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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างตน้แบบเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษ์ สาํหรับ เป็นจุดสนใจ 

“Landmark” ภายในชุมชนและศึกษาความพึงพอใจของคนในชุมชนท่ีมีต่อการทาํงานของเคร่ืองวดัอุณหภูมิ

ขนาดยกัษท่ี์ทาํการติดตั้งบริเวณริมบึงหนองโคตร เทศบาลตาํบลบา้นเป็ดจงัหวดัขอนแก่นโดยเคร่ืองมือท่ีใช้

ในงานคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย 1) เคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษท่ี์มีหน่วยประมวลผลสร้างจากวงจร

อิเลก็ทรอนิกส์โดยใชต้วัเปรียบเทียบแรงดนั  (Comparator) เป็นหลกั และมียา่นการวดัอยูร่ะหวา่ง- 10ºCถึง  

60 ºCความละเอียด2 ºCแสดงผลดว้ยแผงหลอดLED ประกอบเขา้กบัโครงสร้างขนาดกวา้ง  0.6  เมตร,ยาว 

0.3 เมตร และสูง 3 เมตรและ2) แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจถึงความเหมาะสมดา้นความ

สวยงาม, ความแขง็แรง, ขนาดของเคร่ืองวดั, สภาวะแวดลอ้มในการติดตั้ง และประโยชน์ท่ีไดรั้บ  จากการ

ทดสอบนาํเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษไ์ปติดตั้งและใหเ้คร่ืองทาํงานอยา่งต่อเน่ืองพบวา่ผลการประเมินจาก

ผูต้อบแบบสอบถามของคนในชุมชนจาํนวน 100 คน มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการทาํงานของเคร่ืองวดั

อุณหภูมิขนาดยกัษอ์ยูใ่นระดบัดีมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.09 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 

 

คาํสําคญั:เคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษ,์ ตวัเปรียบเทียบแรงดนั, Landmark 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัมีปัจจยัมากมายท่ีมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่การ

ท่องเท่ียวภายในประเทศถือเป็นกลุ่มธุรกิจหลกัและเป็นแหล่งรายไดท่ี้สาํคญัของประเทศเพราะสภาวะ

แวดลอ้มภายในประเทศเอ้ือต่อการท่องเท่ียวผอ่นคลายความเครียดเป็นอยา่งยิง่และยงัใชง้บประมาณในการ

ท่องเท่ียวนอ้ยกวา่การเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศจึ งทาํให้จาํนวนนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศหรือ

ภายในประเทศมีจาํนวนเพิ่มข้ึนทุกปีลกัษณะการท่องเท่ียวไม่วา่จะเป็น ดา้นวฒันธรรมดา้นภูมิประเทศท่ี

แปลกตา ดา้นบรรยากาศท่ีสวยงาม ดา้นอุณหภูมิท่ีหนาวเยน็ เป็นตน้ ทั้งหมดนั้นไดเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีจะสร้าง

ความสมัพนัธ์ใหค้นในทอ้งถ่ินกบันกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดีรวมทั้งยงัสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนไดอี้กดว้ย 

ดงันั้นในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ตอ้งดาํเนินการควบคู่กนั 2 ประการ คือ การพฒันาคนและ
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สถานท่ีในชุมชน รวมถึงการสร้างจุดเด่นหรือเอกลกัษณ์ท่ีเรียกวา่ “Landmark” ใหก้บัแหล่งท่องเท่ียวใน

ชุมชน เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมีความประทบัใจและอยากกลบัมาเยีย่มชมอีกคร้ัง ส่งผลทาํใหค้นในชุมชนมี

รายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืได ้

ส่วนสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละท่ีมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนั โดยแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความสนใจ และ

เป็นท่ีนิยมต่อนกัท่องเท่ียวท่ีผา่นมามกัเป็นสถานท่ีท่ีมีอากาศหนาวเยน็ ตวัอยา่งเช่น ดอยอินทนนท ์ จงัหวดั

เชียงใหม่   อาํเภอภูเรือ จงัหวดัเลย หรือตามยอดดอยต่างๆ เป็นตน้ นกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวส่วนใหญ่ตอ้งการ

สมัผสับรรยากาศท่ีหนาวเยน็ ดงันั้นอุณหภูมิจึงเป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับดึงดูดนกัท่องเท่ียวจุดสนใจท่ีเกิดข้ึนใน

