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กรอบหวัข้อการบรรยาย 

6 ม.ค.2558 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 



…คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก  

ใคร 



• ไม่ได้ระบุเงื่อนไข ในการ
เลือกพืน้ที่/ประชากร/กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เข้ามาสู่
หรือออกจากงานวิจัย 

 

• ก าหนดหลักเกณฑ์  

• เขียนเหตุและผล ของการ
คัดเลือกพืน้ที่/ประชากร/
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ถูก
เลือกเข้าสู่งานวจิัย 

ข้อบกพร่องทีพ่บบ่อย รูปแบบที่ด ี

ผู้ให้ข้อมูลหลัก/ส าคัญ  



• ขาดความครอบคลุม ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

• คัดเลือกแบบเจาะจง
ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ศึกษา 

ข้อบกพร่องที่พบบ่อย รูปแบบที่ดี  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  



ข้อบกพร่องที่พบบ่อย รูปแบบที่ดี  
• ไม่ได้ระบุรายละเอียดของ
การพทิกัษ์สิทธ์ิของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Ethical 
consideration) 

• ใบยนิยอมในการเก็บข้อมูล 
(Consent form)  

• ใบอธิบายวิธีการ  

• ระบุวิธีการพทิกัษ์สิทธิ 

• ใบอนุญาตให้ด าเนินการวิจัย 
จากคณะกรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

การพทิกัษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  



การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่าง ขนาดเล็กและเจาะจงเลือกมา โดย
ค านึงถึงเร่ืองท่ีศึกษา วัตถุประสงค์การวิจัย และ
ค าถามการวิจัยเป็นหลัก มากกว่าจะเน้นความ
เป็นตวัแทน 

ชาย โพธิสิตา สถาบันวจิยัประชากรและสังคม ม.มหิดล 



การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  

  กระบวนการท าให้ข้อมูล “พูด” ออกมา  
 อย่างมีความหมาย และสมเหตุสมผลทีสุ่ด   

 
      

   

 ไม่จ าเป็นตอ้งใชส้ถิติขั้นสูง 
 เนน้การอธิบายระบบโดยรวม 

 วเิคราะห์ระหวา่งเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 วเิคราะห์ขอ้มูลหลงัเกบ็รวบรวมขอ้มูลครบถว้นแลว้ 

ชาย โพธิสิตา สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม ม.มหิดล 



การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(qualitative data analysis) 

         เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้หลกัความเป็นเหตเุป็นผลเทคนิคท่ีใช้กนั
อยู่  ได้แก่ การเลา่เร่ือง (narrative) การบรรยายเปรียบเทียบ(comparative 
description) การวิเคราะห์เนือ้หา(content analysis) เป็นการจดัระเบียบ
ข้อมลู การจดักลุม่ข้อมลู การสงัเคราะห์ข้อมลู การหารูปแบบจากข้อมลู การ
ก าหนดค าส าคญั (key word) ท่ีใช้ในการจดัหมวดหมู่ข้อเท็จจริง การสรุป
ประเด็นส าคญั และการแปลความหมายเพื่อตอบปัญหาการวิจยั 

เอมอร   จังศิริพรปกรณ์ 



การวิเคราะห์เกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการวิจัย 

เกบ็ข้อมูล 

จดัระเบยีบข้อมูล 

แสดงข้อมูล 

หาข้อสรุป / ตรวจสอบความถูกต้อง 

ระหว่างเก็บข้อมูล หลังเก็บข้อมูล 

กิจกรรมการวิจัย 

ท่ีมา: ปรับปรุงจาก Miles and Huberman, 1994: 10 

กระบวน 
การวเิคราะห์ 

ชาย โพธิสิตา สถาบันวจัิยประชากรและสังคม ม.มหิดล 



สิ่งที่ต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

องคป์ระกอบส าคญั 

แสดงขอ้มูล สรุป / ตีความ จดัระเบียบขอ้มูล 

ชาย โพธสิิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 



    จัดระเบียบข้อมลู 

จัดระเบียบเนือ้หา จัดระเบียบกายภาพ 

ถอดเทป บรรณาธิกรณ์ ให้รหัสข้อมูล 

จดัระเบียบขอ้มูล 

ชาย โพธสิิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 



ให้รหัสข้อมูล 

อ่านข้อมูล 
ให้ขึน้ใจ 

ก าหนด 
ประเดน็หลกั 

 

