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สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รู้สึกยินดี
และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์นและมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญีป่ นุ่
จัดงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4  และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำ�หรับการเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2
ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการ
ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนนักวิจัย ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการเข้าร่วม
นำ � เสนอผลงานในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ นำ � ผลงานและองค์ ค วามรู้ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระสบการณ์
สามารถนำ�ผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นการยกระดับผลงานวิจยั สูร่ ะดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ พัฒนางานวิจยั สูก่ ารเป็น Thailand 4.0 ต่อไปในอนาคต และผมหวังว่าการนำ�เสนอผลงานวิจยั ทัง้ ใน
รูปแบบของการบรรยาย หรือ การจัดแสดงนิทรรศการในเวทีวิชาการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
ผมขอขอบคุณนักวิจยั ทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งผลงานเพือ่ นำ�เสนอและหวังเป็นอย่าง
ยิง่ ว่าทุกท่านจะเป็นกำ�ลังหลักในการสร้างและพัฒนางานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ผลักดันสูค่ วามเป็นเลิศทางด้านการ
วิจัยและเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน
ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
ผลงานสร้างสรรค์ และคณะกรรมการดำ�เนินงานทุกฝ่าย ทีร่ ว่ มกันจัดประชุมในครัง้ นี้ และขออวยพรให้การประชุม
ครั้งนี้ประสบความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ของการดำ�เนินการทุกประการ
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กำหนดกำรนำเสนอบทควำม
วันที่ 26 กรกฎำคม 2560
กำรนำเสนอภำคบรรยำย
ประจำห้อง 1 สำขำวิศวกรรมศำสตร์
ประธำนกำรนำเสนอบทควำม ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี

ห้องย่อย 1

13.30 - 13.50 น.

บทความ 197

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
ภูมิอากาศสําหรับการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง
เชิงมวล PM2.5 และ PM10 ในอากาศด้วยเครื่อง
ตรวจจับฝุ่นละอองไร้สาย

13.50 - 14.10 น.

บทความ 210

การพัฒนาระบบแนะนําแบบผสานสําหรับการ
บริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

14.10 - 14.30 น.

บทความ 286

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ
จุฑารัตน์ แควภูเขียว
ห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่
ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

14.30 - 14.50 น.

บทความ 257

14.50 - 15.10 น.

บทความ 239

กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่
ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่องหลักการพื้นฐานในการ
เขียนโปรแกรม (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
การหมักย่อยของเสียผสมในถังหมักแบบขั้นตอน
เดียวและสองขั้นตอน
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บทความ 328

ออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลม
ร้อนขนาดความจุ 2 กิโลกรัม

อัคค์สจั จา ดวงสุภาสิญจ์

15.30 - 15.50 น.

บทความ 240

การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยสลายเศษ
วัสดุทางการเกษตรและเศษอาหาร

กลิ่นประทุม ปัญญาปิง
กิตติภัทร มณีวรรณ
ธนกฤต สุกใส
และพลาการ ยะโส
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การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบการฆ่าเชื้อจุลี พานิช อินต๊ะ
นทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับอุตสาหกรรม
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คอมพิวเตอร์
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สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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ศราวุธ นารีใจ
เอกชัย ชัยดี
และอนนท์ นําอิน

4th CRCI & 2nd ISHPMNB 2017

“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E”
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บทความ 317

การศึกษาสภาวะการเตรียมสารละลายหญ้าหวาน
ก่อนการระเหย

ชินานาฏ วิทยาประภากร
และณัฐธินี ทรายแก้ว
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14.30 - 14.50 น.
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จังหวัดอุดรธานี

เข็มเพชร จันเป็ง
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เถ้าแกลบบด
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และมงคล นามลักษณ์

15.10 - 15.30 น.

บทความ 316

ผลของอัตราส่วนตัวทําละลายต่อการสกัด
สารละลายเข้มข้นหญ้าหวาน

ชินานาฏ วิทยาประภากร
ณัฐธินี ทรายแก้ว
และนภัสนันท์ ไชยเลิศ

15.30 - 15.50 น.

บทความ 326

ผลกระทบของวิธีการปลูกต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของข้าวที่ปลูก
ภายใต้การจัดการน้ําของเกษตรกรในเขตนาน้ําฝน
ลุ่มน้ําแม่เมาะตอนบน จังหวัดลําปาง

ไกรสีห์ พิสิษฐกุล

15.50 - 16.10 น.

บทความ 288

เครื่องแปลงผันกําลังไฟฟ้ากระแสตรงพิกัด 1
กิโลวัตต์ สําหรับแหล่งจ่ายผสมผสานเซลล์
แสงอาทิตย์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวร

ชัยชาญ สุภาคํา
อนนต์ ดวงสลัก
และอนนท์ นําอิน

16.10 - 16.30 น.

บทความ 319

การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิด
ของปลาในแม่น้ําสา อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ปกรณ์ สุนทรเมธ

16.30 - 16.50 น.

บทความ 282

การพัฒนาเทคนิควิธีการสกัดผงบุกด้วยการขัด
อนุภาคเชิงกล

สุภาวดี แช่ม
ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ
และวิรัญญา กันทวงศ์

Abstract Book

ประจำห้อง 2 สำขำวิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร (ต่อ)
ประธำนกำรนำเสนอบทควำม ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธำรำรักษ์

ห้องย่อย 2

16.50 - 17.10 น.

บทความ 227

การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในเครื่อง
อุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยปีกสามเหลี่ยมคู่

พงษ์เจต พรหมวงศ์

17.10 - 17.30 น.

บทความ 312

คุณลักษณะการหมักของยีสต์ในซับสเตรตที่เตรียม นิอร โฉมศรี
จากน้ําผึ้งเสริมสารอาหารที่แตกต่างกัน
จิระศักดิ์ อินเสาร์
วรวรรณ สุนันต๊ะ
อัมฤทธิ์ สีกล่อม
และกมลวรรณ มโนวรรณ์

17.30 - 17.50 น.

บทความ 315

การพัฒนาวิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์แบบไม่ต่อเนื่องในการ
แก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบทําตามสั่ง

17.50 - 18.10 น.

บทความ 235

การพัฒนาและทดสอบตัวตกตะกอนอนุภาคเชิง
วิสูตร อาสนวิจิตร
ไฟฟ้าสถิตสําหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบ อนุกูล ปันสา
อาหาร
และศราวุฒิ เทียนเลาแสน

อภิรักษ์ ขัดวิลาศ
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ประจำห้อง 3 สำขำบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์
ประธำนกำรนำเสนอบทควำม รศ.มำนูนณย์ สุตีคำ
13.30 - 13.50 น.

บทความ 230

13.50 - 14.10 น.

บทความ 331

14.10 - 14.30 น.

ห้องย่อย 3

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจและ
ช่องทางการจัดจําหน่ายของผู้ประกอบการ เมล่อน
บนอาคาร กรณีศึกษา การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้า
ของนายมานพ เปรมปรีดิ์ อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
ที่พักชั่วคราว: พฤติกรรมการเลือกที่พักของ
นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ชาวต่างชาติในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จีราณัฐ เมตตา
นภัสสร วงษ์คําหาญ
และนภนนท์ หอมสุด

บทความ 232

เกษตรกรยุคใหม่ สูผ่ ู้ประกอบการภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สุธิดา สถิตย์วราคม
สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล
และนภนนท์ หอมสุด

14.30 - 14.50 น.

บทความ 256

การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
หนังสือเสมือนจริงเพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะห์
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จารุณี ซามาตย์
กิตติภูมิ เรืองเสน
นฤพนธ์ ลุนบง
และศรันธ์ สิมลา

14.50 - 15.10 น.

บทความ 234

แนวทางความสําเร็จในการใช้นวัตกรรมเพื่อการ
ส่งเสริมการตลาด กรณีศึกษา มัลเบอร์รี่ บ้านสวน
แม่อุ้ย อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ดนุสรณ์ มุสิกล
ฐิติพล บัวรัษฏ์
และนภนนท์ หอมสุด

15.30 - 15.50 น.

บทความ 241

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือน
จริงเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จารุณี ซามาตย์
ปรมินทร์ อัตตเนย์
ปาณิสรา วงศ์มา
และวรรณา ทองดี

15.50 - 16.10 น.

บทความ 339

ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและประเมินผล
การเรียนรู้ด้วย QR Code ในรายวิชาศึกษาทั่วไป

ประทีป พืชทองหลาง
มิ่งขวัญ กันจินะ
กชกร มั่งมี
และสุภาณี ใหม่จันทร์ดี

Abstract Book

จําเริญ ซยู
กนก พัฒนศิลป์
ดารารัตน์ สุวรรณจิตวงศ์
ธนพล ศิริรักษ์
และประทีป พืชทองหลาง

ประจำห้อง 3 สำขำบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ (ต่อ)
ประธำนกำรนำเสนอบทควำม รศ.มำนูนณย์ สุตีคำ

ห้องย่อย 3

16.10 - 16.30 น.

บทความ 260

การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดความเป็น
ผู้ประกอบการขององค์กร: กรณีศึกษา วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา

อนุวัต สงสม
และณฌา ขวัญมณี

16.30 - 16.50 น.

บทความ 233

นาฎอนงค์ ทรงชัย
และนภนนท์ หอมสุด

16.50 - 17.10 น.

บทความ 334

กลยุทธ์การตลาดและการจัดการภายในของ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือ และ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรก้องวัลเลย์ อําเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัส
ขนมหวานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

17.10 - 17.30 น.

บทความ 236

การสร้างมูลค่าเพิ่มในการเพาะพันธ์ปลากัดและ
ช่องทางการจัดจําหน่ายปลากัดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ กรณีศึกษา: สิรินุช เบตต้าฟาร์ม อ.
เมือง จ.นครปฐม

ศศิวิมล พฤกษ์เรืองกิจ
นริดา ดีศรี
และนภนนท์ หอมสุด

17.30 - 17.50 น.

บทความ 268

การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้แนวคิด ปริศนา กุลนลา
พื้นที่ทํางานแบบ CDIO เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษแบบนําตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี: กรณีศึกษา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

17.50 - 18.10 น.

บทความ 231

การนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประกอบการเกษตรและช่องทางการจัดจําหน่าย
ของ TK ORCHID FARM จังหวัดกาญจนบุรี

กนกกาญจน์ อินทรประเสริฐ
ผกาพร ศรีวิกูล
อนิศรา อ๊อดผูก
และประทีป พืชทองหลาง

สุวิภา สังสารวัตร
อภิชญา บุญค้ําชู
และนภนนท์ หอมสุด
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ประจำห้อง 4 สำขำบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ และงำนวิจัยที่มีผลกระทบ ต่อชุมชน สังคม ศำสนำ

ห้องย่อย 4

ประธำนกำรนำเสนอบทควำม ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
13.30 - 13.50 น.