ธรรมชาติท่ีสาํคญัต่อการท่องเท่ียวในสภาวะอากาศท่ีหนาวเยน็มีมากมาย เช่น ดอกไมเ้มืองหนาว สินคา้

พื้นเมือง สถานท่ีพกั หรือภูมิประเทศท่ีแปลกตา เป็นตน้ ทั้งหมดถือวา่สญัลกัษณ์หรือ “Landmark” ทาง

ธรรมชาติสร้างข้ึน ส่วน Landmark ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อเสริมเอกลกัษณ์ใหน่้าท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึนมกัจะพบ

เห็นในลกัษณะอุปกรณ์ท่ีสามารถส่ือถึงบรรยากาศท่ีหนาวเยน็ไดอ้ยา่งชดัเจนและสะดุดตาแก่ผูพ้บเห็น นัน่

คือเคร่ืองวดัอุณหภูมิท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น ปรอทยกัษ ์ท่ีภูเรือ เป็นตน้ 

ปัญหาท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงของการท่องเท่ียวคือ สถานท่ีท่องเท่ียวภายในชุมชนท่ีไม่ใช่แหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีจุดเด่นทางดา้นภูมิศาสตร์หลายๆ แห่งยงัขาด Landmarkท่ีมนุษยส์ามารถสร้างข้ึนเพื่อสร้าง

ความน่าสนใจและเป็นจุดสงัเกตดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะเลือกสร้าง  Landmarkใหเ้ป็นการ

ประชาสมัพนัธ์และเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัชุมชนท่ีนกัท่องเท่ียวหรือคนในชุมชนเองยงัไม่ใหค้วามสนใจ นัน่

คือเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษ ์(Giant Thermometer) สาํหรับส่ือถึงบรรยากาศทางดา้นอุณหภูมิและสร้างอตั

ลกัษณ์ใหก้บัชุมชน 

 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1  เพื่อศึกษาและออกแบบเคร่ืองวดัอุณหภูมิทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.2  เพื่อพฒันาและสร้างเคร่ืองตน้แบบเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษส์าํหรับเป็น  Landmark และ

เป็นอตัลกัษณ์ใหก้บัชุมชน 

2.3  เพื่อศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและคนในชุมชนหลงัการมี Landmark 

 

3.  ระเบียบวธีิการดําเนินงานวจัิย 

ระเบียบวิธีการดาํเนินงานเร่ิมตน้ดว้ยการเสนอโครงร่างงานวิจยัต่อ ชุมชน เพื่อขออนุญาตติดตั้งและ

ทดสอบหาความพึงพอใจของคนในชุมชนต่อการทาํงานของเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษแ์ละหลงัจากไดรั้บ

การตอบรับใหส้ามารถติดตั้งเคร่ืองมือสาํหรับทาํงานวิจยัไดผู้ว้ิจยัจึงดาํเนินงานวิจยัต่อดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 
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Sensor Comparator LED 
Unit

Input Process Output

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรคือกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณบึงหนองโคตรของเทศบาลตาํบลบา้นเป็ด จงัหวดัขอนแก่น 

หรือนกัท่องเท่ียว โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 100 คน ไดจ้ากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย(Simple Random 

Sampling)  

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั คร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน  คือ 1) เคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษ์  และ          

2) แบบสอบถามระดบัความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1 เคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษ ์

ในงานวิจยัน้ีไดใ้ชเ้คร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษซ่ึ์งเป็นตน้แบบสาํหรับเป็น “Landmark” และมี

กระบวนการออกแบบ 2 ลกัษณะคือ 

3.2.1.1  การออกแบบวงจร เคร่ืองวดัอุณหภูมิท่ีออกแบบสามารถวดัอุณหภูมิไดอ้ยูร่ะหวา่ง - 10 ºC  

ถึง 60  º Cแสดงผลในลกัษณะเป็นระดบัของแผงหลอด LEDโดยมีขั้นความละเอียด 2 ºC(หน่ึงแผงหลอด 

LED ประกอบดว้ยหลอด LED จาํนวน  5ตวัและทุกหลอดส่องสวา่งพร้อมกนัเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ

ในแต่ละขั้นเช่น แผงล่างสุดสวา่งขณะอุณหภูมิ - 10 ºC หรือ แผงบนสุดสวา่งขณะอุณหภูมิ 60 ºC เป็นตน้) 

นัน่คือจะแสดงผลเม่ือมีการเปล่ียนแปลอุณหภูมิเป็น  -10  ºC, -8  ºC, -6  ºC,… , 58  ºC และ 60  ºCดงันั้นจึงมี