มองหาข้อความ 
ทีม่คีวามหมาย 
สอดคล้องกบั 
ประเดน็หลกั 

ก าหนดรหัส 
ส าหรับ 
แต่ละ 

ความหมาย 

ท า  
codebook  

 

ใหร้หสัขอ้มูล 

ชาย โพธสิิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 



แสดงข้อมูล 

จดักลุ่มข้อมลู 
ท่ีให้รหสัแล้ว 

ตามประเดน็หลกั 
และประเดน็ย่อย 

ท าตาราง  
เปรียบเทียบ 

ข้อมลู/ 
ความหมาย 

จากแต่ละกลุ่ม 

มองหา  
Concepts  

ท่ีจะตอบค าถาม 
การวิจยั 

เช่ือมโยง  
Concepts 

ท่ีสมัพนัธก์นั 
ให้มีความหมาย 

บรรยายผลท่ีได้ 
อย่างละเอียด 

แสดงข้อมูล 

ชาย โพธสิิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 



การแสดงข้อมูล 

จัดกลุ่มข้อมูล
ที่ให้รหัสแล้ว
ตามประเด็น
หลกัและ

ประเด็นย่อย 

ท าตาราง
เปรียบเทียบ
ข้อมูล/

ความหมาย
จากแต่ละ
ประเด็น 

มองหา 
Concepts ที่
จะตอบ

ค าถามการ
วจิัย 

เช่ือมโยง 
Concepts   
ที่สัมพนัธ์
กนัให้มี
ความ 
หมาย 

บรรยายผล
ที่ได้อย่าง
ละเอยีด 

       ดร.วิระวรรณ  ถิ่นยืนยง   
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเพชรบูรณ์  



การ
วเิคราะห์
ขอ้มลู 

การอา่นท าความเข้าใจแตล่ะ case เริม่
จาก case 1  

1) อา่นหลายๆครัง้ ให้เขา้ใจ case อา่นเมือ่

พรอ้ม อย่าตะลุยอ่าน 

2)  อา่นไป บนัทกึความคดิไป เป็น audit trail 

วธิกีารตดัสินใจแยกกลุม่ ก าหนดthemes  

ความน่าเชือ่ถอืของงานวจิยั การ
ดร.กุลทตั หงส์

ชยางกรู 
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Link 3 ตย จัดกลุ่ม.doc
Link 3 ตย จัดกลุ่ม.doc
Link 3 ตย จัดกลุ่ม.doc


การ
วเิคราะห์
ขอ้มลู 

3) อา่นเรยีงบรรทดั หาค าตอบตาม
ค าถามการวจิยั; ใช้เครือ่งหมาย// 
แบง่กลุม่เรือ่ง เมือ่เปลีย่นเรือ่ง; อา่นหา
ความเหมอืน ความตา่งของเรือ่งราว
ใกลเ้คยีงกนัใส่สีเดยีวกนั; ตัง้ชือ่ (theme) 
ครา่วๆ (เปลีย่นแปลง ขยบัไปมาได)้ 
ใส่ไว้ในช่องทางซ้าย  

4) ส่วนทีเ่ป็นบรบิท ส่ิงทีท่ าให้เขา้ใจ
ในส่ิงทีผู่้ให้ขอ้มลูคดิ ให้สรปุไวใ้น
ช่องทางขวา  

ดร.กุลทตั หงส์
ชยางกรู 



การวเิคราะหร์ะหวา่งcase
1) อา่น case ตอ่ไป หาความเหมอืน 
ความตา่งกนัระหวา่งcase เรือ่งราวใหม่
ไมซ่ า้ ใส่สีใหม ่ ท าไป 3-4 case ขยบั
กลุม่ไปมาได ้

