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เครื่องวัดอุณหภูมขิ นาดยักษ์
ผศ.ธีรยุทธ คุณะโคตร* ไพริ นทร์ วงค์ศรี เทพ กฤษณะ มูลมี และ กิตติพงษ์ ตั้งใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ถ.มิตรภาพ จ.ขอนแก่น 40000
*Email.: Teerayuth_tk@yahoo.com

บทคัดย่ อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์
สําหรับ เป็ นจุดสนใจ
“Landmark” ภายในชุมชนและศึกษาความพึงพอใจของคนในชุมชนที่มีต่อการทํางานของเครื่ องวัดอุณหภูมิ
ขนาดยักษ์ที่ทาํ การติดตั้งบริ เวณริ มบึงหนองโคตร เทศบาลตําบลบ้านเป็ ดจังหวัดขอนแก่นโดยเครื่ องมือที่ใช้
ในงานครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1) เครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ที่มีหน่วยประมวลผลสร้างจากวงจร
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ตวั เปรี ยบเทียบแรงดัน (Comparator) เป็ นหลัก และมียา่ นการวัดอยูร่ ะหว่าง- 10ºCถึง
60 ºCความละเอียด2 ºCแสดงผลด้วยแผงหลอดLED ประกอบเข้ากับโครงสร้างขนาดกว้าง 0.6 เมตร,ยาว
0.3 เมตร และสู ง 3 เมตรและ2) แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจถึงความเหมาะสมด้านความ
สวยงาม, ความแข็งแรง, ขนาดของเครื่ องวัด , สภาวะแวดล้อมในการติดตั้ง และประโยชน์ที่ได้รับ จากการ
ทดสอบนําเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ไปติดตั้งและให้เครื่ องทํางานอย่างต่อเนื่องพบว่าผลการประเมินจาก
ผูต้ อบแบบสอบถามของคนในชุมชนจํานวน 100 คน มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการทํางานของเครื่ องวัด
อุณหภูมิขนาดยักษ์อยูใ่ นระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68
คําสํ าคัญ:เครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์, ตัวเปรี ยบเทียบแรงดัน, Landmark
1. บทนํา
ในปัจจุบนั มีปัจจัยมากมายที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
ท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็ นกลุ่มธุรกิจหลักและเป็ นแหล่งรายได้ที่สาํ คัญของประเทศเพราะสภาวะ
แวดล้อมภายในประเทศเอื้อต่อการท่องเที่ยวผ่อนคลายความเครี ยดเป็ นอย่างยิง่ และยังใช้งบประมาณในการ
ท่องเที่ยวน้อยกว่าการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจึ งทํา ให้ จาํ นวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหรื อ
ภายในประเทศมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นทุกปี ลักษณะการท่องเที่ยวไม่วา่ จะเป็ น ด้านวัฒนธรรมด้านภูมิประเทศที่
แปลกตา ด้านบรรยากาศที่สวยงาม ด้านอุณหภูมิที่หนาวเย็น เป็ นต้น ทั้งหมดนั้นได้เป็ นเครื่ องมือที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ให้คนในท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดีรวมทั้งยังสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนได้อีกด้วย
ดังนั้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ต้องดําเนินการควบคู่กนั 2 ประการ คือ การพัฒนาคนและ
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สถานที่ในชุมชน รวมถึงการสร้างจุดเด่นหรื อเอกลักษณ์ที่เรี ยกว่า “Landmark” ให้กบั แหล่งท่องเที่ยวใน
ชุม ชน เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวมีความประทับใจและอยากกลับมาเยีย่ มชมอีกครั้ง ส่ งผลทําให้คนในชุมชนมี
รายได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนได้
ส่ วนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจ และ
เป็ นที่นิยมต่อนักท่องเที่ยวที่ผา่ นมามักเป็ นสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็น ตัวอย่างเช่น ดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ อําเภอภูเรื อ จังหวัดเลย หรื อตามยอดดอยต่างๆ เป็ นต้น นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวส่ วนใหญ่ตอ้ งการ
สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็น ดังนั้นอุณหภูมิจึงเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวจุดสนใจที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติที่สาํ คัญต่อการท่องเที่ยวในสภาวะอากาศที่หนาวเย็นมีมากมาย เช่น ดอกไม้เมืองหนาว สิ นค้า