บทความ 283

ศึกษาการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

พระธนาเทพ สกฺกวํโส
(ศักดิ์วงค์)

13.50 - 14.10 น.

บทความ 229

การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีผลต่อ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก กรณีศึกษา :
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหาดผาขน

วรรณิดา ชินบุตร

14.10 - 14.30 น.

บทความ 263

14.30 - 14.50 น.

บทความ 343

กรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหนังสือสร้าง ใบตอง พรมพุทธา
ความรู้เสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สําหรับผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์
พัชทิชา กุลสุวรรณ์
มรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู

14.50 - 15.10 น.

บทความ 284

การแสดงเชิงพฤติกรรมเรื่องความกตัญญูกตเวที
ต่อมารดาบิดาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อําเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่

พระรังสรรค์ ปญฺญาวุฑฺโฒ
(ธนูสิทธิ์)

15.10 - 15.30 น.

บทความ 324

การตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ ของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ.เมือง จ.พะเยา

ณัฎฐ์ฑิตา ศรีเมือง

15.30 - 15.50 น.

บทความ 325

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อ
บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

15.50 - 16.10 น.

บทความ 327

แนวทางการพัฒนาผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
จากมุมมองผู้บริโภค กรณีศึกษาพนักงานสาย
บริการมหาวิทยาลัยพะเยา

วาสนา คําปา

16.10 - 16.30 น.

บทความ 310

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น ที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ เรื่อง การถ่ายภาพเบื้องต้น สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ธนบรรณ ขวัญมั่น

16.30 - 16.50 น.

บทความ 193

การใช้เมดิซีนบอลเพื่อฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
ของแขน และความแม่นยําในการโยนลูกเปตอง
ของนักกีฬาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

ภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง

Abstract Book

ห้องย่อย 4

ประจำห้อง 4 สำขำบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ และงำนวิจัยที่มีผลกระทบ ต่อชุมชน สังคม ศำสนำ (ต่อ)
ประธำนกำรนำเสนอบทควำม ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
16.50 - 17.10 น.

บทความ 323

การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กําไร: กรณีศึกษา
ต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในการ
ปลานิลในบ่อดิน ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงบ้านตํา
ตําบลบ้านตํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ฐวรญาณ์ สุขยิ่ง

17.10 - 17.30 น.

บทความ 242

กนกทิพย์ อโนราช

17.30 - 17.50 น.

บทความ 321

การลดใช้ถุงพลาสติกหลังกิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกของประชาชน บ้าน
หนองบัวใต้ ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย
การพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับคลีนิคทันตก
รรมโดยใช้วิธีการออกแบบที่สามารถแสดงผลได้
อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน
กรณีศึกษา คลีนิคทันตกรรมไวท์สไมล์

17.50 - 18.10 น.

บทความ 261

นพณัฐ วรรณภีร์

นวัตกรรมทางการตลาดและการจัดการของเกษตร เจตปรียา ตรีนิตย์
อินทรีย์ยุคใหม่ กรณีศึกษาฟาร์มฝัน อําเภอปาก อาริตา หนูเจริญ
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา
และนภนนท์ หอมสุด
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กำรนำเสนอภำคโปสเตอร์
กลุ่ม 1 วิศวกรรมศำสตร์ (ไฟฟ้ำ)
กรรมกำร ผศ.ดร.ธเนศ ชัยชนะ และดร.วรจักร เมืองใจ
13.30 - 13.45 น.

13.45 - 14.00 น.
14.00 - 14.15 น.
14.15 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.

15.15 - 15.30 น.
15.30 - 15.45 น.

15.45 - 16.00 น.

Abstract Book

บทความ 277 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งราคา
ประหยัดเพื่อสร้าง ระบบบันทึกพลังงานไฟฟ้าแบบ
เวลาจริง

ภัสกร ไคร้ม่วง
ภาคภูมิ ทางสี
วิวัฒน์ ทิพจร
และอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร
บทความ 278 การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพร ธีรยา แปงน้อย
พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าด้วยการ ดิศรณ์ เทพวงค์
ควบคุมอุณหภูมิ
และเพลิน จันทร์สุยะ
บทความ 296 วงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแสคงที่
นรงค์ฤทธิ์ บ้านสระ
ควบคุมระดับความสว่างผ่านโทรศัพท์มือถือ
สมเพชร วงค์ษา
อนนท์ นําอิน
บทความ 297 การศึกษาการอัดประจุและคายประจุแบตเตอรี่
กฤษณ เมืองชุม
ตะกั่วกรดแบบดีปไซเคิ้ล
คุณากร ศรีวิชัย
และอนนท์ นําอิน
บทความ 289 วงจรบัคบูสต์คอนเวอร์เตอร์ต่อกับมอเตอร์ปั๊มน้ํา
คมกฤษณ์ อินต๊ะวงค์
พลังงานแสงอาทิตย์
อรรณพ เข็ดขาม
อนนท์ นําอิน
บทความ 290 ผลตอบสนองเวลาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
กิตติศักดิ์ ชุ่มมงคล
พชร กฤตยาวิวัฒน์
และอนนท์ นําอิน
บทความ 281 การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมมอเตอร์ดีซี
กฤษฎากร ทองน้อย
บัสเลสในรถพลังงานไฟฟ้า
ณัฐภูมิ จิตรเสงี่ยม
นพกร คําฝั้น
และเพลิน จันทร์สุยะ
บทความ 305 การออกแบบและสร้างกังหันตีน้ําเพื่อเพิ่มออกซิเจน ณัฐวัตร นาขยัน
พลังงานแสงอาทิตย์
ภุชงค์ มานุ่ม
และนิติพงษ์ สมไชยวงค์*
บทความ 292 การสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้ รุ่งโรจน์ ขะมันจา
การสะท้อนแสงเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการติดตาม ปรีชา มหาไม้
ดวงอาทิตย์
ภานุ วัชระนฤมล
และมนัสวิน รักษ์ดํารงศรี
บทความ 299 ตรวจวัดความเร็วรถโดยใช้เทคนิคการประมวลผล
รุ่งโรจน์ ขะมันจา
ภาพดิจิทัล
เอกลักษณ์ สุมนพันธ์
ยุทธนา มูลกลาง
และวิทยา ยังผ่อง

16.00 - 16.15 น.

16.15 - 16.30 น.

16.30 - 16.45 น.

16.45 - 17.00 น.

บทความ 303 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าความถี่สูงขนาดพกพา

ชิดชัย สุยะลังกา
วัชรา สีทอง
ธีรพงษ์ กุลฉิม
วรายุทธ เสาร์เป็ง
และจักรกฤษณ์ เคลือบวัง
บทความ 344 การทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว- อัศวเทพ สารปิน
กรดแบบดึงพลังงานต่อเนื่องสําหรับระบบโซล่าเซลล์ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน
วรจักร์ เมืองใจ
และธีระศักดิ์ สมศักดิ์
บทความ 295 การวิเคราะห์การติดตามผลการใช้พลังงานไฟฟ้ากับ อรรถพร สุพรรณนนท์
ปริมาณสินค้าทางการเกษตร ในอาคารผลิตผล ศูนย์ สามารถ สาลี
พัฒนาโครงการหลวงทุง่ หลวง
วิชาญ จันที
จังหวัดเชียงใหม่
และวรจักร เมืองใจ
บทความ 272 ระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน บ้านสระตาพรม
กิตติศักดิ์ ดํานิล
หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี
และอมิตตา คล้ายทอง
จ.กําแพงเพชร

กลุ่ม 2 สำขำวิศวกรรมศำสตร์ (โยธำ เครื่องกล อุตสำหกำร อำหำร)
คณะกรรมกำร ผศ.ดร.ธเนศ ชัยชนะ และดร.วรจักร เมืองใจ
13.30 - 13.45 น.

บทความ 243 การศึกษาการดูดติดสีของน้ําทิ้งจากกระบวนการ
ย้อมหวายโดยการใช้เศษใบไม้และกิ่งไม้

13.45 - 14.00 น.

บทความ 247 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดเกลียว
ขด
บทความ 271 การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องสีเมล็ดเชอรี่ สําหรับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ กรณีศึกษา
บานสันเจริญ ตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา
จังหวัดนาน

14.00 - 14.15 น.

14.15 - 14.30 น.

บทความ 267 การพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยใช้ปั๊ม
ความร้อน

ภัทรา วงษ์พันธ์กมล
ธีรพล ขาวสําองค์
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง
นคร สุริยานนท์
รุ่งนภา เขียววิจิตร
และศิระประภา ชัยเนตร
ยุธนา ศรีอุดม
สุรชัย อิ้มทับ
ก้องเกียรติ ธนะมิตร
ณัฐพล กาบคํา
เกรียงไกร ธนะมิตร
ปริญญา ยารินตะ
และกันตะวิด พรมเกศา
ประเทือง ฝั้นแก้ว
กีรติ วุฒิจารี
และวิชัย สินจักร
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14.30 - 14.45 น.

บทความ 218 สมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนใช้คอยล์
เย็นตัวในช่วงวัสดุความชื้นสูงและใช้คอยล์เย็นตัว
นอกในช่วงวัสดุความชื้นต่ํา

ไพโรจน์ จันทร์แก้ว
สํารวม โกศลานันท์
และณัฐสิทธิ์ พัฒนอิ่ม

14.45 - 15.00 น.

บทความ 320 การสํารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
บ้านห้วยลอย จังหวัดน่าน

15.00 - 15.15 น.

บทความ 266 โซ่อุปทานของการสร้างมูลค่าเพิ่มเชอรี่
บ้านสันเจริญ อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

15.15 - 15.30 น.

บทความ 270 การพัฒนาทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
โดยผ่านการสร้างชุดฝึก สําหรับนักศึกษาเตรียม
วิศวกรรมศาสตร์

15.30 - 15.45 น.

บทความ 304 การเปรียบเทียบรูปแบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
สําหรับการผลิตฟักทองสเปรด ระดับอุตสาหกรรม
ครัวเรือน

15.45 - 16.00 น.

บทความ 265 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
จากเศษไม้ กรณีศึกษาเฮือนสล่านัน
จังหวัดเชียงใหม่
บทความ 273 การออกแบบรายการเอ็ดดูเทนเมนท์เชิงช่างสําหรับ
ไอพีทีวี

อริยะ แสนทวีสุข
วรรณิดา ชินบุตร
ณัฐพล กาบคํา
และจารุนันท์ เมธะพันธุ์
ณัฐพล กาบคํา
อริยะ แสนทวีสุข
สุรชัย อิ้มทับ
สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน
กัญจ์ นาคเอี่ยม
นิธิศ ธรรมโชติ
ชาคริต สารลิขิต
อดิศร กวาวสิบสาม
ณัฐกานต์ วงปินตา
พิมลพรรณ เลิศบัวบาน
โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์
มาลัยพร วงค์แก้ว
และณัฐธินี ทรายแก้ว
ธนพร สมโน
และตยานิตย์ มิตร์แปง

16.00 - 16.15 น.