2) เริม่แยกแตล่ะสีไปใส่ตารางใหม ่ ดงึชือ่ 
theme ทีใ่ส่ไวใ้นช่องซ้ายไปเป็นชือ่ ได ้
1 สี 1 ชือ่ theme หลวมๆ อาจใช่/ ไมใ่ช่ 
กลายเป็น theme เล็กๆก็ได ้

3)  ในแตล่ะสีอา่นทบทวน กลัน่กรอง 
จดัแบง่เป็นกลุม่เล็กๆ ถา้เป็นวจิยัที่
ตคีวามก็แยกตามบรบิทของการให้

ดร.กุลทตั หงส์
ชยางกรู 



การวเิคราะห์เนือ้หา 
 (Content Analysis) 



       ดร.วิระวรรณ  ถิ่นยืนยง   
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเพชรบูรณ์  

• วิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)โดยการจ าแนก
ประเภท (Identifying)ข้อมูล การลงรหสั (Coding) การจัด
หมวดหมู่ (Categorizing) วเิคราะห์และน าเสนอข้อสรุป 
(Conclusion) ตามแนวคดิของ Patton (1990) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 



การตีความ 

ถามตัวเองว่า: 
 ส่ิงท่ีไดพ้บและไดส้รุปมาจากการศึกษานั้น มีความหมาย 
   และส าคญัอยา่งไร ทั้งในแง่ทฤษฎี และในแง่ปฏิบติั 
 
 ขอ้คน้พบจากการวจิยันั้น มีนยัอยา่งไรในเชิงนโยบาย หรือในแง่

ของกิจกรรมท่ีน่าจะท า  



ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการวเิคราะห์ข้อมูล 

• อ่านจดัหมวดหมู่เน้ือหา 
• ตั้งโครงสารบญับท และหวัขอ้ต่างๆ ท่ีจะเขียน จ าแนกตามบท หวัขอ้

หลกั และหวัขอ้รอง 
• จดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามหวัขอ้หลกัท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในแต่ละบท ขอ้มูล

สามารถใส่ซ ้าได ้
• ดึงขอ้มูลจากหวัขอ้หลกัออกมา จดัหมวดหมู่ขอ้มูลตามหวัขอ้ยอ่ยต่างๆ 
• อ่านเน้ือหาของขอ้มูลตามหมวดยอ่ย แลว้รังสรรคว์ิทยา ข้ึนมาเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีคน้พบ 
 

รศ.ดร. โยธิน แสวงดี 
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั มหิดล  



กระบวนการในการตีความเพือ่การวเิคราะห์เนือ้หา 

• Thesis  Antithesis-> Synthesis 
    Thesis คือ ทฤษฎี หรือองคค์วามรู้หลกัท่ีใชเ้ป็นฐานในการพิสูจน์ 
    Antithesis คือ ขั้นตอนการสรุปผลท่ีไดว้า่ขดัแยง้หรือสอดคลอ้งกบัทฤษฎี 

(หากเป็นการตรวจสอบทฤษฎีจะไดผ้ลยนืยนัทฤษฎี) ตอ้งกลา้คิดตอบโต ้
ไวก่้อน 

• Synthesis คือ ขั้นตอน การสังเคราะห์ วิเคราะห์ คิดและตีความ 

รศ.ดร. โยธิน แสวงดี 
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั มหิดล  



หลกัส าคญัในการตคีวาม (Content Analysis) 

•  นฤมิตนิยม (รังสรรคว์ิทยา) (Constructionism) ใหค้วามส าคญักบั
ความคิดรวบยอดท่ีสรุปออกมาวา่มีเน้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดจากประเดน็ท่ี
ปรากฏอยา่งไรบา้ง ในการแยกประเดน็ อาจจ าแนกเป็นขอ้ๆตามเน้ือหา 
เนน้ค าหลกั ค  าส าคญั สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย ฯลฯ  

