
 

1 
 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ชื่อเร่ืองการวิจัย 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยท่ีส่งผลต่อ (...เลือกซื้อสินค้า/เลือกใช้บริการ...) 
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
  
ประเภททุนวิจัย 
 ทุนอุดหนุนวิจัยมุ่งเป้า (การพัฒนางานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ) 
 ทุนอุดหนุนวิจัยในช้ันเรียน (Classroom Research) 
 ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม (พัฒนาธุรกิจร้านอาหาร) 
 ทุนอุดหนุนวิจัยเชิงพื้นท่ี (Area Based Research) 
 
1. ผู้รับผิดชอบ [ระบุรายนามคณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการท าวิจัย และสัดส่วนท่ีท า
การวิจัย (%)] 
 1.1  หัวหน้าโครงการวิจัย 
  ช่ือ – สกุล :   ............................................................................................... 
  ต าแหน่ง :   ............................................................................................... 
  สังกัด :   ............................................................................................... 
  โทรศัพท์ :   ............................................................................................... 
  โทรสาร :   ............................................................................................... 
  มือถือ :   ............................................................................................... 
  Email :    ............................................................................................... 
  สัดส่วนการท าวิจัย : ............................................................................................... 
 
 1.2  ผูวิ้จัยร่วมคนที่ 1 
  ช่ือ – สกุล :   ............................................................................................... 
  ต าแหน่ง :   ............................................................................................... 
  สังกัด :   ............................................................................................... 
  โทรศัพท์ :   ............................................................................................... 
  โทรสาร :   ............................................................................................... 
  มือถือ :   ............................................................................................... 
  Email :    ............................................................................................... 
  สัดส่วนการท าวิจัย : ............................................................................................... 
 

เค้าโครงวิจัยแบบที่ 4  
(Confirmatory Factor Analysis: CFA + Chi-square) 
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 1.3  ผูวิ้จัยร่วมคนที่ 2 
  ช่ือ – สกุล :   ............................................................................................... 
  ต าแหน่ง :   ............................................................................................... 
  สังกัด :   ............................................................................................... 
  โทรศัพท์ :   ............................................................................................... 
  โทรสาร :   ............................................................................................... 
  มือถือ :   ............................................................................................... 
  Email :    ............................................................................................... 
  สัดส่วนการท าวิจัย : ............................................................................................... 
 

4. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 ย่อหน้าแรก ให้กล่าวถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจท่ีศึกษาในภาพกว้าง โดยมี
ตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีน่าเช่ือถือเพื่อใช้ในการอ้างอิง  

 ย่อหน้าที่สอง ให้กล่าวถึงความส าคัญของสินค้าหรือธุรกิจในเขตพื้นท่ีท่ีท าการวิจัย (เขต
เทศบาลนครอุดรธานี) โดยมีตัวเลขหรือข้อมูลทางสถิติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
อุดรธานี เช่น ส านักงานคลังจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หรือหน่วยงานระดับประเทศท่ีมีข้อมูลราย
จังหวัด เพื่อใช้ในการอ้างอิง แต่หากเป็นงานวิจัยท่ีไม่สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้ ให้อ้างอิงถึงงานวิจัย
หรือบทความวิจัยในวารสารวิชาการให้เห็นถึงความส าคัญแทน 

 ย่อหน้าที่สาม ให้กล่าวถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในอดีต แล้วสรุปว่าโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสถิ ติ
แบบด้ังเดิม (ได้แก่ ค่าเฉล่ีย t-test F-test Regression) ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติของการวัด 

 ย่อหน้าที่สี่ ให้กล่าวถึงเทคนิคท่ีเราใช้ต่างจากงานวิจัยข้างต้น คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ว่าดีกว่าอย่างไร 

