช้เทคโนโลยี

ความตั งใจ
ต่อการใช้เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยีเพือการ
ดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ

การรับรูค้ วามง่าย
ต่อการใช้เทคโนโลยี

ภาพที 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยทีมอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีต่อการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
ประยุกต์ใช้ตามกรอบแนวคิด The technology acceptance Model(TAM Model) ของเดวิส
(Davis, 1989)
5.8 งานวิ จยั ทีเกียวข้อง:
ประชากรไทยเข้าสูภ้ าวะสังคมผูส้ ูงอายุหรือ “ภาวะประชากรผูส้ ูงอายุ” (Population Aging) อันจะ
ก่อให้เกิดปัญหามาก ขึนในหมู่ผสู้ ูงอายุไม่ว่าจะเป็ นเรืองการการสือสาร หรือการใช้ชวี ติ ร่วมกับบุตรหลาน ที
การใช้เทคโนโลยีเป็ นส่วนสําคัญของชีวติ ไปแล้ว การเรียนรู้ เทคโนโลยีในผูส้ ูงอายุจงึ เป็ นประเด็นทีควรศึกษา
เพือหานโยบายทีเหมาะสมในการส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุสามารถใช้เทคโนโลยีเพือสือสารและใช้ชวี ติ ร่วมกับบุตร
หลานได้ใกล้ชดิ มากขึน และเพือสนับสนุ นนโยบายการเรียนอย่างไม่ส ินสุด (Life-long Learning) เพือพัฒนา
คุณภาพชีวติ และสังคมทีด ี (กวีพงษ์ เลิศวัชรา และ คณะ , 2556)
สังคมโลกปัจจุบนั เป็ นทั งสังคมสารสนเทศและสังคมผูส้ งู อายุ ด้วยเหตุทเี ทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
เกียวข้องและจําเป็ นกับทุกคนรวมถึงผูส้ ูงอายุและเกียวข้องไปตลอดชีวติ ดังนั น ทุกคนจึงต้องเรียนรูแ้ ละ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมาน ลอยฟ้ า, 2554)

5.9 วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั :
ประชากรและพืนทีศึกษา
ประชากร คือผูส้ ูงอายุ อายุต ั งแต่ 60 ปี ขนึ ไป จังหวัดสุพรรณบุร ี จํานวน ประชากร 139,868 คน
(ประชากรกลางปี 2557)
ขั นตอนการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การกําหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ ี การเปิ ดตารางอํานาจการทดสอบ (power analysis) โดย
กําหนดค่าความเชือมั น P value = 0.5 อํานาจการทดสอบ (power of test) ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างอยู่ที
จํานวน 400 คน
เครืองมือทีใช้ ในการวิ จยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครั งนีเป็ นแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั ทําการพัฒนาขึน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire)
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content validity) ผูว้ จิ ยั เสนอแบบสอบถามทีใช้ในการวิจยั ซึง
ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ส่วนที 1 ข้อมูลทั วไป
ส่วนที 2 ข้อคําถามเกียวกับการรับรูป้ ระโยชน์ต่อการใช้เทคโนโลยี
ส่วนที 3 ข้อคําถามเกียวกับทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยี
ส่วนที 4 ข้อคําถามเกียวกับการรับรูค้ วามง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี
ส่วนที 5 ความตั งใจต่อการใช้เทคโนโลยี
ส่วนที 6 การใช้เทคโนโลยีเพือการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒ ิ ซึงประกอบด้วย ผูเ้ ชียวชาญด้านผูส้ ูงอายุ และผูเ้ ชียวชาญด้านเทคโนโลยีและ
การสือสาร จํานวนทั งหมด 3 ท่าน ใช้เกณฑ์ ตัดสินความเห็นพ้อง 2 ใน 3 ท่าน(IOC) หลังจากผูท้ รงคุณวุฒไิ ด้
พิจารณาแล้ว ผูว้ จิ ยั นํ าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามคําแนะนํ าของผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูว้ จิ ยั ทํา
การตรวจสอบอีกครั ง ก่อนนํ าไปทดลองใช้ การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนํ าแบบสอบถามที
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั ผูส้ ูงอายุทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มลี กั ษณะเช่นเดียวกับประชากรทีศกึ ษา
คือ ผูส้ ูงอายุ แห่งหนึงทีมบี ริทบคล้ายคลึงกับผูส้ ูงอายุ เพือเป็ นการตรวจสอบภาษา ความเข้าใจในการตอบ
คําถามทั งฉบับ และทําการตรวจสอบความคงทีของแบบสอบถาม และตรวจสอบความเชือมั น โดยหา ค่า
สัมประสิทธิ แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) (Cronbach, 1990) และเมือตรวจสอบ
ระหว่างคะแนนเป็ นรายข้อ กับผลรวมของข้อคําถามทั งฉบับแต่ละชุดของแบบสอบถาม โดยการหาค่า

สหสัมพันธ์ (corrected item-total correlation) โดยถือว่าคะแนนรวมทั งฉบับเป็ นคะแนนทีแทนโครงสร้างรวม
ของเนือหาทีต้องศึกษา จากนั นจึงพิจารณาตัดข้อคําถามทีมคี ่าสหสัมพันธ์กบั ผลรวมของข้อคําถามทีเหลือตํา
กว่าออก (เรณา พงษ์เรืองพันธ์ และประสิทธ์ พงษ์เรืองพันธ์, 2545) เนืองจากค่าสหสัมพันธ์ทีตําแสดงว่าข้อ
คําถามนั นไม่ได้วดั ในสิงทีเป็ นโครงสร้างตามเนือหา และ ช่วยปรับปรุงให้แบบสอบถามมีความเชือมั นสูงขึน