พื้นเมือง สถานที่พกั หรื อภูมิประเทศที่แปลกตา เป็ นต้น ทั้งหมดถือว่าสัญลักษณ์หรื อ “Landmark” ทาง
ธรรมชาติสร้างขึ้น ส่ วน Landmark ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเสริ มเอกลักษณ์ให้น่าท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้นมักจะพบ
เห็นในลักษณะอุปกรณ์ที่สามารถสื่ อถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นได้อย่างชัดเจนและสะดุดตาแก่ผพู ้ บเห็น นัน่
คือเครื่ องวัดอุณหภูมิที่มีขนาดใหญ่ เช่น ปรอทยักษ์ ที่ภูเรื อ เป็ นต้น
ปัญหาที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งของการท่องเที่ยวคือ สถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชนที่ไม่ใช่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์หลายๆ แห่ งยังขาด Landmarkที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นเพื่อสร้าง
ความน่าสนใจและเป็ นจุดสังเกตดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่จะเลือกสร้าง
Landmarkให้เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์และเป็ นเอกลักษณ์ให้กบั ชุมชนที่นกั ท่องเที่ยวหรื อคนในชุมชนเองยังไม่ให้ความสนใจ นัน่
คือเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ (Giant Thermometer) สําหรับสื่ อถึงบรรยากาศทางด้านอุณหภูมิและสร้างอัต
ลักษณ์ให้กบั ชุมชน
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบเครื่ องวัดอุณหภูมิทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 เพื่อพัฒนาและสร้างเครื่ องต้นแบบเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์สาํ หรับเป็ น Landmark และ
เป็ นอัตลักษณ์ให้กบั ชุมชน
2.3 เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนหลังการมี Landmark
3. ระเบียบวิธีการดําเนินงานวิจัย
ระเบียบวิธีการดําเนินงานเริ่ มต้นด้วยการเสนอโครงร่ างงานวิจยั ต่อ ชุมชน เพื่อขออนุญาตติดตั้งและ
ทดสอบหาความพึงพอใจของคนในชุมชนต่อการทํางานของเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์และหลังจากได้รับ
การตอบรับให้สามารถติดตั้งเครื่ องมือสําหรับทํางานวิจยั ได้ผวู ้ ิจยั จึงดําเนินงานวิจยั ต่อดังหัวข้อต่อไปนี้
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรคือกลุ่มคนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณบึงหนองโคตรของเทศบาลตําบลบ้านเป็ ด จังหวัดขอนแก่น
หรื อนักท่องเที่ยว โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 คน ได้จากการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย(Simple Random
Sampling)
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ 1) เครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ และ
2) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 เครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์
ในงานวิจยั นี้ได้ใช้เครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ซ่ ึงเป็ นต้นแบบสําหรับเป็ น “Landmark” และมี
กระบวนการออกแบบ 2 ลักษณะคือ
3.2.1.1 การออกแบบวงจร เครื่ องวัดอุณหภูมิที่ออกแบบสามารถวัดอุณหภูมิได้อยูร่ ะหว่าง - 10 ºC
ถึง 60 ºCแสดงผลในลักษณะเป็ นระดับของแผงหลอด LEDโดยมีข้นั ความละเอียด 2 ºC(หนึ่งแผงหลอด
LED ประกอบด้วยหลอด LED จํานวน 5ตัวและทุกหลอดส่ องสว่างพร้อมกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ในแต่ละขั้นเช่น แผงล่างสุ ดสว่างขณะอุณหภูมิ - 10 ºC หรื อ แผงบนสุ ดสว่างขณะอุณหภูมิ 60 ºC เป็ นต้น )
นัน่ คือจะแสดงผลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลอุณหภูมิเป็ น -10 ºC, -8 ºC, -6 ºC,… , 58 ºC และ 60 ºCดังนั้นจึงมี
จํานวนแผงหลอด LED แทนการแสดงผลของแต่ละอุณหภูมิจาํ นวน 35 แผง ส่ วนการทํางานของเครื่ องวัด
อุณหภูมิเริ่ มจากการประมวลผลโดยใช้ตวั เปรี ยบเทียบแรงดัน เป็ น IC LM3914ในการเปรี ยบเทียบระดับ
แรงดันที่ได้มาจาก IC LM335 ซึ่งทําหน้าที่เป็ นตัวตรวจวัดอุณหภูมิ (Sensor)แล้วแสดงผลบนแผงหลอดLED
(LED Unit) ต่อไป โดยมีแผนภาพการทํางานดังรู ปที่ 1
Sensor