16.15 - 16.30 น.

บทความ 245 การออกแบบไวรอลวิดีโอเพื่อการโฆษณาส่งเสริม
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผจญภัย ต.กื้ดช้าง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

16.30 - 16.45 น.

บทความ 293 เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของ
ห้างหุ้นส่วนจํากัด จิราพรฟู๊ด

Abstract Book

ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์
เกษตร แก้วภักดี
และมณีกาญจน์ ไชยนนท์
เพ็ญศรี จุลกาญจน์
เกษตร แก้วภักดี
สุรพล มโนวงศ์
ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์
สิริกานต์ มีธัญญากร
ณัฐยา ไทยประกอบ และ
ภรัณญู สุวรรณศรี
ปฏิกมล โพธิคามบํารุง
โสภณา สําราญ
จารุวรรณ ธรรมวิชัย
และอรุณศรี สีกลิ้ง

กลุ่ม 3 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์
คณะกรรมกำร ดร.กัญญณัช ศิริธัญญำ และดร.สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ
13.30 - 13.45 น.

บทความ 313 ศึกษาความหลากหลายของมะกิ้งเพื่อการพัฒนาสู่
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

อภิชาติ ชิดบุรี
พิทักษ์ พุทธวรชัย
จิรภา พงษ์จันตา
ปรัชญา หลักฐาน
เพียงพิมพ์ ชิดบุรี
และธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย
กุลวิชญ์ พานิชกุล
และบริวัชร สืบคุณะ

13.45 - 14.00 น.

บทความ 214 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักไร้
ดินด้วยสื่อสารสนเทศ

14.00 - 14.15 น.

บทความ 244 กรรมวิธีบรรจุทสี่ ัมพันธ์ต่อลิปิดออกซิเดชันของ
กาแฟคั่วบด

14.15 - 14.30 น.

บทความ 205 ผลของขนาดหัวและความเข้มข้นของโคลชิซินต่อ
คุณภาพดอกของว่านแสงอาทิตย์

14.30 - 14.45 น.

บทความ 219 การขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและการออก
ดอกของเยอบีรา

14.45 - 15.00 น.

บทความ 222 ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีร่า

15.00 - 15.15 น.

บทความ 318 ผลวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอก
ของเยอบีรา

15.15 - 15.30 น.

บทความ 215 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่เสริมแป้งข้าวดัชนี
น้ําตาลต่ําเส้นใยสูง

15.30 - 15.45 น.

บทความ 237 การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อ
การเพาะขยายพันธุ์กบ

15.45 - 16.00 น.

บทความ 253 การทําให้เกิดสีส้มเข้มและเพิ่มอัตราการรอดกุ้งเครย์ สุรีย์วัลย์ ชุ่มแก้ว
ฟิชไบรท์ออเร้นท์โดยเสริมผงพริกหยวกสีแดง
กรรณิการ์ คําอุด
ธิดารัตน์ แก้วต๋า
ธนากร คําภิระ
วชิร ยอดทอง
และ ทนงศักดิ์ สัสดีแพง

วันเพ็ญ จิตรเจริญ
ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์
ลัดดาวัลย์ หินแยง
และสุทธิดา เชื้อคําลือ
รุ่งนภา ช่างเจรจา
สมถวิล ศุภลสิตสกุล
และสันติ ช่างเจรจา
รุ่งนภา ช่างเจรจา
อรทัย วงค์เรือน
และสันติ ช่างเจรจา
รุ่งนภา ช่างเจรจา
ธาริณี แสงคําลือ
และสันติ ช่างเจรจา
รุ่งนภา ช่างเจรจา
ธิดารัตน์ คําหล่อ
และสันติ ช่างเจรจา
นภาพร ดีสนาม
กิติวราตาหนิ้ว
สายสุนีย์ กาวีอ้าย
และจิรภา พงษ์จันตา
สมเกียรติ ตันตา
และบริวัชร สืบคุณะ
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16.00 - 16.15 น.

บทความ 221 ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ คุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย
และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของกะเม็ง

16.15 - 16.30 น.

บทความ 275 การพัฒนาเครื่องตกผลึกน้ําตาลสับปะรด

16.30 - 16.45 น.

บทความ 311 การเปิด-ปิดไฟโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิง่

16.45 - 17.00 น.

บทความ 258 การทํานายแนวโน้มผลการเรียนของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย
ใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์

17.00 - 17.15 น.

บทความ 294 การใช้สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ในแบบสํารวจ
ความพึงพอใจบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ทนงศักดิ์ สัสดีแพง
ธนากร คําภิระ
วชิร ยอดทอง
และ วิทยา วนาภิชิต
อํานาจ ผัดวัง
ปณิธิ แสนจิตร
อรพรรณ จันทร์งาม
และทนงศักดิ์ สัสดีแพง
วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย
ขนิษฐา หอมจันทร์
ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์
และวิโรจน์ แสนยอด
วราวุธ วิสมกา
นงนุช เกตุ้ย
และ วิโรจน์ มงคลเทพ
วรวิทย์ ฝั้นคําอ้าย
ขนิษฐา หอมจันทร์
วิโรจน์ มงคลเทพ
กฤษฎา ยาใจ
และยุทธภพ สุดาลา

กลุ่ม 4 บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ (สังคมศำสตร์ ศิลปกรรมศำสตร์)
คณะกรรมกำร ดร.พัชรีวรรณ กิจมี และผศ.สุรชัย อุตมอ่ำง
13.30 - 13.45 น.

13.45 - 14.00 น.

14.00 - 14.15 น.

Abstract Book

บทความ 262 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือ
เทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจํา และทักษะ
การอ่านภาษาจีน เรื่องฤดูกาล สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
บทความ 332 “เที่ยวบ่อน้ําแร่ ล่องแพน้ําแจ่ม พักแรมน้ําตก
ผ้าตีนจกยอดน้ํามือ”: การพัฒนาการท่องเที่ยว
อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
บทความ 333 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขต
อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เจษฎา ธาระธรรม
จารุณี ซามาตย์

อรรถพล ก๋องแก้ว
จันทร์ธิมา สมศักดิ์
ณัชชา วีรวัฒนโยธิน
และประทีป พืชทองหลาง
พรนภา อ่วมวงษ์
ลลิตาภรณ์ วราพุทธ
ภัทรชนน ตุ้ยแสง
และประทีป พืชทองหลาง

14.15 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.

14.45 - 15.00 น.

15.00 - 15.15 น.

15.15 - 15.30 น.

15.30 - 15.45 น.

15.45 - 16.00 น.

16.00 - 16.15 น.

16.15 - 16.30 น.
16.30 - 16.45 น.

บทความ 335 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ กนกวลี จุ้ยพิทักษ์
ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ชุติมณฑน์ อลังการนันท์
สุทธิดา เชื้อเมืองพาน
และประทีป พืชทองหลาง
บทความ 336 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
วรพล ปะมาละ
หมู่บ้านแม่กลางหลวง อําเภอจอมทอง
อนุชา แก้วชัยยา
จังหวัดเชียงใหม่
มนัสฏภัส แสนสวะ
และประทีป พืชทองหลาง
บทความ 337 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอย
ปิยธิดา สินธุบุญ
ประวัติศาสตร์พระนางจามเทวีในเขตอําเภอเมือง
ฐิติมา สมอุทัย
จังหวัดลําพูน
วรรณวิมล ไชยจินดา
และประทีป พืชทองหลาง
บทความ 338 พระธาตุลําปางหลวง : เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อ
ณัฐพร ตาต๊ะ
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ณัฐธิดา คําแปง
จังหวัดลําปาง
ศินิทรา มูลา
และประทีป พืชทองหลาง
บทความ 340 รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สํานัก ทัศนีย์ ชมภูพงษ์
ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อําเภอสันทราย จังหวัด
บุรัสกร นุชเวช
เชียงใหม่
ยลดี คําอินทร์
และประทีป พืชทองหลาง
บทความ 341 เรือหางแมงป่อง : เส้นทางท่องเที่ยวย้อนรอย
ธนัชพร อินคําเชื้อ
ประวัติศาสตร์แม่น้ําปิง อําเภอเมือง
พรสวรรค์ วรรณา
จังหวัดเชียงใหม่
เกศินี วรปัสสุ
และประทีป พืชทองหลาง
บทความ 342 เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อสักการะวัดพระธาตุ
พรนภา อ่วมวงษ์
ดอยคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ลลิตาภรณ์ วราพุทธ
ภัทรชนน ตุ้ยแสง
และประทีป พืชทองหลาง
บทความ 329 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย
กีรติญา ศิริกุล
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ศิริพร มารังค์
สุทธิดา พุทธสอน
และประทีป พืชทองหลาง
บทความ 330 การพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุมชนบ้านซาง
วิไลรัตน์ แสงศรี
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
และประทีป พืชทองหลาง
บทความ 274 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา :
โรงเรียนเปี่ยมสุข เทศบาลตําบลสันโป่ง
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุรธร จีนา
และรมิตา จีนา
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16.45 - 17.00 น.

17.00 - 17.15 น.
17.15 - 17.30 น.

บทความ 306 บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา : โครงการ
บวรสันติสุข วัดสว่างบรรเทิง ตําบลแม่สา
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
บทความ 276 การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ตํานาน
พระพุทธชินราช
บทความ 248 การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยตอน “เที่ยวประเพณีลอยกระทง 6
จังหวัดทั่วไทย”

ยุรธร จีนา
และ รมิตา จีนา
ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ
มรกต ทองพรหม
และ อนุชา บุญจารุพัฒน์
ธีระ พร้อมเพรียง

กลุ่ม 5 บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ (บริหำรธุรกิจ กำรจัดกำร บัญชี ศิลปศำสตร์)
คณะกรรมกำร ผศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ และผศ.นิทัศน์ บุญไพศำลสถิตย์
13.30 - 13.45 น.

บทความ 301 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการ
ขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว

13.45 - 14.00 น.

บทความ 213 การพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาการไม่กินผัก
ของช่วงอายุ 3-5 ปี

14.00 - 14.15 น.

บทความ 211 ระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก

ธีระ พร้อมเพรียง

14.15 - 14.30 น.

บทความ 216 ระบบจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา
ร้านชัยยะวงศ์เคมีเกษตร

ธีระ พร้อมเพรียง
แคทรียา พร้อมเพรียง

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.

บทความ 249 ระบบจัดการร้านคาร์แคร์ดร้านเบิ้มคาร์แคร์
บทความ 250 ระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ธีระ พร้อมเพรียง
ธีระ พร้อมเพรียง

15.00 - 15.15 น.

บทความ 209 ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะ ธนีนุช เร็วการ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
และณภัทร ทิพย์ศรี
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

15.15 - 15.30 น.