การพิ ทกั ษ์สิทธิ ผเ้ ู ข้าร่วมโครงการวิ จยั
งานวิจยั ฉบับนีได้ดาํ เนินการพิทกั ษ์สทิ ธิ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั ตามเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุ ษย์ของสถาบัน โดยก่ อนดําเนินการศึกษา ผู้วจิ ยั จะได้เสนอโครงร่างการวิจยั ให้คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ (Institutional Review Board: IRB) และเมือได้รบั การรับรองจาก
คณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงจะเริมดําเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยกลุ่มกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ดังกล่าวเป็ นผู้เข้าร่วมโครงการวิจยั และทุกคนได้รบั การอธิบายถึงสิทธิของการเข้าร่วมวิจยั อย่างละเอียด มี
ระยะเวลาในการตัดสินใจก่อนเข้าร่วมโครงการ ข้อมูลที กลุ่มผู้ให้ข้อมูลให้มาจะถูกเก็บเป็ นความลับอย่าง
เคร่งครัด มีเพียงผู้วจิ ยั และสมาชิกในคณะวิจยั ทีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และการรายงานผลการวิจยั จะถูก
รายงานโดยภาพรวมของการศึกษาวิจยั ดังนั นจึงจะไม่มผี ใู้ ดทีสามารถบ่งชีหรือระบุได้ว่าข้อมูลส่วนใดได้รบั มา
จากผูเ้ ข้าร่วมวิจยั หากผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีขอ้ สงสัยผูว้ จิ ยั มีการเปิดโอกาส และแจ้งเบอร์โทรศัพท์สถานทีสําหรับการ
ติดต่อกับ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลสามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจยั ได้เสมอโดยไม่มเี งือนไข(เอกสารแสดงความ
ยินดีโดยได้รบั การบอกกล่าว)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างทั งหมด จํานวน 400 คน โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสถิตทิ าง
สังคมศาสตร์ สถิตทิ ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี การแจกแจงความถี ค่าสูงสุด ค่าตําสุด ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์และอํานาจการทํานายของการใช้เทคโนโลยีต่อการดูแลสุขภาพ
ของผูส้ งู อายุ โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์การถดถอย (Regression analysis)
ขั นตอนการการดําเนิ นการเก็บข้อมูล
ดําเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2558 โดยผูว้ จิ ยั ได้ชแี จงวัตถุประสงค์การ
วิจยั ชีแจงแบบสอบถามการวิจยั เพือทําความเข้าใจ และให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการวิจยั ได้เซ็นยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจยั ก่อนเก็บข้อมูลจริง
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5.11 งบประมาณจากมูลนิ ธิสถาบันพระบรมราชชนก ประจําปี งบประมาณ 2557
จํานวนเงินทีรบั ทุนสนับสนุ นการดําเนินวิจยั ภายนอกสถาบัน จํานวน 50,000 บาท (ห้าหมืนบาทถ้วน)
หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผูป้ ระมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล (เหมาจ่าย)
คิดเป็ น 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนผูบ้ นั ทึกข้อมูล หน้าละ 25 บาทx 150 หน้า
คิดเป็ น 3,750 บาท
- ค่าตอบแทนทีปรึกษาการวิจยั /ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจเครืองมือ
คิดเป็ น 10,000 บาท
- ค่าตอบแทนผูล้ งรหัสข้อมูล จํานวน 400 ชุด x 12.50 บาท
คิดเป็ น 5,000 บาท
- ค่าผูช้ ่วยประสานงานพืนที จํานวน 10 อําเภอ
อําเภอละ 1,000 บาท x 10 อําเภอ
คิดเป็ น 10,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย
- ค่าถ่ายเอกสาร (เหมาจ่าย)
- ค่าเข้าเล่ม และทําปก 10 เล่ม x 200 บาท
- ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปพบผูท้ รงคุณวุฒ ิ (เหมาจ่าย)

คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น
คิดเป็ น

หมวดค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในดําเนินการวิจยั

คิดเป็ น 5,250 บาท
รวมทั งสิ น

1,000 บาท
2,000 บาท
1,000 บาท
2,000 บาท

คิ ดเป็ น 50,000 บาท
(ห้าหมืนบาทถ้วน)

6. แผนการดําเนิ นงานและงบประมาณตลอดโครงการ (ระบุระยะเวลาและการดําเนินงานแต่ละขั นตอน
โดยละเอียด) และระยะเวลาของการวิจยั
การดําเนิ นงาน
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1. ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง
2. จัดทําเครืองมือในการวิจยั
3. พบผูเ้ ชียวชาญในการวิจยั /เก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั
5. อภิปรายผลการวิจยั
6. รายงานผลการวิจยั และจัดทํารูปเล่ม
7. เขียนบทความเพือเผยแพร่
7. คําชีแจงเพิ มเติ ม (ถ้ามี).............................................................................................................
ลงชือ
ตําแหน่ ง

ผูข้ อรับทุนสนับสนุ นการวิจยั
(นางสาวสุภาภรณ์ วรอรุณ)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

คํารับรองผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้าหน่ วยงานผูข้ อรับทุนสนับสนุ นการวิจยั ปฏิบตั งิ านอยู่
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ลงชือ

ผูบ้ งั คับบัญชา

(นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์)
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