     ไวก่้อน 
•  นยันิยม (Interpretivism) การตีความตามความจริงท่ีคาดวา่มีนยัยะ หรือ

ส่อเคา้วา่จะเป็นอยา่งท่ีใหเ้น้ือความไว ้ เช่น ตามทฤษฎีคนอว้นมีโอกาส
เป็นโรคหวัใจหลอดเลือดสูง ดงันั้นในการตีความจะพิจารณาถึง นยัยะท่ี
ส่อเคา้คือความอว้น 

รศ.ดร. โยธิน แสวงดี 
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั มหิดล  



•   “ในชุมชนล้วนมีแต่คนอ้วน หลายคนชอบกินของ
มนัๆ เช่นเคร่ืองในสัตว์ มนัเป็นความชอบของคน
พืน้เพนี ้จะแก้ไม่ให้กินเลยคงไม่ได้” 
 

• สัญนิยม (Phenomenology) เป็นเน้ือความท่ีใหค้วามหมายไปในทางท่ี
เป็นสญัญาณหรือปรากฏการณ์วา่น่าจะตีความไปตามท่ีเห็นหรือท่ี
ปรากฏนั้น ยกตวัอยา่งเช่น ตามทฤษฎีวา่ดว้ยการป่วยเป็นโรคเอดส์ 
อาการจะไดแ้ก่ มีตุ่มด าท่ีคอ ล าตวั แขน ฯลฯ รูปร่างผอม ตวัด าคล ้า มี
สะเกด็เงินหลุดล่วง ฯลฯ 

       
รศ.ดร. โยธิน แสวงดี 

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั มหิดล  



การตีความ (Interpretation) 

             ในขอ้มูลท่ีเป็นร้อยแกว้เขียนวา่ “ผูช้ายวยัแรงงานท่ีมา
โรงพยาบาลช่วงน้ีส่วนมากท่ีคอจะมีตุ่มด าคล ้า ตวัผอมมากๆเลย 
แต่ละคนท่ีแขนจะมีอะไรกไ็ม่รู้ร่วงเหมือนสะเกด็รังแคสีขาวๆ 
เหมือนคนไม่สบายมากๆเลย..... บางคนเวลาพดูเราแอบเห็นล้ิน
เขาเป็นสีขาวๆ นัง่เด๋ียวหลบั เด๋ียวลุก เดินเหมือนคนไม่มีแรง  

    ถ่มถุยเสมหะตลอด... .” เน้ือความน้ีคือสญัญาณท่ีส่อวา่น่าจะเป็น
ผูป่้วยโรคเอดส์  
 รศ.ดร. โยธิน แสวงดี 

สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั มหิดล  



•  ควรมีการเขียนแผนผงั (Diagram) เพื่อช่วยในการตีความและวิเคราะห์ 
• ขั้นตอนน้ีจะเร่ิมท าเม่ือคิดวา่อ่านขอ้มูลท่ีไดจ้นตกผลึก คน้พบวา่ขอ้มูล

น่ิง ไม่มีอะไรใหม่ปรากฏข้ึนมาอีก อ่านแลว้พบวา่เน้ือหาท่ีไดว้นไปวน
มาซ ้าอยูก่บัท่ี จึงวาดแผนผงัข้ึนมาเพื่อช่วยในการเขียน ตวัอยา่งแผนผงั
เช่น 

 
           

          ลกัษณะครัวเรือน  ความเช่ือ   การใชย้าเมด็คุมก าเนิด 

การตีความ (Interpretation) 

รศ.ดร. โยธิน แสวงดี 
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั มหิดล  



•  ลกัษณะหมู่บา้น  ความเช่ือ  การเคารพผูว้ิเศษ 
 
                                      
                                        การรักษาแผนโบราณ 
 
        
                                         การไม่ยอมรับแผนใหม่ 

การตีความ (Interpretation) 