บทความ 280 การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การจัดการธุรกิจสําหรับ
ร้านบลูมเบเกอรี่โฮม โดยใช้ Business Model
Canvas
บทความ 285 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผู้นํา
ชุมชนที่พึงประสงค์ของตําบลแม่ปะ อําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

15.30 - 15.45 น.

Abstract Book

ปฏิกมล โพธิคามบํารุง
โสภณา สําราญ
และ นราภรณ์ บุญเจริญ
ธิติวัฒน์ ตาคํา
และบริวัชร สืบคุณะ

สุพรรัตน์ ทองฟัก
คชรัตน์ ทองฟัก
และ ขนิษฐา ทะแดง
ณัชชิยา โม้ฟู
และจุฑาภรณ์ อิ่มทอง

15.45 - 16.00 น.

บทความ 246 ปัจจัยด้านการเงินและการกํากับดูแลกิจการที่มี
นวิตถา โสภาจารีย์
อิทธิพลต่อการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์
ปัญหาการดําเนินงานต่อเนื่อง กรณีบริษัทจด
และ วรวิทย์ เลาหะเมทนี
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

16.00 - 16.15 น.

บทความ 291 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ไม้สัก
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้
บ้านโรงวัว ตําบลน้ําบ่อหลวง อําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
บทความ 298 การเปรียบเทียบต้นทุนและตอบแทนของการ
เพาะเห็ด กรณีศึกษา บ้านตลาดขี้เหล็ก ตําบลแม่
โป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สุรัตน์ ยาสิทธิ์
รังสิมา กันธิวาส

16.30 - 16.45 น.

บทความ 309 ความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดเชียงราย

ณภัทร ทิพย์ศรี
และธนีนุช เร็วการ

16.45 - 17.00 น.

บทความ 207 Integrative Motivation in English Learning of
Undergraduate Students’ in the
Intercultural Classroom of English for
Recreation Course (Poster)
บทความ 220 การใช้สื่อโซเชียลสําหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลําปาง

Phanumat Denyotha
Pornhathai Tanjitanont

16.15 - 16.30 น.

17.00 - 17.15 น.

17.15 - 17.30 น.

บทความ 223 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ และ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลําปาง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมิเดีย Rosetta Stone

อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว
และเสรฐสุดา ปรีชานนท์

พิมเนตร เทพปัญญา
ณัชธาร สิงห์โตทอง
กัลยา ชุมพงษ์พันธ์
และพลอยชมพู ธรรมสอน
นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย์
วัลจิลีน จันทรวิโรจน์
หทัยภัทร ธรรมจักร
และณัฏฐธิดา ไชยวรรณ์
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บทควำมภำคบรรยำย (Oral Presentation)

สารบั
ญ
สำรบัญ

ห้อง 1 : สำขำวิศวกรรมศำสตร์
บทความ 197
บทความ 210
บทความ 286

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเชิง
มวล PM2.5 และ PM10 ในอากาศด้วยเครื่องตรวจจับฝุ่นละอองไร้สาย
การพัฒนาระบบแนะนําแบบผสานสําหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

บทความ 239

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง ที่ส่งเสริมเมนทอล
โมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม
การแก้ปัญหา เรื่องหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม (ภาษาซี) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
การหมักย่อยของเสียผสมในถังหมักแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน

บทความ 328

ออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ 2 กิโลกรัม

บทความ 240
บทความ 269
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การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta
Stone
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาหรับการตรวจวัด
ปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวล PM2.5 และ PM10 ในอากาศด้วยเครื่องตรวจจับฝุ่นละอองไร้สาย
ฐิฏาพร สุภาษี1 พานิช อินต๊ะ2 และ เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล1*
1

ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
2
หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
อีเมล์ sate@eng.cmu.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 053-942086 เบอร์โทรสาร 053-944126

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตรวจวัดปริมาณ
ฝุ่นละอองเชิงมวล PM2.5 และ PM10 ในอากาศด้วยเครื่องตรวจจับฝุ่นละอองไร้สาย โดยทาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า
Cloud Computing ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปัญหา
ฝุ่นควันที่เกิดในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวล PM2.5 และ PM10
ในอากาศโดยใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวลไร้สาย เพื่อนาไปศึกษาผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นทั้งต่อสุขภาพมนุษย์
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวลเรียลไทม์เตือนภัยวิกฤตฝุ่นควัน
(PM2.5, PM10) ในพื้นที่ภาคเหนือ จานวน 4 สถานี ได้แก่ 1) โรงเรียนยุพราช 2) ดอยสะเก็ด 3) ต.แม่เหียะ อ.เมือง แม่เหียะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) อ.นาน้อย จ.น่าน อีกทั้งมีการนาเสนอข้อมูลผ่านระบบรายงานผลออนไลน์จากสถานีตรวจวัดในแต่
ละแห่ง เพื่อให้ผู้รับข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ และเข้าใจง่าย ในงานวิจัยนี้มีความคาดหวังว่า
ระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว จะสามารถเป็นข้อมูลเพื่อ สนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอก
ควันในเขตพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจังภายใต้ข้อมูลที่แท้จริง รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วทันเหตุการณ์ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
คาหลัก: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ระบบฐานข้อมูล, PM2.5, PM10, ระบบรายงานผลออนไลน์
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การพัฒนาระบบแนะนาแบบผสานสาหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

(บทความ 210)

สลักจิต สีวันนา1* และ วฤษาย์ ร่มสายหยุด2
1,2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
อีเมล์ dammol_9@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 087-2048786

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ใช้ระบบแนะนาแบบผสานในการทานายความสนใจหรือความชอบที่ผู้ใช้มีต่อ
รายการและ (2) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นของระบบแนะนาแบบผสานสาหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระเบียบวิธีดา
เนิการประยุกต์หลักการของระบบแนะนาซึ่งประกอบด้วย 2 วิธี คือ ระบบแนะนาแบบพิจารณาเนื้อหาและระบบแนะนาแบบพึ่งพา
ผู้ใช้ร่วมเด้วยกัน อย่างไรก็ตามระบบแนะนาแบบพิจารณาเนื้อหาจะเน้ นเรื่องความคล้ายคลึงกันจากกลุ่มผู้ใช้และสาหรับระบบ
แนะนาแบบพึ่งพาผู้ใช้ร่วม สามารถทานายผลโดยอาศัยแบบจาลอง งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้ระบบแนะนาแบบผสานที่ใช้ 2 เทคนิค
ทาหน้าที่ในการทานายและจัดกลุ่มความคล้ายคลึงกันสาหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงผล
ที่ได้บนเว็บแอปพลิเคชั่นที่ช่วยสนับสนุนลูกค้าและพนักงานขาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการเพิ่มประสทธิภาพและความ
ถูกต้องของลูกค้า สรุปการศึกษาได้ทาการทดลองและพบว่า การพัฒนาระบบแนะนาแบบผสานสาหรับบริการในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ จากการคานวณค่าความแม่นยา ค่าความเที่ยงตรง และค่าวัดประสิทธิภาพซึ่งมีค่าเท่ากับ
92.85%, 86.67% และ 89.69% ตามลาดับ
ค าหลั ก : ระบบผู้ แ นะน า, ระบบแนะน าแบบพิ จ ารณาเนื้ อ หา, ระบบแนะน าแบบพึ่ ง พาผู้ ใช้ ร่ วม, ระบบแนะน าแบบผสาน,
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

2 Abstract Book

(บทความ 286)

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านบนคลาวด์ คอมพิวติ้ง
ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จุฑารัตน์ แควภูเขียว1 และ อิศรา ก้านจักร2*
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
อีเมล์ chutarat.k@satrichaiyaphum.ac.th, issaraka@kku.ac.th

การศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนาสิ่ง แวดล้อมทางการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านบนคลาวด์ค อมพิวติ้ง ที่ส่ง เสริมเมนทอลโมเดล เรื่องการจัดการสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1/4 จานวน 44 คน
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ และ 3) ครูผู้สอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ จานวน 3 ท่าน โดยใช้วิธีการศึกษาที่หลายรูปแบบ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Document analysis) และ
การวิจั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey) โดยมี ขั้น ตอนการวิ จัย ดัง นี้ 1) การศึ กษาหลั ก การและทฤษฎี 2) ศึก ษาสภาพบริบ ท 3)
สัง เคราะห์ ก รอบแนวคิ ด การออกแบบ 4) การออกแบบและพั ฒนาสิ่ ง แวดล้ อ มทางการเรีย นรู้ ฯ และ5) การประเมิ น
ประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ฯ ที่มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากการทาแบบ
บันทึก แบบสารวจและสาภาษณ์ นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปตีความ ผลการวิจัย พบว่า การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการ
ออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย 4 พื้นฐาน ได้แก่ (1)
พื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ (2) พื้นฐานด้านศาสตร์การสอน (3) พื้นฐานด้านบริบท และ(4) พื้นฐานด้านเทคโนโลยี.2)
กรอบแนวคิดการออกแบบ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบที่สาคัญคือ (1) สถานการณ์ปัญหา(2) ธนาคารความรู้(3) ฐานการ
ช่วยเหลือ (4) การแก้ปัญหาร่วมกัน (5) การโค้ช และ(6) การสะท้อนคิดและขยายความรู้
คาหลัก: การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้, เมนทอลโมเดล, ห้องเรียนกลับด้าน, คลาวด์ คอมพิวติ้ง, การจัดการสารสนเทศ
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(บทความ 257)

กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่องหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม (ภาษาซี)
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปวีณา ไชยสมบูรณ์1 และ จารุณี ซามาตย์2*
1
2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
อีเมล์ pawena.c@kkumail.com เบอร์โทรติดต่อ 080-4045898

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกรอบแนวคิดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัค
ติวิส ต์ที่ส่ ง เสริ มการแก้ปัญ หา เรื่ อง หลัก การพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม (ภาษาซี ) ส าหรับนั กเรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ กษา
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ (1) ด้านเนื้อหา (2) ด้านสื่อบนเครือข่าย และ (3) ด้านการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงพัฒนาการ การวิจัยพัฒนาประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นตอน
การออกแบบ (2) ขั้นตอนการพัฒนาและ (3) ประเมินประสิทธิภาพของกรอบการออกแบบ วิธีการวิจัยคือการวิเคราะห์
เอกสาร ขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หลักการและทฤษฎี (2) สังเคราะห์กรอบแนวคิด
เชิง ทฤษฎีตามพื้นฐานด้านบริบท ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ด้านสื่อและเทคโนโลยี ด้านการแก้ปัญหาสาหรับฐานการเขียน
โปรแกรม และด้านศาสตร์การสอน (3) สังเคราะห์กรอบการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่า 1) สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
5 องค์ประกอบดังนี้ทฤษฎีตามพื้นฐานด้านบริบท ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ด้านสื่อและเทคโนโลยี ด้านการแก้ปัญหาสาหรับ
ฐานการเขียนโปรแกรม และด้านศาสตร์การสอน 2) เพื่อสังเคราะห์กรอบการออกแบบทางทฤษฎีของสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา มี 7 องค์ประกอบดัง ต่อไปนี้ 1) สถานการณ์ปัญหา 2)
แหล่งเรียนรู้ 3) การร่วมมือกันแก้ปัญหา 4) ศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหา 5) กรณีที่เกี่ยวข้อง 6) ฐานความช่วยเหลือ 7) การ
โค้ ช ผลจากการศึก ษาประสิ ท ธิภ าพ พบว่ ามี ประสิ ทธิ ภ าพในด้า นเนื้อ หา ด้ านสื่อ บนเครื อข่ าย และด้า นการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 78.9
คาหลัก: สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่าย, เทคโนโลยีเสมือนจริง, การแก้ปัญหา
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การหมักย่อยของเสียผสมในถังหมักแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน

(บทความ 239)

กลิ่ นประทุม ปัญญาปิ ง1* ศรายุทธ กันธิ ยะ1 พจมาลย์ ประมูลจักโก1 และศิ รินทร์ทิพย์ บุญยวง1
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 50200
อีเมล์ klin41@hotmail.com, klinpratoomp@yahoo.com เบอร์โทรติดต่อ 095-4474339
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิด ขึ้นจากการหมักย่อยสลายของเสียผสมระหว่างเศษก้าน
และใบไม้รวมและเศษอาหาร ที่อัตราส่วนวัสดุหมัก 3:2 โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นจากฟาร์มหมู ในถังหมัก ขนาด 20 ลิตร
แบบขั้นตอนเดียวและแบบสองขั้นตอนในสภาวะไม่ใช้ออกซิเจน รวม 4 ชุด ชุดละ 2 ซ้้า คือชุดที่ 1 เศษก้านและใบไม้รวมและ
เศษอาหารแบบขั้นตอนเดียว ชุดที่ 2 เศษอาหารแบบขั้นตอนเดียว ชุดที่ 3 เศษก้านและใบไม้รวมและเศษอาหารแบบสอง
ขั้นตอน และชุดที่ 4 เศษอาหารแบบสองขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุหมัก มีค่า
ปริมาณสารอินทรีย์สงู เหมาะกับการหมักย่อย ค่า pH และอุณหภูมิ แสดงว่าการหมักย่อยเกิดขึ้นในสภาวะที่เหมาะสม โดยการ
ท้างานของจุลินทรีย์ Mesophilic ชุดที่ 3 ใช้ระยะเวลาหมัก 24 วัน ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสูงสุด (230.9 ลิตร) สูงกว่าชุดที่ 1
ประมาณ 0.7 เท่า ส่วนชุดที่ 2 ให้ปริมาณก๊าซต่้าสุด (163.3 ลิตร นาน 18 วัน) และชุดที่ 3 มีค่าการก้าจัดสารอินทรีย์ในรูป
ซีโอดีสูงสุด (87.5%)
คาหลัก: ก๊าซชีวภาพ, ถังหมักแบบขั้นตอนเดียว, ถังหมักแบบสองขั้นตอน, ของเสียผสม, การหมักย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน
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(บทความ 328)

การออกแบบและพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อนขนาดความจุ 2 กิโลกรัม

อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์1,*, นเรศ อินต๊ะวงศ์1, อังกฤษ ชัยวังเย็น1, ณัฐวัฒน์ ดารดาษ1 และ สุทธิพงษ์ สูตรเลข1
1

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
อีเมล์ sml_north@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 053-921444 ต่อ 2340 เบอร์โทรสาร 053-213183
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการช่วยลดต้นทุนให้กับเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ ในการจัดซื้อเมล็ดกาแฟคั่วและ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการคั่วเมล็ดกาแฟด้วยเครื่องแบบเดิม ที่คั่วแล้วเมล็ดกาแฟจะมีสีและสุกในระดับที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งเป็นการ
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ การธุ ร กิ จ กาแฟ หลั ก การท างานของเครื่ อ งคั่ ว เมล็ ด กาแฟด้ ว ยลมร้ อ นขนาด
ความจุ 2 กิโลกรัมนี้จะใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง แล้วจะใช้โซลินอยด์วาล์วจ่ายก๊าซไปยังหัวเผาก๊าซเพื่อให้เกิดความร้อน ซึ่งจะ
ใช้พัดลมแรงเหวี่ยงแบบซี่ใบพัดโค้งหน้าเป็นต้นกาลังของแรงลม และแรงลมจะพัดความร้อนจากชุดเผาไหม้จากก๊าซเพื่อให้
กลายเป็ น ลมร้ อ น โดยลมร้ อ นจะพั ด ผ่ า นรู เล็ ก ๆขึ้ น ไปยั งถั งคั่ วที่ มี เมล็ ด กาแฟบรรจุ อ ยู่ ภ ายในและจะดั น ให้ เมล็ ด กาแฟ
ลอยตัว หมุนวนภายในถังคั่ว ผลัดกันรับความร้อนจากลมร้อนจนเมล็ดกาแฟเหล่านั้นสุกในระดับที่ต้องการ ซึ่งภายในถังคั่วจะ
มี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ด้ วยอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ และใช้ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม เวลาเป็ น อุ ป กรณ์ ส าหรับ ตั้ งเวลาในการคั่ ว
อัต โนมั ติ เมื่ อ เครื่ อ งท างานครบตามเวลาที่ ตั้ งไว้ ระบบท าความร้อ นจะหยุ ด การท างาน แต่ ร ะบบลมยั งท างานต่ อ เนื่ อ ง
อีก 5 นาทีเพื่อระบายความร้อนของเมล็ดกาแฟ หลังจากนั้นเครื่องจะหยุดการทางานของทุกระบบโดยอัตโนมัติ จากการ
ทดลองคั่วเมล็ดกาแฟโดยเครื่องนี้พบว่า การคั่วเมล็ดกาแฟแบบคั่วอ่อนจะใช้อุณหภูมิที่ 200 องศาเซลเซียส เวลาในการคั่ว
เท่ากับ 9.13 นาที การคั่วเมล็ดกาแฟแบบคั่วกลางจะใช้อุณหภูมิที่ 230 องศาเซลเซียส เวลาในการคั่ว เท่ากับ 7.40 นาที และ
การคั่วเมล็ดกาแฟแบบคั่วเข้มจะใช้อุณหภูมิที่ 230 องศาเซลเซียส เวลาในการคั่วเท่ากับ 13.02 นาที ประสิทธิภาพการทางาน
ของเครื่องเท่ากับ 96.30 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าระยะเวลาคืนทุนของเครื่องอยู่ที่ 27 วัน
คาหลัก: เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ, เมล็ดกาแฟ, ลมร้อน, กาแฟ
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(บทความ 240)

การผลิ ตก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตรและเศษอาหาร
กลิ่ นประทุม ปัญญาปิ ง1* กิ ตติ ภทั ร มณี วรรณ1 ธนกฤต สุกใส1 และพลาการ ยะโส1
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 50200
อีเมล์ klin41@hotmail.com, klinpratoomp@yahoo.com เบอร์โทรติดต่อ 095-4474339

เศษวั ส ดุ เหลื อ ทิ้ งในชุ ม ชน เป็ น วั ส ดุ ห มั ก ที่ ส าคั ญ ยิ่ งในการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพแบบไม่ ใช้ อ อกซิ เจน งานวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อหาปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น เศษก้านและใบ
ลาไย เศษก้านและใบไม้รวม และเศษอาหาร ที่อัตราส่วนของวัสดุหมัก 1:1 โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นจากฟาร์มหมู ในถังหมัก
แบบไม่ใช้ออกซิเจน ขนาด 200 ลิตร รวม 3 ชุด ชุดละ 2 ซ้า คือชุดที่ 1 เศษก้านและใบลาไยและเศษอาหาร ชุดที่ 2 เศษก้าน
และใบไม้รวมและเศษอาหาร และชุดที่ 3 เศษอาหารเป็นชุดควบคุม ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะสมบัติทางเคมีของวัสดุหมักมี
ค่าปริมาณสารอินทรีย์สูงทั้งในรูปซีโอดี (38,400 mg/l – 459,200 mg/l) ของแข็งรวม (60,725 mg/l – 318,020 mg/l)
และของแข็งระเหยง่าย (28,460 mg/l – 224,845 mg/l) ค่า pH และอุณหภูมิ แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงการหมักย่อยเกิดขึ้น
ในสภาวะที่เหมาะสม โดยการทางานของจุลินทรีย์ Mesophilic ชุดที่ 2 ใช้ระยะเวลาหมัก 15 วัน ให้ปริมาณก๊าซชีวภาพสูงสุด
(421.3 ลิตร) สูงกว่าชุดที่ 1 ประมาณ 0.5 เท่า ชุดที่ 3 ให้ปริมาณก๊าซต่าสุด (203 ลิตร นาน 9 วัน) และการกาจัดสารอินทรีย์
ในรูปซีโอดีมีค่าสูง ทั้งชุดที่ 1-2 (75.83%-82.10%)
คาหลัก: ก๊าซชีวภาพ, เศษวัสดุทางการเกษตร, เศษอาหาร, การหมักย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจน
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การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบการฆ่าเชื้อจุลีนทรีย์ด้วยสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับอุตสาหกรรม

(269)

ชัชวาลย์ กันทะลา1 นิติกร วงค์จันทร์แก้ว2 ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช3 และ พานิช อินต๊ะ4*
ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
บริษัท ไดอิเล็กทริค เทคโนโลยี จากัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
อีเมล์ panich_intra@yahoo.com เบอร์โทรติดต่อ 089-7551985
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ออกแบบและสร้ า งต้ น แบบระบบการฆ่ า เชื้ อ จุ ลี น ทรี ย์ ในอาหารเหลวด้ ว ย
สนามไฟฟ้าพัลส์ระดับอุตสาหกรรม โดยออกแบบโครงสร้างให้ไม่ซับซ้อน มีจานวนชิ้นส่วนประกอบน้อย ต้นทุนในการสร้างถูก
การบารุงรักษาต่า และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน โครงสร้างทาจากสเตนเลส มีขนาด กว้าง 0.9 ยาว 1.4 และสูง 1.8
(เมตร) ระบบสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ประกอบด้วยระบบควบคุม (Control System), แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ (High
Voltage Pulse Generator), ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า (Variacs), ตัวเก็บประจุ (Capacitor), ชุด Spark gaps, ไดโอด (Diode),
ตั ว ต้ า นทาน (Resistor), ห้ อ งฆ่ า เชื้ อ (Treatment Chamber) แบบไหลต่ อ เนื่ อ ง, ปั้ ม ควบคุ ม การไหลของอาหารเหลว
(Pump), อุปกรณ์วัดอัตราการไหล (Flow meter), เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) และถังบรรจุอาหารเหลวทั้งก่อนและ
หลังกระบวนการ (Initial and treated liquid food) โดยคุณสมบัติของระบบที่สร้างขึ้นมีความเข้มของสนามไฟฟ้ามากกว่า
25 kV/cm แรงดั น ไฟฟ้ า ที่ ขั้ ว อิ เล็ ก โทรดไม่ เกิ น 20 kV กระแสไฟฟ้ า สู งสุ ด ด้ า นเอาต์ พุ ต ไม่ เกิ น 2 kA ที่ ค วามกว้า งพั ล ส์
ประมาณ 2.5 µs ความถี่พัลส์อยู่ในช่วง 0.5 – 2 Hz ศักย์ไฟฟ้าขั้วบวก ความดันของอาหารเหลวประมาณ 1 bar อัตราการ
ไหลของอาหารเหลวประมาณ 1 – 5 L/min อัต ราการผลิ ต 60 – 300 L/hr และความหนาแน่ น ของพลั งงาน 10n kJ/L
(n ;จานวนพัลส์)
คาหลัก: สนามไฟฟ้าพัลส์ อาหารเหลว ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
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(บทความ 279)

การออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงโดยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์
สาหรับกระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์

จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร1, วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ1, นวพรรษ ปลอดทอง1 และ ชวนนท์ อินต๊ะสาร1*
1

99 หมู่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
อีเมล์ chawanon_in57@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 083-9046482
โครงการนี้เป็นการออกแบบและสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงด้วยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์สาหรับ
กระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ โดยใช้เทคนิคอิเล็กโตรสปินนิ่ง เพราะว่าเป็นเทคนิคที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง
และเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสร้างและสัง เคราะห์วัส ดุ ส่ ง ผลให้มีวัส ดุ แ ละอุปกรณ์ ต่างๆ ขึ้นมาใหม่ๆและมี
คุณสมบัติที่พิเศษมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านกายภาพและชีวภาพทาให้มีประโยชน์และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ นา
โนเทคโนโลยีคือเส้นใยนาโนขนาดเล็กลงจากแบบเดิมในระดับไมโครเมตร ส่งผลให้เส้นใยนาโนมีสมบัติพิเศษมากขึ้น เช่น
อัตราส่วนของพื้นผิวต่อปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากความสามารถในการยืดหยุ่นดี จากผลการวิจัยพบว่าสามารถใช้วง จรฟลาย
แบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรงมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์ได้
คาหลัก: ไฟฟ้าแรงดันสูง, พอลิเมอร์, นาโนไฟร์เบอร์
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ตู้อบผ้าและน้าเกลือแบบควบคุมอัตโนมัติส้าหรับห้องอภิบาลทารกแรกเกิด

(บทความ 252)

ธนพงศ์ คุ้มญาติ1,*, ปรีชา มหาไม้1 และ ภานุ วัชระนฤมล1
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
อีเมล์ k_tnp@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 055-515900

บทความนี้เสนอหลักการสร้างตู้อบผ้าและน้้าเกลือที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัต โนมัติเพื่อใช้งานในห้องอภิบาลทารก
แรกเกิด และสรุปผลการวัดประสิทธิภาพของโครงงานที่สร้างขึ้น ผลที่ได้คือสามารถควบคุมอุณหภูมิ ภายในตู้ได้คงที่ ที่ 37
องศาเซลเซียส ภายใน 4 นาที ส้าหรับตู้เปล่า ส่วนกรณีที่ใส่ผ้าขนหนู สามารถควบคุมอุณหภูมิของผ้าขนหนูได้ค งที่ ที่ 37
องศาเซลเซียส ภายในช่วงเวลา 15 นาที เมื่อจัดวางม้วนผ้าเรียงกัน 5 ผืน แต่อุณหภูมิของผ้าแต่ละผืนแตกต่างกันมาก ในขณะ
ที่กรณีการวางผ้าแบบพับแบนราบใช้เวลา 30 นาที โดยที่อุณหภูมิของผ้าแต่ละผืนมีค่าใกล้เคียงกันมากกว่าการวางแบบม้วน
และสามารถควบคุมอุณหภูมิคงที่ได้อย่างต่อเนื่อง
ค้าหลัก: แท่งความร้อนอินฟราเรดแบบควอทซ์, การควบคุมอุณหภูมิ, ไมโครคอนโทรลเลอร์
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การศึกษาระบบติดตามกาลังไฟฟ้าสูงสุดสาหรับเซลล์แสงอาทิตย์

(บทความ 302)

ศรัญญู ร่มพฤกษ์1 ฐิติวัฒน์ แสงบุญ1และ อนนท์ นาอิน*1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
อีเมล์ sarunyu536@gmail.com, jamedtac@htomail.com, anamin@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 053-723979
ปัจจุบันการตรวจติดตามกาลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Maximum Power Point Tracking, MPPT)
มีมากมายหลายแบบ การติดตามกาลังไฟฟ้าสูงสุด แบ่งเป็น 3 วิธีคือ 1.วิธีวัดสัดส่วนของแรงดันขณะเปิดวงจรของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 2.วิธีรบกวนและสังเกตุ 3.วิธีตรวจสอบเฟสของการกระเพื่อมกาลังไฟฟ้า ซึ่งทางผู้จัดทาได้ทาการทดลองโดยวิธีที่
1 โดยการนาวงจร Buck – Boost Convertor เพราะวิธีนี้ใช้การควบคุมที่ไม่ยุ่งยาก ใช้อุปกรณ์ ไม่ซับซ้อน และมีราคาถูก
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการติดตามกาลังไฟฟ้าสูงสุดสาหรับเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้แผง 100W 8 แผง เป็น
800W นามาต่อกับวงจร Buck – Boost Convertor ต่อกับโหลด 26Ω และออกแบบให้สามารถหาจุดกาลังสูงสุดได้ขณะ
ความเข้มแสงต่างๆ
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การจาแนกรูปแบบสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อ
เพื่ออ้างอิงชุดคาสั่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

(บทความ 254)

สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี*
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
อีเมล์ sutthisak@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 081-4996156 เบอร์โทรสาร 055-511833
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เป็นประเด็นที่นักวิจัยให้ความสนใจในการค้ นหาวิธีการ
ใหม่ ในการขยายขอบเขตของการรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์จากมนุษย์ เช่น การรู้จาภาษาธรรมชาติของมนุษย์ , การพัฒนา
อุปกรณ์การรับคาสั่งจากท่าทาง และการแปลผลจากสัญญาณไฟฟ้าร่างกาย เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มความเร็ว และ
ขยายขอบเขตของการใช้ร่างกายในการป้อนข้อมูลจากมนุษย์สู่คอมพิวเตอร์ โดยงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการนาคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
(EMG) จากกล้ามเนื้อแขน และมือ นามาจาแนกรูปแบบของภาษามือ โดยกระบวนการวิจัย ได้ใช้อุปกรณ์ MyoWare Muscle
Sensor และ OpenBCI ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากขั้วไฟฟ้าที่ติดอยู่บริเ วณแขนของผู้ทดลองเป็นระดับสัญญาณใน
คาบเวลา โดยการใช้ เกณฑ์การแบ่ง ระดับแอมพลิจูด เฉลี่ยศูนย์ ในการแยกสัญญาณนาเข้า และใช้การแปลงสัญญาณจาก
คาบเวลาเป็นคาบความถี่แบบฟูเรียร์ เพื่อนาไปจาแนกรูปแบบของสัญญาณด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งในการทดลองได้ใช้
รูปแบบของภาษามือในการจาแนกจานวนเดี่ยว 0 ถึง 9 โดยมีความแม่นยาของระบบคิดเป็นร้อยละ 85.6
คาหลัก: สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ, การตีความภาษามือ, ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์, โครงข่ายประสาทเทียม
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(บทความ 287)

สมรรถนะของระบบส่งกำลังไฟฟ้ำไร้สำย เมื่อใช้สำยตัวนำถักตีเกลียวและแกนเฟอร์ไรต์
วรำวุฒิ จุ่งมิตร1, ศรำวุธ นำรีใจ1, เอกชัย ชัยดี1 และ อนนท์ นำอิน*1
1*

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
อีเมล์ anamin@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 053-723979

ลักษณะของขดตัวนาที่ใช้เป็นขดส่งและขดรับกาลังงานมีผลต่อสมรรถนะของระบบส่งกาลังไฟฟ้าไร้สายการศึกษานี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบส่งกาลังไฟฟ้าไร้สายที่ได้จากขดตัวนา 3 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 สายตัวนาถัก
ตีเกลียว แบบที่2 สายตัวนาถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์และแบบที่ 3 แบบสายตัวนาไม่ถักตีเกลียว ได้ทาการออกวิเคราะห์
วงจรสมมูลทางไฟฟ้า จาลองสนามแม่เหล็กด้วยโปรแกรมไฟไนต์อิลิเมนต์ ออกแบบวงจรอินเวอตร์แบบฟลูบริดจ์สาหรับจ่าย
ให้กับวงจรส่งกาลังไฟฟ้าไร้สาย ทาการทดสอบจ่ายกาลังไฟฟ้าให้กับโหลดความต้านทาน 26 Ω (110 W) ใช้ความถี่ 21.88
kHz แรงดันกระแสตรงขาเข้าคงที่ 50 V ระยะห่างระหว่างขดตัวนา 0 – 30 cm ผลการทดสอบพบว่า กาลังไฟฟ้าขาออกที่ได้
จากการพันตัวนาแบบที่ 1 สูงสุด 15 W ที่ระยะห่าง 11 cm ประสิทธิภาพ 71% แบบที่ 2 กาลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด 15 W ที่
ระยะห่าง 15 cm ประสิทธิภาพ 72% ในขณะที่แบบที่ 3 ให้กาลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด 9 W ที่ระยะห่าง 9 cm ประสิทธิภาพ
61%. จากผลการทดสอบเห็นว่าสมรรถนะของระบบส่งกาลังไฟฟ้าไร้สายเมื่อใช้ขดตัวนาแบบถักตีเกลียวร่วมกับแกนเฟอร์ไรต์
ไม่แตกต่างกับกับกรณีใช้สายตัวนาถักตีเกลียวมากนัก ผลการศึกษาที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบขดตัวนา
สาหรับวงจรส่งกาลังไฟฟ้าไร้สายได้ต่อไป
คำหลัก: สายตัวนาถักตีเกลียว, แกนเฟอร์ไรต์, กาลังไฟฟ้าขาออก, ประสิทธิภาพ, การส่งกาลังไฟฟ้าไร้สาย
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(บทความ 259)

กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแครช สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปัทมา โขหานาม1 และ จารุณี ซามาตย์2*
1

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมล์ pattama@cb.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 091-8611955