จาํนวนแผงหลอด LED แทนการแสดงผลของแต่ละอุณหภูมิจาํนวน 35 แผง ส่วนการทาํงานของเคร่ืองวดั

อุณหภูมิเร่ิมจากการประมวลผลโดยใชต้วัเปรียบเทียบแรงดนั เป็น IC LM3914ในการเปรียบเทียบระดบั

แรงดนัท่ีไดม้าจาก IC LM335 ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวัตรวจวดัอุณหภูมิ (Sensor)แลว้แสดงผลบนแผงหลอดLED 

(LED Unit) ต่อไป  โดยมีแผนภาพการทาํงานดงัรูปท่ี 1 

 

 

 

รูปที ่1 หลกัการทาํงานของเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 

จากรูปท่ี 1 ส่วนของ Input  ตวัตรวจจบัอุณหภูมิจะทาํหนา้ท่ีเปล่ียนอุณหภูมิภายนอกเคร่ืองวดัใหอ้ยู่

ในรูปของระดบัแรงดนัเพื่อส่งต่อไปใหส่้วนของ Process สาํหรับเปรียบเทียบระดบัแรงดนัท่ีไดม้า

เปล่ียนเป็นการแสดงผลอุณหภูมิท่ีส่วนของ Output ในรูปแบบการส่องสวา่งของแต่ละแผงหลอด LED ท่ีถูก

ปรับเทียบใหส้อดคลอ้งกบัอุณหภูมิจริง 

3.2.1.2  โครงสร้างภายนอกของเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษ์  โครงสร้างภายนอกสาํหรับบรรจุวงจร

รวมและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบเป็นเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษท่ี์สมบูรณ์ซ่ึงส่วนประกอบ

แสดงไดด้งัรูปท่ี 2 
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(ก)                                                                             (ข) 

 

 

 

 

 

 

  (ค)                                                                                    (ง) 

รูปที ่2โครงสร้างของเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษ ์

    (ก)ดา้นหนา้ของโครงสร้างเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 

    (ข)ดา้นขา้งของโครงสร้างเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 

    (ค)  ดา้นหนา้ของเคร่ืองวดัอุณหภูมิท่ีสมบูรณ์ 

    (ง)  ดา้นขา้งของเคร่ืองวดัอุณหภูมิท่ีสมบูรณ์ 

รูปท่ี 2(ก) และ (ข) แสดงถึงโครงสร้างเหลก็ท่ีเป็นแกนหลกัเพื่อเพิ่มความแขง็แรงใหก้บัเคร่ืองวดั

อุณหภูมิ ส่วนในรูปท่ี 2 (ค) และ (ง) แสดงถึงเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษท่ี์สมบูรณ์พร้อมนาํไปติดตั้งและ

ใชง้านจริงซ่ึงประกอบดว้ยสองส่วนคือ 1) ชุดแผงหลอด LED แสดงถึงระดบัของอุณหภูมิ2) ชุดแสดงเวลา
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และอุณหภูมิในระบบดิจิตอล (เป็นส่วนประกอบเสริม ) โดยท่ีส่วนของแผงหลอด LED เป็นส่วนสาํคญัท่ี

ผูว้ิจยัตอ้งการส่ือใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจจนทาํใหเ้กิดเป็นจุดสงัเกตซ่ึงเรียกวา่ “Landmark”ไดใ้นท่ีสุด 

3.2.2  แบบสอบถาม 

แบบสอบถามสาํหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีไดอ้อกแบบสาํหรับศึกษาความพึงพอใจโดยกาํหนดกรอบของคาํถาม

ท่ีมีต่อการทาํงานและรูปลกัษณ์ของเคร่ืองวดัอุณหภูมิรวมถึงสภาวะแวดลอ้มท่ีติดตั้ง ผูว้ิจยัจึงมีขั้นตอนการ

สร้างแบบสอบถามดงัน้ี 

1.สร้างแบบสอบถามตามกรอบท่ีตั้งไว ้

2.ศึกษาลกัษณะของงานทั้งหมดเพื่อนาํมาสร้างแบบสอบถามโดยไดล้กัษณะการสอบถามทั้งหมด 4 

ดา้น คือ ดา้นขนาดของโครงสร้าง, ดา้นความแขง็แรง, ดา้นความสวยงาม, ดา้นสภาวะแวดลอ้มในการติดตั้ง

และประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

3. นาํแบบสอบถามฉบบัร่างใหผู้ท้รงคุณวฒิุหรือท่ีปรึกษางานวิจยัตรวจสอบความเหมาะสมและ