รศ.ดร. โยธิน แสวงดี 
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั มหิดล  



•  ในการวิเคราะห์และตีความตอ้งน าความรู้จากทฤษฎี วรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนงานวิจยัท่ีผา่นมา มาร่วมพิจารณาดว้ยทุกคร้ัง โดย
ตอ้งเขียนผสมผสานเขา้ดว้ยกนัในลกัษณะการอา้งอิงและระบุเชิงอรรถ 
เช่น ใชค้  าวา่ สอดคลอ้งกบั คลา้ยกบั ขดัแยง้กบั ตอบโตก้บั ฯลฯ 

•  หากไม่มีการน าทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและงานวิจยัท่ีผา่นมา 
มาร่วมบรรยายในลกัษณะขา้งตน้ ผลการวิเคราะห์ในเชิงการบรรยายจะ
เหมือนกบัเร่ืองเล่า เป็นการบรรยายขอ้มูลท่ีขาดการวิเคราะห์และตีความ
รายงานจะไม่มีคุณค่า 

การตีความ (Interpretation) 

รศ.ดร. โยธิน แสวงดี 
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั มหิดล  



ข้อสรุป 
  

ข้อสรุป 2 ประเภท 

  

 ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรม – เช่นแบบแผน (patterns), ความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ (relationship) 

 
   ข้อสรุปที่เปน็นามธรรม – ในรูปของ มโนทัศน ์(concepts)   
       ค าอธิบาย แบบจ าลองมโนทัศน ์(conceptual model) หรือ   
       ทฤษฎ ีที่จะสามารถน าไปใช้ได้กับประชากรกลุ่มอื่นที่มีลักษณะ        
       คล้ายกัน 

ชาย โพธสิิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 



แนวทางหาข้อสรุป 

มองหาส่ิงต่อไปน้ีในขอ้คน้พบ 

  แบบแผน (patterns) ของส่ิงท่ีไดพ้บจากขอ้มูล (findings) 

  ความน่าจะเป็น (probability, likelihood)  

  ความสมัพนัธ์ของส่ิงต่างๆ (กลุ่ม, ประเภท) (relationships) 

  ความเหมือน ความต่าง (similarities & differences)  
 

ทั้งหมดจะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงในขอ้มูล 

 ชาย โพธสิิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 



• ทดลอง 
• จัดเวท ี
• สังเกต 
• สัมภาษณ ์
• ส ารวจ 
• PRA/PAR 
• ฯลฯ 

• แบบสังเกต 
• แบบสัมภาษณ์ 
• แบบบันทกึ 
• mind map 
• แบบPRA 

สงสัย/ไม่มีค าตอบ 

โจทย์/ค าถาม 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

วธีิการได้ข้อมูล ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ข้อมูล 
•ตวัเลข  
 

•ไม่ใช่ตวัเลข 
  ตวัหนังสือ ค าพูด ภาพ 

~เปรียบเทียบ 
~ความหมาย 
~หาเหตุผล      
~หาความสัมพนัธ์ 
~จดัหมวดหมู่ 

+ - ×  ÷ 

เครื่องมอืเกบ็ข้อมูล 
•ได้ค าตอบโจทย์ 
• สร้างความรู้ 
• น าไปพฒันางาน 

กองวิจยัและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 



สังเคราะห์ 
เป็นข้อสรุป หรือทฤษฎ ี

วเิคราะห์ 
ค้นหาแบบแผนของความสัมพนัธ์ (Pattern) 

ระหว่างกลุ่มของข้อมูล 

จัดกลุ่มข้อมูลจากทีพ่บจริง 

ตั้งค าถามวิจัย อาจมสีมมตฐิานช่ัวคราว 

ศึกษาข้อมูลในบริบทจริง เร่ิม 

การอุปมาน 

รศ.บ าเพญ็ เขียวหวาน  

ม.สุโขทยัธรรมาธิราช  



ตัวอย่าง 
หัวข้องานวจิัย มรส.  