 ย่อหน้าที่ห้า ให้กล่าวสรุปถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องท าวิจัยด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน โดยให้เหตุผลว่าเป็นการตรวจสอบทางทฤษฎี (theory testing) ด้วยวิธีการทางสถิติว่ามีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แล้วจึงบอกถึงประโยชน์ท่ีได้จากงานวิจัยว่าคนกลุ่มใดสามารถน า
งานวิจัยช้ินนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 5.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือก (.....ซื้อสินค้า/ใช้บริการท่ีท าการวิจัย......) ของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 5.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการเลือก 
(.....ซื้อสินค้า/ใช้บริการท่ีท าการวิจัย......) ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
 5.3 เพื่ อตรวจสอบความกลมก ลืน ตัวแบบ ปัจ จัย ท่ี ส่ งผล ต่อ  (ตาม ด้วย ช่ือ เรื่ อ ง
วิจัย)......................กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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6. สมมติฐานการวิจัย  
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ (ตามด้วยช่ือเรื่องวิจัย)......................................  มี 4 / 7 องค์ประกอบ 
(โดยก าหนดตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ในการศึกษา) ได้แก่.................. 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย 
 7.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 183,853 ราย (กรมการปกครอง, 2560) โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
อัตราส่วน 20 ตัวอย่างต่อ 1 ตัวแปร (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557) โดยตัวแบบท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี
จ านวน ... ตัวแปร จึงประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ .... ราย ผู้วิจัยได้เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้
มากกว่าท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้การประมาณค่าทางสถิติมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น และเป็นการเพิ่มอ านาจ
การทดสอบ (Power of test) จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 400 ราย ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
 7.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  
  7.2.1 ศึกษาพฤติกรรมการเลือก (.....ซื้อสินค้า/ใช้บริการท่ีท าการวิจัย......) ของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ (ข้อค าถามถึงพฤติกรรมท่ีต้องการศึกษา 
เช่น ความถ่ีในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ช่วงเวลาท่ีซื้อ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เป็นต้น 
โดยสามารถศึกษาได้จากงานวิจัยหรือบทความวิจัยท่ีได้ท าการทบทวนเอกสาร) 
  7.2.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ
เลือก (.....ซื้อสินค้า/ใช้บริการท่ีท าการวิจัย......) ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
  7.2.3 โ ด ย ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ก ล ม ก ลื น ข อ ง ตั ว แ บ บ  ( ต า ม ด้ ว ย ช่ื อ เ รื่ อ ง
วิจัย)..................................................................................................... 
 7.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือตามล าดับดังนี้  
  7.3.1 ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
   ตอนท่ี 2 สอบถามพฤติกรรมการเลือก (.....ซื้อสินค้า/ใช้บริการท่ีท าการวิจัย
......) ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้แก่ (ข้อค าถามถึงพฤติกรรมท่ีต้องการศึกษา เช่น 
ความถ่ีในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ช่วงเวลาท่ีซื้อ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ เป็นต้น โดย
สามารถศึกษาได้จากงานวิจัยหรือบทความวิจัยท่ีได้ท าการทบทวนเอกสาร) มีลักษณะแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 
   ตอ น ท่ี  3  สอ บ ถ าม เ กี่ ย ว กั บ ปั จ จั ย ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ ( ต า ม ด้ ว ย ช่ื อ เ รื่ อ ง
วิจัย)............................. . (4 หรือ 7 ด้าน โดยก าหนดตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดท่ีใช้ใน
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การศึกษา) ได้แก่.................. เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีตัวเลือก 5 
ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
   ระดับท่ี 5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
   ระดับท่ี 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
   ระดับท่ี 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับท่ี 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
   ระดับท่ี 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
  7.3.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
   การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษามีข้ันตอน ดังนี้ 
   1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนา
แบบสอบถาม  
   2) ร่างแบบสอบถามโดยเขียนข้อค าถามต่างๆ ให้สอดคล้องกับหัวข้อและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก าหนดไว้ 
   3) น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของข้อค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบ
ของข้อค าถาม แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า 
   4) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน า แล้วให้ ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม
ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) โดยการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายท่ีต้องการวัด ความครอบคลุมของข้อค าถามและความชัดเจนของ
ภาษา โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินดังต่อไปนี้ 
    ให้คะแนน 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องตามจุดประสงค์ 
    ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องตามจุดประสงค์ 
    ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องตามจุดประสงค์ 
   5) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC 
ระหว่าง 0.60 – 1.00 มาเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม    
   6) ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (try out) ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
จ านวน 30 ชุด เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นโดยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient)  
 7.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ
และความถี ่
  ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะห์พฤติกรรมการเลือก (.....ซื้อสินค้า/ใช้บริการท่ีท าการวิจัย......) 
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละและความถ่ี 
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  ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรม
การเลือก (.....ซื้อสินค้า/ใช้บริการท่ีท าการวิจัย......) ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยใช้
สถิติการทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square Test) 
  ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยก าหนดค่าสถิติทดสอบความ
กลมกลืนของตัวแบบ แสดงดังตารางท่ี 1 