2

การศึกษาในครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสัง เคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบสิ่ง แวดล้ อมทางการเรียนรู้
ห้องเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยส
แครช กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง พัฒนา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กระบวนการออกแบบ 2)
กระบวนการพัฒนา และ 3) การประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า 1) การสังเคราะห์
กรอบแนวคิดเชิ ง ทฤษฏี ประกอบด้วย 5 องค์ป ระกอบคือ พื้นฐานด้านบริบท พื้นฐานด้ านจิตวิ ทยาการเรียนรู้ พื้นฐาน
เทคโนโลยี พื้นฐานการแก้ปัญหาการตัดสินใจ และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอนโมเดลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 2) การ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่ง แวดล้อมทางการเรียนรู้ มี 7 องค์ประกอบดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่ง
เรียนรู้ (3) กรณีที่เกี่ยวข้อง (4) ศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (5) ฐานการช่วยเหลือ (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และ (7) การโค้ช และ 3) การประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสังเคราะห์การ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวมการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้มีความเหมาะสมเป็นไปตาม
หลักการและทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หลักการในการแก้ปัญหา
และการตัดสินใจของผู้เรียน
คาหลัก: สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้, สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
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(บทความ 308)

กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่าย
ตามแนวคอนสครัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์เรื่องการออกแบบและสร้างงานสามมิติสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภูมิภัทร กล่อมวิภาวัฒน์1, จารุณี ซามาตย์2*
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 43000
อีเมล์ phummiphat.klom@gmail.ocm เบอร์โทรติดต่อ 095-6609528

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยี
เสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบและสร้างงานสามมิติ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน คือ (1) ด้านเนื้อหา(2) ด้านสื่อ
บนเครือข่าย และ(3) ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนารูปแบบการวิจัยเป็นการ
วิจัยเอกสารในการนี้ได้นาเสนอผลของการออกแบบและพัฒ นาได้แก่ (1) กระบวนการออกแบบ(2) กระบวนการพัฒ นาโดยมี
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยคือ (1) การศึกษาหลักการและทฤษฎี (2) การสังเคราะห์ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี และ (3) การ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ ผลจากการศึกษา พบว่า
1. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี ประกอบด้วยพื้นฐานสาคัญ ดังนี้ พื้นฐานด้านบริบท พื้นฐานด้านจิตวิทยาการ
เรียนรู้ พื้นฐานเทคโนโลยีพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอนโมเดลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
2. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งเรียนรู้
(3) ศูนย์ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ (4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) การโค้ช และ (6) ฐานการช่วยเหลือ
3. ประสิทธิภาพ (1) ด้านเนื้อหา ร้อยละ 80 (2) ด้านการสังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎี ร้อยละ 80 และ (3) ด้านการ
ออกสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายฯ ร้อยละ 77.16
คาหลัก: สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่าย, เทคโนโลยีเสมือนจริง, การคิดสร้างสรรค์
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การพัฒนาระบบวัดมุมสัมผัส

(322)

ภาณุพล โขลนกระโทก1*, เผด็จ แม้นเนรมิตร1 และ มงคล ลีลาไพบูลย์2
1

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520
2
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขที่ 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ประเทศไทย 30000
อีเมล์ bhanupol.kl@kmitl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 085-0975943

การพั ฒ นาระบบวัด มุ ม สั ม ผั ส มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบให้ ส ามารถวัด มุ ม สั ม ผั ส แบบเรีย ลไทม์ ได้ โดยใช้
กระบวนการประมวลผลภาพ ประกอบไปด้ ว ยสองส่ ว นหลั ก คื อ ส่ ว นแรกระบบสร้ า งและควบคุ ม หยดของเหลวด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์และส่วนที่สองคือระบบวัดมุมสัมผัสด้วยการประมวลผลด้วยภาพ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ
ที่ ส ร้ า งขึ้ น เปรี ย บเที ย บกั บ เครื่ อ งมื อ ที่ เ ชื่ อ ถื อ รุ่ น DATA PHYSICS OCA 20 โดยการวั ด แผ่ น อะคริ ลิ ก ความหนา
2x50x50 มิลลิเมตร ผลการวัดมุมสัมผัสของแผ่นอะคริลิกพบว่ามีขนาด 70.42˚± 0.764˚ และมีค่าความคลาดเคลื่อนของ
การวัด 6.93 % โดยมีค่าความเชื่อมั่นในการวัด 95 % จากการขยายค่าความเชื่อมั่น
คาหลัก: มุมสัมผัส สัญญาณรบกวน การประมวลผลด้วยภาพและความไม่แน่นอนในการวัด
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การศึกษาสภาวะการเตรียมสารละลายหญ้าหวานก่อนการระเหย

(บทความ 317)

ชินานาฏ วิทยาประภากร1*, ณัฐธินี ทรายแก้ว2 และ นภัสนันท์ ไชยเลิศ3
1

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
2
หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,
98 หมู่ 8 ต. ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
3
หน่วยวิจัยวัสดุชีวภาพและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมล์ chinanatw@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 053-921444 ต่อ 2830
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสภาวะเพื่อเตรียมสารละลายหญ้าหวานก่อนเข้าสู่กระบวนการระเหย(Rotary Evaporator)
เพื่อลดระยะเวลาในการสกัด เป็นการลดต้นทุนด้านเวลาและพลังงาน โดยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสกัดดังต่อไปนี้ พื้นที่
ผิวของหญ้าหวานที่แตกต่างกัน คือ ใบแห้ง ผงแห้ง ตัวทาละลาย 2 ชนิด ได้แก่ น้ากับเอทานอล อัตราส่วนระหว่างหญ้าหวาน
ต่อตัวทาละลายที่ 1:10 และ 1:20 (w/v) อุณหภูมิในการสกัด ที่ 25ºC และ 65ºC ระยะเวลาที่มีผลต่อการสกัด 12 และ 24
ชั่วโมง จากผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผงหญ้าหวานต่อเอทานอล 1:10 (w/v) ที่ 65 ºC ใช้เวลาในการสกัด 12 ชั่วโมงให้ค่า
ของแข็งละลายน้าสูงสุดที่ 21.90 ºBrix สีของสารละลายเป็นดังนี้ ค่าความสว่าง (L*) สูง และมีค่าความสว่างสีแดง (a*) ต่า
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ได้แนวทางของสภาวะการเตรียมสารละลายเข้มข้นหญ้าหวานก่อนเข้าสู่กระบวนการระเหยแห้ง
ซึ่งได้สารละลายเข้มข้นของหญ้าหวานที่มีค่าของแข็งที่ละลายน้าสูง และมีสีที่เหมาะสาหรับการนาไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ต่อไป
คาหลัก: หญ้าหวาน, การสกัดโดยใช้น้า, สตีเวียไซรัป
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(บทความ 251)

ระบบแนะนำกำรเดินทำงโดยใช้เทคนิคทีดับเบิลยูซีเอจี สองศูนย์หนึ่งศูนย์
ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธำนี
เข็มเพชร จันเป็ง1 และ วฤษำย์ ร่มสำยหยุด2
1

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สานักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
หมู่ 5 บ้านโคกหนองแวง ตาบลนายูง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230
2
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อีเมล์ khem.mtts44@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 089-9814416

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาหลักการเทคนิคทีดับเบิลยูซีเอจีสองศูนย์หนึ่งศูนย์ของแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดอุดรธานีและ (2) เพื่อประยุกต์การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสาหรับระบบแนะนาการเดินทางสาหรับทุกคนและผู้พิการ
งานวิจัยนี้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามหลักการการผลิตสื่อ คือ หลัก 3P+1E โดยใช้โปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ
ร่วมกันพัฒนา ได้แก่ โปรแกรมเวิร์ดเพลส ส่วนติดตั้งเสริมของเวิร์ดเพลส, กูเกิลแมป และ สตอรี่แมพ โดยนาเทคโนโลยีซีเอส
เอส, ภาษาเอกซ์เอชทีเอ็มแอล มาช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาระบบตามกรอบงานของ
ทีดับเบิลยูซีเอจี สองศูนย์หนึ่งศูนย์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ สาหรับการทดลองการวิเคราะห์การประเมิน
คุณภาพเนื้อหาและความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 คน และความพึงพอใจระบบจากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ผลการวิจัยพบว่า (1) การประยุกต์การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสาหรับระบบแนะนาการเดินทางด้วยดับเบิลยูซีเอจี
สองศูนย์หนึ่งศูนย์ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี ตามคุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมีสามารถพัฒนาได้ตรงตาม
มาตรฐานทั้ง 8 ข้อ สอดคล้องกับการตรวจสอบมาตรฐาน AAA (แบบมีเงื่อนไข) (2) ผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบทางาน
ได้ตามปกติทั้ง 5 ระบบ สมัครสมาชิก บริการข้อมูล จัดการข้อมูลเรื่องราว จัดการข้อมูลการเดินทาง และจัดการการแสดงผล
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ เวลาในการตอบสนอง ข้อมูลครบถ้วนตรงกับ ความต้องการ การเข้าถึงง่าย และทางานตรงกับความ
ต้องการ (3) การประเมินคุณภาพของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 คน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( 𝑋𝑋= 4.28, S.D. = 0.72)
และ (4) การประเมินความพึงพอใจ 30 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑋𝑋= 4.00, S.D. = 0.79)
คำหลัก: ทีดับเบิลยูซีเอจีสองศูนย์หนึ่งศูนย์, เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้, ท่องเที่ยววัดอุดรธานี
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(บทความ 217)

อิทธิพลของระยะเวลาบดเถ้าแกลบที่มีต่อการหดตัวแบบออโตจีนัสและกาลังอัดของคอนกรีต
ผสมเถ้าแกลบบด
ชนานนท์ สิงห์คศิริ* และ มงคล นามลักษณ์
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
อีเมล์ wanz.chananon@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 02-4708535 เบอร์โทรสาร 02-4708532

งานวิจัยนี้ได้ใช้เถ้าแกลบที่ผ่านการบดด้วยระยะเวลาแตกต่างกันผสมแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนในการผลิตคอนกรีต
เพื่อศึกษาผลกระทบของระยะเวลาบดเถ้าแกลบที่มีต่อการหดตัวแบบออโตจี นัสและกาลังรับแรงอัดของคอนกรีต ตัวแปรใน
การทดลอง ประกอบด้ ว ย ระยะเวลาบดเถ้ าแกลบ (บด 1 ชั่ วโมง และ 2 ชั่ ว โมง) และอั ต ราการแทนที่ ปู น ซี เมนต์ ด้ ว ย
เถ้า แกลบบด (ร้อยละ 10 20 และ 30 โดยน้าหนักของวัสดุประสานรวม) โดยกาหนดใช้ค่าอัตราส่วนน้าต่อวัสดุประสานคงที่
เท่ากับ 0.42 ผลการศึกษาพบว่า การผสมเถ้าแกลบบดในส่วนผสมคอนกรีตทาให้ค่าการหดตัวแบบออโตจีนัสลดลงอย่างมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตควบคุม เมื่อพิจารณาผลของปริมาณเถ้าแกลบ พบว่า ค่าการหดตัวแบบออโตจีนัสของคอนกรีต
ที่อายุ 56 วัน มีค่าลดลงเมื่ออัตราการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าแกลบบดเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาผลของระยะเวลาบดเถ้าแกลบ
พบว่า คอนกรี ต ผสมเถ้ า แกลบบด 1 ชั่ ว โมง มี ค่ า การหดตั วแบบออโตจี นั ส ต่ ากว่ า คอนกรี ต ผสมเถ้ าแกลบบด 2 ชั่ ว โมง
นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้เถ้าแกลบบด 2 ชั่วโมง ทาให้การพัฒ นากาลังรับแรงอัดในช่วงต้นดีกว่าเถ้าแกลบบด 1 ชั่วโมง
โดยเฉพาะเมื่อ ใช้ในปริมาณมาก (ร้อยละ 30) อย่างไรก็ต ามในระยะยาว ความแตกต่างของระยะเวลาบดเถ้าแกลบไม่ มี
ผลกระทบต่อกาลังรับแรงอัดของคอนกรีต
คาหลัก: เถ้าแกลบ, ระยะเวลาบด, การหดตัวแบบออโตจีนสั , กาลังรับแรงอัด
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ผลของอัตราส่วนตัวทาละลายต่อการสกัดสารละลายเข้มข้นหญ้าหวาน