การศึกษา 
การพฒันาความรู้พืน้ฐานด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัโดย
ใช้ชุดการฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรู้ครูปฐมวยั ทีส่ าเร็จการศึกษา
ไม่ตรงกบัสาขาวชิาทีส่อน ส าหรับครูโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมอืง 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุนทรี แซ่บ่าง 

2556 

การสังเคราะห์งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัคุณลกัษณะของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาตาม
แนวพระราชด าริในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ 

สิริสวสัช์ ทอง
ก้านเหลอืง 

2556 



อาหาร 
โครงการการศกึษาห่วงโซอ่ปุทานของธุรกิจ
เคร่ืองแกงในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

อดศิร สงัข์คร 

2557 

โครงการการศกึษาภมูิปัญญาวฒันธรรม 
อาหารท้องถ่ินจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

ผศ.สกุญัญา 
ไหมเครือแก้ว 
และคณะฯ 2558 



พชื 
ผลของคาร์บอนไดออกไซดต่์อการเจริญเติบโต
และปริมาณน ้ ามนัในสาหร่าย Botryococcus sp. 
ท่ีเล้ียงดว้ยน ้าท้ิงจากกระบวนการแปรรูปอาหาร
ทะเล 

ชมพนุูท ชยัรัตนะ 

2557 
โครงการวจิยั รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการห่วง
โซ่อุปทานกลว้ยหอมปลอดสารพิษของจงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี : กรณีศึกษาอ าเภอบา้นนาสาร จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี 

ศราวธุ ทองเน้ือหา 

2557 

โครงการการพฒันาเคร่ืองตดัทะลายปาลม์
น ้ามนัอายไุม่เกิน 10 ปีแบบแรงกระแทก 

นายพรเทพ  
รักษบ์างแหลง 2557 



สัตว์ 
โครงการห่วงโซอ่ปุทานของสตัว์น า้อา่วบ้านดอน 
จงัหวงัสรุาษฎร์ธานี กรณีศกึษา ปมู้า ปทูะเล 
และปแูสม 

นรินทร์ เนียมนชุ 

2557 

"การศกึษามลูคา่เศรษฐกิจของกระบวนการ
เลีย้งนกกรงหวัจกุในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี" 

อารี พุม่ประไวทย์ 
2557 

การตรวจสอบชนิดและการใช้ประโยชน์จาก
แมลงในพืน้ที่เกษตร 3 จงัหวดั ภาคใต้ตอนบน  

จิตเกษม หล า
สะอาด 2557 



การท่องเที่ยว 

โครงการรูปแบบการการจดัการการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ
ท่ีเหมาะสมตอ่แหลง่ทอ่งเท่ียวชมุชน กรณีศกึษาชมุชน
ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

มณฑา เพช็รวรรณ 

2557 

แนวทางการจดัการอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวเพ่ือ
ความยัง่ยืนทางวฒันธรรมและวิถีชีวิต : กรณีศกึษา
อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

วิชชตุา ให้เจริญ 

2557 

ความต้องการของนกัทอ่งเท่ียวตอ่การจดัการอยา่งเป็น
มิตรต่อสิง่แวดล้อมของธุรกิจท่ีพกัแรมในเขต อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ยกสมน เจ๊ะเฮง 

2557 



การท่องเทีย่ว (ต่อ) 

การพฒันาสื่อสารท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
ศรีวิชยั ในการรองรับสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเปลีย่นแปลงทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 

พรทิพย์ ทวีพงษ์ 

2557 



พลงังาน /ส่ิงแวดล้อม /ภัยพบิัต ิ

โครงการการศกึษาคณุภาพน า้และแนวทางการจดัการ 
แมน่ า้พมุดวง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

อไุรรัตน์ รัตนวิจิตร 
2557 

โครงการวิจยั การบริหารจดัการทรัพยากรน า้ โดย
กระบวนการชมุชมมีสว่นร่วม 

อาดือนา นิโด 
2557 

การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าอยา่งยัง่ยืน ในอาคาร 
วิทยบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  