ถูกตอ้งของแบบสอบถาม 

4. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชง้านต่อไป 

 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวิจยัคร้ังน้ีไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในชุมชน บา้นคาํไฮ ตาํบลบา้นเป็ดหรือ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจต่อเคร่ืองวดัเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษ ์โดยไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน

สาํหรับวดัความพึงพอใจไปทาํการสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 

3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใชห้ลกัสถิติท่ีสามารถคาํนวณ

ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปประเภทท่ีสนบัสนุนหลกัสถิติเช่น EXCEL หรือ SPSS สาํหรับใชบ้น windows โดย

หลกัสถิติท่ีใชคื้อ 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( )x : คาํนวณจากสูตร 

    1,...,2,1,0
1

0
−== ∑

−

=

nixx
n

i
i  

    n คือ  จาํนวนขอ้มูล 

    ix   คือ  ขอ้มูลตวัท่ี 1210 ,...,,, −nxxxx  
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( )..DS : คาํนวณจากสูตร 

   

( )

1
..

1

0

2

−

−
=
∑
−

=

n

xx
DS

n

i
i

 

4.  การวดัและประเมินผล 

งานในคร้ังน้ีไดแ้บ่งการวดัและประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่ึงเป็นส่วนท่ีกล่าวถึงการทดสอบ

ลกัษณะการทาํงานถึงความถูกตอ้งและเหมาะสมในการวดัของเคร่ืองวดัอุณหภูมิ และ สองเป็นส่วนการ

ประเมินผลจากแบบสอบถามมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1  ผลการทดสอบเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                                      (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค)                                                                       (ง) 

รูปที ่3 ผลการทดสอบวดัอุณหภูมิใน 4 ช่วงเวลา (ก)  ช่วงเวลาเชา้ 7:00 น. (ข)  ช่วงเวลาเท่ียง 12:00 น.      

(ค)  ช่วงเวลาเยน็  18:00น. (ง)  ช่วงเวลาหลงัเท่ียงคืน  01:00น. 
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เม่ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิสร้างสาํเร็จผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมก่อนท่ีจะ

นาํไปใชง้านจริงโดยการทดสอบวดัอุณหภูมิใน 4 ช่วงเวลา ซ่ึงผูว้ิจยัตั้งสมมุติฐานวา่มีอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั

คือ ช่วงเวลาเชา้, ช่วงเวลาเท่ียง, ช่วงเวลาเยน็ และ ช่วงเวลาหลงัเท่ียงคืนแสดงไดด้งัรูปท่ี 3  

จากรูปท่ี 3 ผลการวดัทดสอบปรากฏวา่ใหผ้ลของอุณหภูมิท่ีแตกต่างกนัจริงนัน่คือเวลาหลงัเท่ียงคืน

จะมีอุณหภูมิตํ่าท่ีสุด ส่วนเวลาเท่ียงตรงจะมีอุณหภูมิสูงท่ีสุด เป็นตน้ และระดบัการแสดงผลของอุณหภูมิ

ดว้ยแผงหลอดLED เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองวดัอุณหภูมิท่ีเป็นมาตรฐานแลว้สรุปไดว้า่ผลการทดสอบเป็นท่ี

ยอมรับไดแ้ละเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชง้านจริงต่อไป 

เม่ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชง้านจริงไดแ้ลว้ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไปติดตั้งท่ีบริเวณบึง

หนองโคตรท่ีเป็นจุดท่ีกลุ่มตวัอยา่งสามารถสงัเกตไดง่้ายแสดงไดด้งัรูปท่ี 4 

ผลจากการสงัเกตของผูว้ิจยัในระยะเวลา 7 วนัหลงัจากการติดตั้งจะเห็นไดว้า่บุคคลท่ีผา่นไปมา

บริเวณเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษน์ั้นไดใ้หค้วามสนใจเขา้ชมและบนัทึกภาพเป็นระยะๆ ดงัตวัอยา่งในรูป

ท่ี 4 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาความพึงพอใจของคนในชุมชนดว้ยการใชแ้บบสอบถามเพื่อใหไ้ดผ้ลการ

ประเมินท่ีแทจ้ริงดงัจะกล่าวต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4 ผลตอบรับจากกลุ่มตวัอยา่งบางกลุ่ม 

4.2  การประเมินผลจากแบบสอบถาม 

การวดัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ีใช้ คาํถามประเมินค่า ( Rating Scale) โดย