  
ตารางท่ี 1 ค่าสถิติทดสอบความกลมกลืนของตัวแบบ 
 

ดัขนีทดสอบความกลมกลืน เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา 

ค่าไคสแควร์ (Chi-square: 2 ) 
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

( p  0.05 ) 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2 /df) มีค่าน้อยกว่า 2.00 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index: GFI) 

มีค่ามากกว่า  0.95 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก้แล้ว 
(Adjusted the Goodness of Fit Index: AGFI) 

มีค่ามากกว่า 0.90 

ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน  
(Standardized root mean square residual: Standardized RMR) 

มีค่าต่ ากว่า 0.05 

ค่ารากก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) 

มีค่าต่ ากว่า 0.05 
 

ที่มา: สุวิมล ติรกานันท์ (2555) 
 
  ในกรณีท่ีตัวแบบไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ต้องมีการปรับแก้ ตัวแบบ
เพื่อให้มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ขึ้นใหม่ โดยการผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้นให้ความคลาดเคล่ือน
ของตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กัน จนตัวแบบท่ีวิเคราะห์ใหม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากนั้นจึงแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าค่าสัมประสิทธิ์ท่ีได้จากการค านวณมาใช้ใน
การอธิบายความสัมพันธ์ในตัวแบบ 
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8. กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตัวแบบปัจจัยท่ีส่งผลต่อ (ช่ือเรื่องวิจัย).................................................. 
 
 
9. การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 9.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีท าวิจัย 
 9.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
 9.3 ทฤษฎีประชากรศาสตร์ 
 9.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 9.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
................... 
.................... 
.................. 

 

 

ผลิตภัณฑ์ 
 

 

ราคา 
 

ส่งเสริม
การตลาด 

 

สถานที่จัด
จ าหน่าย 

................. 
.................. 
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10. เอกสารอ้างอิง 
กรมการปกครอง. (2560). สถิติประชากรและบ้าน จ านวนประชากรแยกรายอายุ. สืบค้นเมื่อ 10 

ตุลาคม 2561, สืบค้นจาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php 
ยุทธ ไกยวรรณ์. (2557). การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรส าหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุวิมล ติรกานันท์.  (2555).  การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์.  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
 ใส่รายการอ้างอิงท่ีปรากฏใน Proposal ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้ 
 หนังสือ 

ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งท่ีพิมพ์ (ครั้งท่ี 2 เป็นต้นไป)./   
////// ///สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ.์ 

   ตัวอย่างเช่น 
อมรา  คัมภิรานนท์. (2540). พนัธศุาสตร์ของเซลล์. พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Whitfielf, P. (1998). Evolution: The greatest ever told. London: Marshall 
 

 บทความจากหนังสือ 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ/ 
////// ///  (บรรณาธิการ),/ชื่อหนงัสือ/(ครั้งท่ีพิมพ,์/เลขหน้า)./ 
////// ///สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
 

   ตัวอย่างเช่น 
เรวัติ  เลิศฤทัยโยธิน. (2541). ข้าวฟ่าง. ใน วาสนา วงษ์ใหญ่, อุดม พูลเกษ และ วิทยา แสงแก้ว

สุข (บรรณาธิการ), พฤกษศาสตร์พืชเศรษฐกิจ (หน้า 20-25). 
Roy, A. (1995). Psychiatric emergencies. In H. I. Kaplan (Ed.), Comprehensive 

textbook of psychiatry (6th ed., pp. 1739-1749). 
 