Comparator

LED
Unit

Input

Process

Output

รู ปที่ 1 หลักการทํางานของเครื่ องวัดอุณหภูมิ
จากรู ปที่ 1 ส่ วนของ Input ตัวตรวจจับอุณหภูมิจะทําหน้าที่เปลี่ยนอุณหภูมิภายนอกเครื่ องวัดให้อยู่
ในรู ปของระดับแรงดันเพื่อส่ งต่อไปให้ส่วนของ Process สําหรับเปรี ยบเทียบระดับแรงดันที่ได้มา
เปลี่ยนเป็ นการแสดงผลอุณหภูมิที่ส่วนของ Output ในรู ปแบบการส่ องสว่างของแต่ละแผงหลอด LED ที่ถูก
ปรับเทียบให้สอดคล้องกับอุณหภูมิจริ ง
3.2.1.2 โครงสร้างภายนอกของเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ โครงสร้างภายนอกสําหรับบรรจุวงจร
รวมและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบเป็ นเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ที่สมบูรณ์ซ่ ึงส่ วนประกอบ
แสดงได้ดงั รู ปที่ 2
3
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รู ปที่ 2โครงสร้างของเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์
(ก)ด้านหน้าของโครงสร้างเครื่ องวัดอุณหภูมิ
(ข)ด้านข้างของโครงสร้างเครื่ องวัดอุณหภูมิ
(ค) ด้านหน้าของเครื่ องวัดอุณหภูมิที่สมบูรณ์
(ง) ด้านข้างของเครื่ องวัดอุณหภูมิที่สมบูรณ์
รู ปที่ 2(ก) และ (ข) แสดงถึงโครงสร้างเหล็กที่เป็ นแกนหลักเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กบั เครื่ องวัด
อุณหภูมิ ส่ วนในรู ปที่ 2 (ค) และ (ง) แสดงถึงเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ที่สมบูรณ์พร้อมนําไปติดตั้งและ
ใช้งานจริ งซึ่งประกอบด้วยสองส่ วนคือ 1) ชุดแผงหลอด LED แสดงถึงระดับของอุณหภูมิ 2) ชุดแสดงเวลา
4
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และอุณหภูมิในระบบดิจิตอล (เป็ นส่ วนประกอบเสริ ม ) โดยที่ส่วนของแผงหลอด LED เป็ นส่ วนสําคัญที่
ผูว้ ิจยั ต้องการสื่ อให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจจนทําให้เกิดเป็ นจุดสังเกตซึ่งเรี ยกว่า “Landmark”ได้ในที่สุด
3.2.2 แบบสอบถาม
แบบสอบถามสําหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ได้ออกแบบสําหรับศึกษาความพึงพอใจโดยกําหนดกรอบของคําถาม
ที่มีต่อการทํางานและรู ปลักษณ์ของเครื่ องวัดอุณหภูมิรวมถึงสภาวะแวดล้อมที่ติดตั้ง ผูว้ ิจยั จึงมีข้นั ตอนการ
สร้างแบบสอบถามดังนี้
1.สร้างแบบสอบถามตามกรอบที่ต้ งั ไว้
2.ศึกษาลักษณะของงานทั้งหมดเพื่อนํามาสร้างแบบสอบถามโดยได้ลกั ษณะการสอบถามทั้งหมด 4
ด้าน คือ ด้านขนาดของโครงสร้าง, ด้านความแข็งแรง, ด้านความสวยงาม, ด้านสภาวะแวดล้อมในการติดตั้ง
และประโยชน์ที่ได้รับ
3. นําแบบสอบถามฉบับร่ างให้ผทู ้ รงคุณวุฒิหรื อที่ปรึ กษางานวิจยั ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ถูกต้องของแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปใช้งานต่อไป
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในชุมชน
บ้านคําไฮ ตําบลบ้านเป็ ดหรื อ
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจต่อเครื่ องวัดเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ โดยได้นาํ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น
สําหรับวัดความพึงพอใจไปทําการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้หลักสถิติที่สามารถคํานวณ
ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปประเภทที่สนับสนุนหลักสถิติเช่น EXCEL หรื อ SPSS สําหรับใช้บน windows โดย
หลักสถิติที่ใช้คือ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (x ) : คํานวณจากสูตร
n −1