นางสาวชิโนรส 
ละอองวรรณ 2557 



พลงังาน /ส่ิงแวดล้อม/ภยัพบิัต ิ
 
ยทุธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกนั
และแก้ไขปัญหาภยัพิบตัิทางธรรมชาติอยา่ง
บรูณาการโดยการมีสว่นร่วมของภาครัฐและ
ภาคประชาชน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ผศ.ดร.วิศาล  
ศรีมหาวโร 

2557 



บริหารธุรกจิ 
พฤตกิรรมการออมของเกษตรกรจงัหวดั 
สรุาษฎร์ธานี 

ไพศาล นาคกลาย 
2557 

การบริหารจดัการหนีข้องลกูค้าเกษตร สหกรณ์
การเกษตรพปินู จ ากดั ต าบลพิปนู อ าเภอพิปนู 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

นายชยัณรงค์  
จะรา 

2557 

แนวทางการเพิ่มรายรับจากการใช้จ่ายของ
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ อ าเภอเกาะสมยุ  
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

สนีินาท โชคด าเกิง 

2557 



บริหารธุรกจิ (ต่อ) 

ความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชมุชนในเขตอ าเภอ
กาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ชาญวิทย์ ทองโชติ 
2557 

การพฒันามาตรฐานธุรกิจสปาในอ าเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สูป่ระชาคมอาเซียน 

รศ.สณีุย์  
ลอ่งประเสริฐ 2557 



คอมพวิเตอร์/เทคโนโลย/ีสารสนเทศ 
การพฒันาชดุการเรียนการสอนและประชมุทางไกลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศกึษา วิชาการสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่าย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ปริญญา น้อยดอนไพร 

2557 

การพฒันาชดุการเรียนการสอนในรูปแบบสื่ออิเลก็ทรอนิกส์
รายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุ
ราษฎร์ธานี 
 

กนกวรรณ แก้วเกาะ
สะบ้า 

2557 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการเขียน
โปรแกรมเชิงวตัถ ุส าหรับนกัศกึษาสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

ปิยะวฒัน์ แสงเพชร 

2557 

การพฒันาแหล่งสารสนเทศท้องถ่ิน อ าเภอท่าฉาง จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

ธณิศา สขุขารมย์ 
2557 



ศิลปวฒันธรรม 
การศกึษาเปรียบเทียบประเพณีสารทเดือนสบิกบั
แนวคิดเร่ืองกรรม และการอทุิศสว่นกศุลในพทุธศาสนา
นิกายเถรวาท 

ดร.สมุาลยั กาลวิบลูย์ 

2557 



ภาษา 
การพฒันาทกัษะการฟังภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั
ของนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจชัน้ปีท่ี 1 
คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

สิทธิชยั ชีวะโรรส 

2557 

ลกัษณะค ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตในวรรณกรรม
ท้องถ่ินภาคใต้ เร่ือพระมหาชาดก ค ากาพย์ 

ณฐัา วิพลชยั 
2557 



กฎหมาย 
เร่ือง มาตรการด้านความร่วมมอืการบริหารราชการ
แบบมส่ีวนร่วมเพือ่ป้องกนัยาเสพติด : กรณีศึกษา
จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ดร.อคัคกร ไชยพงษ์ 

2557 

บทบาทขององศาลในการตลาดสอบค าวนิิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลอืกตั้ง : ศึกษากรณกีารวนิิจฉัยสิทธิสมคัร
รับเลอืกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

โชต อศัวลาภสกุล 

2557 



การเมือง 

ทศันคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 

วาสนา จาตรัุตน์ 

2556 

บทบาทของท้องถ่ินกบักระบวนการนโยบายสาธารณะ : 
กรณีศกึษาเทศบาล ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดั
สรุาษฎร์ธานี 

เพญ็นภา สวนทอง 

2557 



แนะน าหนังสือ 
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