 บทความจากวารสาร 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่ (ฉบับท่ี),/ 
///////// เลขหน้าท่ีปรากฏ. 

   ตัวอย่างเช่น 
จรีรัตน์  นามประดิษฐ์ และ มานิตย์  โฆษิตตระกูล. (2545). การเจริญเติบโตของผลกระท้อนพันธุ์

ปุยฝ้ายท่ีได้รับและไม่ได้รับการห่อ: ลักษณะภายนอก. วิทยาศาสตร์ มข., 30(3), 
199-211. 

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. 
Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36. 
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 บทความในรายงานการประชุม 
ช่ือผู้เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ใน/ชื่อการประชุม,/ 
///////// เลขหน้าท่ีปรากฏ./สถานท่ีพิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
  ตัวอย่างเช่น 
สุชน  ต้ังทวีวิพัฒนา และ บุญล้อม  ชีวะอิสระกุล. (2533). การใช้เมล็ดทานตะวันเป็นแหล่ง

โปรตีนและพลังงานในอาหารสัตว์ปีก. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรค์รั้งที่ 28 (สาขาสัตวศาสตร์และประมง), หน้า 47-59. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

Henderson, S. (1978). An evaluation of the filter feeding fishes, silver and 
bighead carp, for water quality improvement. In Symposium on the 
Culture of Exotic Fishes, pp. 121-136. Alabama: Auburn University. 

 

 วิทยานิพนธ์ 
ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./วิทยานิพนธ์/ 
///////// ช่ือปริญญา/ ช่ือสถาบัน. 
  ตัวอย่างเช่น 
สมพร  อินทะกนก. (2548). การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดว้ยกระบวนการสอนของเฮวินส์. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

Nuankoksoong, P. (1998). Morale of the personnel of the Office of 
Accelerated Rural Development in the northeast. Master Thesis in 
Development Sociology, Graduate School, Khon Kaen University. 

 

 ข้อมูลที่สืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต 
ช่ือผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเอกสาร./สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ป,ี/จาก/ 
/////////แหล่งท่ีเข้าถึงได้  

ตัวอย่างเช่น 
ประสพ  รัตนากร. (2548). ใจเขาใจเรา. สืบค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2548, จาก 

http://www.bnn.go.th/files/library/c-a03.htm 
Boyles, S. (2001). World diabetes day has people pondering their risk. 

Retrieved November 16, 2001, from 
http://my.webmd.com/content/article/1667.51328 

 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 11.1 เพื่อให้ทราบพฤติกรรมในการเลือก (.....ซื้อสินค้า/ใช้บริการท่ีท าการวิจัย......) ของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  
 11.2 เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ
เลือก (.....ซื้อสินค้า/ใช้บริการท่ีท าการวิจัย......) ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
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 11.3 เพื่อให้ทราบองค์ประกอบและตัวแปรท่ีส่งผลต่อปัจจัย (ตามด้วยชื่อเรื่องวิจัย)......... 
................ ท่ีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 11.4 ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสนับสนุนธุรกิจ...............ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

12. ระยะเวลาการวิจัย  
 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการวิจัย 4 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
 
13. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 

งบประมาณการวิจัย 
 

รายการ จ านวนเงิน 
ค่าใช้สอย  
 * ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล 5,000 บาท 
 * ค่าวิเคราะห์ข้อมูล 3,000 บาท 
 * ค่าพิมพ์เอกสารและจัดรูปเล่ม  1,000 บาท 
 * ค่าวัสดุส านักงาน   1,000 บาท 
  รวมงบด าเนินการ 10,000 บาท  
 
 

ลงช่ือ .......................................................... 
              (........................................................)  
                        หัวหน้าโครงการวิจัย  
       ................ / ................ / .................                              