x = ∑ xi

i = 0,1,2,..., n − 1

i =0

n คือ จํานวนข้อมูล

xi คือ ข้อมูลตัวที่ x0 , x1 , x2 ,..., xn−1
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ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D.) : คํานวณจากสูตร
n −1

S .D. =

∑ (x
i =0

− x)

2

i

n −1

4. การวัดและประเมินผล
งานในครั้งนี้ได้แบ่งการวัดและประเมินผลออกเป็ น 2 ส่ วน คือ หนึ่งเป็ นส่ วนที่กล่าวถึงการทดสอบ
ลักษณะการทํางานถึงความถูกต้องและเหมาะสมในการวัดของเครื่ องวัดอุณหภูมิ และ สองเป็ นส่ วนการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผลการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
รูปที่ 3 ผลการทดสอบวัดอุณหภูมิใน 4 ช่วงเวลา (ก) ช่วงเวลาเช้า 7:00 น. (ข) ช่วงเวลาเที่ยง 12:00 น.
(ค) ช่วงเวลาเย็น 18:00น. (ง) ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน 01:00น.
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เมื่อเครื่ องวัดอุณหภูมิสร้างสําเร็ จผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทดสอบความถูกต้องและเหมาะสมก่อนที่จะ
นําไปใช้งานจริ งโดยการทดสอบวัดอุณหภูมิใน 4 ช่วงเวลา ซึ่งผูว้ ิจยั ตั้งสมมุติฐานว่ามีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
คือ ช่วงเวลาเช้า, ช่วงเวลาเที่ยง, ช่วงเวลาเย็น และ ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนแสดงได้ดงั รู ปที่ 3
จากรู ปที่ 3 ผลการวัดทดสอบปรากฏว่าให้ผลของอุณหภูมิที่แตกต่างกันจริ งนัน่ คือเวลาหลังเที่ยงคืน
จะมีอุณหภูมิต่าํ ที่สุด ส่ วนเวลาเที่ยงตรงจะมีอุณหภูมิสูงที่สุด เป็ นต้น และระดับการแสดงผลของอุณหภูมิ
ด้วยแผงหลอดLED เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องวัดอุณหภูมิที่เป็ นมาตรฐานแล้วสรุ ปได้วา่ ผลการทดสอบเป็ นที่
ยอมรับได้และเหมาะสมที่จะนําไปใช้งานจริ งต่อไป
เมื่อเครื่ องวัดอุณหภูมิเหมาะสมที่จะนําไปใช้งานจริ งได้แล้วผูว้ ิจยั จึงได้นาํ ไปติดตั้งที่บริ เวณบึง
หนองโคตรที่เป็ นจุดที่กลุ่มตัวอย่างสามารถสังเกตได้ง่ายแสดงได้ดงั รู ปที่ 4
ผลจากการสังเกตของผูว้ ิจยั ในระยะเวลา 7 วันหลังจากการติดตั้งจะเห็นได้วา่ บุคคลที่ผา่ นไปมา
บริ เวณเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์น้ นั ได้ให้ความสนใจเข้าชมและบันทึกภาพเป็ นระยะๆ ดังตัวอย่างในรู ป
ที่ 4 ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทําการศึกษาความพึงพอใจของคนในชุมชนด้วยการใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้ผลการ
ประเมินที่แท้จริ งดังจะกล่าวต่อไป