แบ่งระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั ตามแบบของ Likert Scale ซ่ึงมีหลกัเกณฑก์ารแบ่งระดบัสูงสุด 5 
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คะแนน จนถึงตํ่าสุด 1 คะแนน ดงันั้นความพึงพอใจต่อการทาํงานเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษจ์ะใชค่้าเฉล่ีย

ดงัน้ี 

   ความพึงพอใจมากท่ีสุด  5.00 - 4.21 

   ความพึงพอใจมาก  4.20 - 3.41 

   ความพึงพอใจปานกลาง  3.40 - 2.61 

   ความพึงพอใจนอ้ย  2.60 - 1.81 

   ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  1.80 - 1.00 

ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามความพึงพอใจไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 1 

 

 ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีคนในชุมชนมีต่อเคร่ืองวดัอุณหภูมิ 
 

หวัขอ้สาํหรับสอบถาม 
 ความพึงพอใจ  

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบั 

1. ขนาดของโครงสร้าง 

2. ความแขง็แรง 

3. ความสวยงาม 

4. สภาวะแวดลอ้มในการติดตั้ง 

5. ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

3.83 

4.25 

4.72 

3.11 

4.55 

0.81 

0.66 

0.54 

0.90 

0.51 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

ปานกลาง 

มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.09 0.68 มาก 
  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามคนในชุมชนหรือนกัท่องเท่ียวจาํนวน 100 คนดว้ย

การใชแ้บบสอบถามพบวา่คนในชุมชนใหค้วามสาํคญักบัความสวยงามมากท่ีสุดคือมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

มากท่ีสุดถึง 4.72 รองลงมาคือ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.55ความแขง็แรง 4.25 และ ขนาดของโครงสร้าง 3.83 

ตามลาํดบั ส่วนสภาวะแวดลอ้มในการติดตั้งมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 3.11เน่ืองจากสถานท่ีทาํการวิจยั

ไม่ใช่สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัและสภาวะอากาศท่ีไม่หนาวเยน็ 
 

5.  สรุปและข้อเสนอแนะ 

บทความน้ีไดแ้สดงถึงตน้แบบเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษท่ี์สามารถแสดงผลอุณหภูมิในลกัษณะ

ระดบัขั้นการแสดงดว้ยแผงหลอด LED อยูใ่นช่วง -10 ºC ถึง  60 ºCท่ีมีความละเอียด 2 ºC  หรือเรียกไดว้า่

เป็นการแสดงผลแบบดีสครีต (discrete) ไดดี้ และไดศึ้กษาถึงความพึงพอใจของคนในชุมชนเทศบาลบา้น

เป็ดท่ีมีต่อการนาํเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษท่ี์สร้างข้ึนมาติดตั้งท่ีบริเวณริมบึงหนองโคตร เทศบาลตาํบล

บา้นเป็ด จงัหวดัขอนแก่น จากการสอบถามคนในชุมชนหรือนกัท่องเท่ียวจาํนวน 100 คนดว้ยการใช้

แบบสอบถามผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมพบวา่คนในชุมชนหรือนกัท่องเท่ียงมีความพึง
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พอใจมากท่ีระดบัค่าเฉล่ียรวม 4.09 จึงสรุปไดว้า่การสร้างจุดสนใจดว้ยการติดตั้งเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษ์

ใหก้บัสถานท่ีเป้าหมายสามารถทาํใหค้นหรือนกัท่องเท่ียวในชุมชนนั้นๆ มีความสุขความประทบัใจไดแ้ละ

เป็น Landmark อยา่งแทจ้ริง 

จากผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามจะเห็นไดว้า่หวัขอ้สอบถามท่ีไดผ้ลความพึงพอใจนอ้ยคือ

สภาวะแวดลอ้มในการติดตั้งเคร่ืองวดัอุณหภูมิขนาดยกัษ ์ดงันั้นขอ้เสนอแนะในงานวิจยัคร้ังต่อไปถา้นาํไป

ทดสอบติดตั้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีอากาศหนาวเยน็กจ็ะสามารถกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาเยีย่มชม

สถานท่ีนั้นๆ ไดม้ากข้ึนได ้
 

6.  กติตกิรรมประกาศ 

ทีมงานผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษา พลตรี ศ .วินยั คาํทวี ท่ีใหค้าํปรึกษาท่ีเป็น

ประโยชน์ยิง่ และมหาวิทยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีสนบัสนุนทุนวิจยัในคร้ังน้ี 
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