รู ปที่ 4 ผลตอบรับจากกลุ่มตัวอย่างบางกลุ่ม
4.2 การประเมินผลจากแบบสอบถาม
การวัดความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้ใช้ คําถามประเมินค่า ( Rating Scale) โดย
แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็ น 5 ระดับ ตามแบบของ Likert Scale ซึ่งมีหลักเกณฑ์การแบ่งระดับสู งสุ ด 5
7
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คะแนน จนถึงตํ่าสุ ด 1 คะแนน ดังนั้นความพึงพอใจต่อการทํางานเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์จะใช้ค่าเฉลี่ย
ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด
5.00 - 4.21
ความพึงพอใจมาก
4.20 - 3.41
ความพึงพอใจปานกลาง
3.40 - 2.61
ความพึงพอใจน้อย
2.60 - 1.81
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
1.80 - 1.00
ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจได้ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่คนในชุมชนมีต่อเครื่ องวัดอุณหภูมิ
หัวข้อสําหรับสอบถาม
1.
2.
3.
4.
5.

ขนาดของโครงสร้าง
ความแข็งแรง
ความสวยงาม
สภาวะแวดล้อมในการติดตั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย
3.83
4.25
4.72
3.11
4.55
4.09

ความพึงพอใจ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.81
0.66
0.54
0.90
0.51
0.68

ระดับ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสอบถามคนในชุมชนหรื อนักท่องเที่ยวจํานวน 100 คนด้วย
การใช้แบบสอบถามพบว่าคนในชุมชนให้ความสําคัญกับความสวยงามมากที่สุดคือมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากที่สุดถึง 4.72 รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับ 4.55ความแข็งแรง 4.25 และ ขนาดของโครงสร้าง 3.83
ตามลําดับ ส่ วนสภาวะแวดล้อมในการติดตั้งมีความพึงพอใจน้อยที่สุดอยูท่ ี่ 3.11เนื่องจากสถานที่ทาํ การวิจยั
ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญและสภาวะอากาศที่ไม่หนาวเย็น
5. สรุปและข้ อเสนอแนะ
บทความนี้ได้แสดงถึงต้นแบบเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ที่สามารถแสดงผลอุณหภูมิในลักษณะ
ระดับขั้นการแสดงด้วยแผงหลอด LED อยูใ่ นช่วง -10 ºC ถึง 60 ºCที่มีความละเอียด 2 ºC หรื อเรี ยกได้วา่
เป็ นการแสดงผลแบบดีสครี ต (discrete) ได้ดี และได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของคนในชุมชนเทศบาลบ้าน
เป็ ดที่มีต่อการนําเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ที่สร้างขึ้นมาติดตั้งที่บริ เวณริ มบึงหนองโคตร เทศบาลตําบล
บ้านเป็ ด จังหวัดขอนแก่น จากการสอบถามคนในชุมชนหรื อนักท่องเที่ยวจํานวน 100 คนด้วยการใช้
แบบสอบถามผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมพบว่าคนในชุมชนหรื อนักท่องเที่ยงมีความพึง
8
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พอใจมากที่ระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.09 จึงสรุ ปได้วา่ การสร้างจุดสนใจด้วยการติดตั้งเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์
ให้กบั สถานที่เป้ าหมายสามารถทําให้คนหรื อนักท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆ มีความสุ ขความประทับใจได้และ
เป็ น Landmark อย่างแท้จริ ง
จากผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามจะเห็นได้วา่ หัวข้อสอบถามที่ได้ผลความพึงพอใจน้อยคือ
สภาวะแวดล้อมในการติดตั้งเครื่ องวัดอุณหภูมิขนาดยักษ์ ดังนั้นข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครั้งต่อไปถ้านําไป
ทดสอบติดตั้งกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็นก็จะสามารถกระตุน้ ให้นกั ท่องเที่ยวให้เข้ามาเยีย่ มชม
สถานที่น้ นั ๆ ได้มากขึ้นได้
6. กิตติกรรมประกาศ
ทีมงานผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึ กษา พลตรี ศ .วินยั คําทวี ที่ให้คาํ ปรึ กษาที่เป็ น
ประโยชน์ยง่ิ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สนับสนุนทุนวิจยั ในครั้งนี้
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