(บทความ 316)

ชินานาฏ วิทยาประภากร1*, ณัฐธินี ทรายแก้ว2 และ นภัสนันท์ ไชยเลิศ3
1

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
2
หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,
98 หมู่ 8 ต. ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
3
หน่วยวิจัยวัสดุชีวภาพและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมล์ chinanatw@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 053-921444 ต่อ 2830
การสกัดสารแทนความหวานจากหญ้าหวานระดับอุตสาหกรรมในรูปแบบของผลึกในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีขั้น
สูง และมีต้นทุนสูง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการสกัดสารละลายเข้มข้นจากหญ้าหวานที่มีการผลิตที่ง่าย ต้นทุนต่่า
สามารถถ่ายทอดให้กับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและชุมชนได้ โดยศึกษาอัตราส่วนผงหญ้าหวาน (150 – 180 µm) ต่อน้่าในการ
สกัดที่แตกต่างกัน คือ 1:35 และ 1:15 (w/v) ที่อุณหภูมิ 65ºC เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จากนั้นน่าส่วนของน้่าหญ้าหวานที่สกัดได้
ไปเข้าเครื่อง Rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 45ºC ความดัน 70 mbar เพื่อระเหยแห้งให้ได้ไซรัป น่าสารที่ได้วัดค่าของแข็ง
ละลายน้่า พบว่า สารละลายก่อนการสกัดมีค่าของแข็งละลายน้่าที่อัตราส่วน 1:15 และ 1:35 (w/v) มีค่าเท่ากับ 4 ºBrix และ
8ºBrix ตามล่าดับ หลังจากน่าไปต้มต่อที่ 65ºC เป็นเวลา 5 ชั่วโมง พบว่า ค่าของแข็งละลายน้่าเพิ่มขึ้นเป็น 8.5ºBrix และ
4ºBrix ตามล่าดับ จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าการใช้ อัตราส่วนที่ 1:15 (w/v) ให้ค่าของแข็งละลายน้่าสูงกว่าที่อัตราส่วน
1:35 (w/v) หลังจากนั้นจึงน่าสารละลายที่อัตราส่วน 1:15 (w/v) ไปท่าการสกัดต่อด้วยเครื่อง rotary evaporator พบว่าได้
ค่าของแข็งละลายน้่ าที่สู งขึ้ น ซึ่งเป็ น ค่าที่อ ยู่ในช่วงที่ เหมาะสมส่ าหรับการน่ าไปประยุกต์ ใช้ในผลิต ภัณ ฑ์ เครื่องดื่ม ต่อไป
คือ 66.9ºBrix
คาหลัก: ผงหญ้าหวาน, การสกัดโดยใช้น้่า, สตีเวียไซรัป
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(บทความ 326)

ผลกระทบของวิธีการปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูก
ภายใต้การจัดการน้าของเกษตรกรในเขตนาน้าฝน ลุ่มน้าแม่เมาะตอนบน จังหวัดล้าปาง
ไกรสีห์ พิสิษฐกุล1,*, ศิริพงษ์ จงจิตต์1 และ อุดร วงศ์เที่ยง1
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
200 หมู่ 17 ตาบลพิชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
อีเมล์ kpisithkul@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 089-7565151, 054-342549
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต การเกิดโรคและการระบาดของแมลงในนาข้าวที่ปลูก
ด้วยวิธีต่างกัน โดยศึกษาจากแปลงข้าวที่ปลูกแบบปักดา แบบวิธีโยนกล้า และแบบใช้รถปักดา ในนานาฝนที่มีการจัดการนา
เหมือนกัน พบว่ามีโรคไหม้ที่เกิดจากเชือรา Pyricularia grisea Sacc. เข้าทาลายในช่วงข้าวแตกกอและมีการระบาดของ
หนอนกอช่วงข้าวออกรวง ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตพบโรคดอกกระถินที่ เกิดจากเชือราชื่อ Ustilaginoidea virens และโรค
เมล็ดด่างที่เกิดจากเชือรา Cercospora oryzae I.Miyake. การเข้าทาลายของโรคและแมลงไม่รุนแรงถึงระดับเศรษฐกิจ และ
ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างวิธีการปลูก ข้อมูล การเจริญเติบโตและการแตกกอรวมทังองค์ประกอบผลผลิตพบว่ามีความ
แตกต่างกัน โดยความสูงของต้นข้าวเมื่อเก็บเกี่ยวของข้าวที่ปลูกโดยการปักดา แบบนาโยนแปลงที่ 1 แบบนาโยนแปลงที่ 2
และแบบใช้รถปักดา เท่ากับ 125 115 107 และ133 เซนติเมตร ตามลาดับ จานวนกอต่อพืนที่ (4 ตารางเมตร) 80 65 59 61
จานวนต้นต่อกอ 13 17 18 11 จานวนรวงต่อกอ 12 15 18 10 เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี 98.0 97.7 86.9 99.2 ผลผลิต 589 482
254 และ 596 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ แปลงที่ให้ผลผลิตสูงมีสาเหตุมาจากการใช้ระยะปักดาถี่ทาให้จานวนกอต่อพืนที่มาก
ส่งผลให้มีจานวนรวงและเมล็ดมากกว่า รวมทังการเพิ่มปุ๋ยมีผลทาให้ผลผลิตเพิ่มขึนภายใต้สภาพการจัดการนาที่เหมือนกันและ
พบว่าการขุดบ่อกักเก็บนาฝนช่วยสร้างเสถียรภาพในการผลิตข้าวของพืนที่นานาฝนได้ดี
ค้าหลัก: องค์ประกอบผลผลิต, การจัดการนา, ศัตรูข้าว
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(บทความ 288)

เครื่องแปลงผันกำลังไฟฟ้ำกระแสตรงพิกัด 1 กิโลวัตต์
สำหรับแหล่งจ่ำยผสมผสำนเซลล์แสงอำทิตย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำแม่เหล็กถำวร
นำยชัยชำญ สุภำคำ1, นำยอนนต์ ดวงสลัก2 และ อนนท์ นำอิน1,*
1,2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขียงราย
99 ม. 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
อีเมล์ anamin@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 053-723979
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ ดีซี-ดีซี คอนเวอร์เตอร์สาหรับระบบไฟฟ้าผสมผสานเครื่องกาเนิดไฟฟ้า–เซลล์
แสงอาทิตย์ พิกัดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 kW 220 Vac 50 Hz และเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ออกแบบ
คอนเวอร์เตอร์สาหรับแปลงพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับพิกัดไม่น้อยกว่า 500 W สาหรับการเชื่อมต่อ
ระบบไฟฟ้าแรงดันที่ออกเท่ากับ 48 Vdc ออกแบบคอนเวอร์เตอร์สาหรับแปลงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พิกัดไม่น้อยกว่า 500
W สาหรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงดันที่ออกเท่ากับ 48 Vdc นามาต่อขนานกัน
คำหลัก: คอนเวอร์เตอร์, ระบบไฟฟ้าผสมผสาน, เครื่องกาเนิดไฟฟ้า, เซลล์แสงอาทิตย์, การออกแบบ
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(บทความ 319)

การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของปลาในแม่น้าสา อ้าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
คมสัน ปาละสี1 ปกรณ์ สุนทรเมธ2 * อมรชัย ล้อทองค้า3
1,2,3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
59 หมู่ 13 ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
อีเมล์ pakorns@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 054-710259 เบอร์โทรสาร 054-771398
การศึกษาโครงงานระบบภูมิสาระสนเทศความหลากชนิดของปลาในแม่นาสา อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ครังนีมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศความหลากชนิดของปลาโดยใช้แผนที่กูเกิล เพื่อเป็นสื่อกลางสาหรับเผยแพร่
ความรู้แก่ชุมชนที่อาศัยตามลุ่มแม่นาสา และเพื่อปลูกจิตสานึกให้กับชุมชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งอาหารที่กาลัง
ลดน้อยลง ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลพรรณปลาจานวน 54 ชนิดข้อมูลสถานีที่เป็นที่อยู่อาศัยของพรรณปลา 10 สถานี พัฒนา
เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศผ่านกูเกิล ผลจากการศึกษาพบว่าเว็บไซต์ที่พัฒนาขึนมาครังนีสามารถแสดงผลสถานี
รวบรวมพรรณปลา และชนิดปลาได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้นาความรู้ไปช่วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป
ค้าหลัก: แผนที,่ ข้อมูลปลา, แม่นาสา, ฐานข้อมูล
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การพัฒนาวิธีการสกัดผงบุกด้วยการขัดอนุภาคเชิงกล

(บทความ 282)

สุภาวดี แช่ม1*, ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ2 และ วิรัญญา กันทวงศ์3
1,2,3

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง
อีเมล์ chamsupawadee@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 089-9399136

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการใหม่ในการสกัดแยกผงบุกด้วยวิธีการขัดอนุภาคเชิงกล เพื่อผลิตผงบุกที่ความ
บริ สุ ท ธิ์ ไม่ ใช้ ส ารเคมี ในการสกั ด ซึ่ งเทคนิ ค การสกั ด แยกด้ ว ยวิ ธี ก ารขั ด อนุ ภ าคเชิ งกลนี้ ใ ช้ ร่ ว มกั บ การสกั ด แบบแห้ ง
ผลการศึกษาพบว่า เจลที่ได้จากผงบุกที่ผ่านการขัดอนุภาคเชิงกลมีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความ
เป็นสีเหลือง (b*) เท่ากับ 46.24, 1.15 และ 4.03 ตามลาดับ สาหรับคุณลักษณะเนื้อสัมผัส คือ ค่าความหนืด แรงตัด และแรง
ดึง เท่ากับ 29,336.6 เซนติพอยด์, 46.06 นิวตัน และ 1.98 นิวตัน ตามลาดับ ดังนั้นจะเห็นว่าวิธีการขัดอนุภาคเชิงกลได้ผงบุก
ที่มีเจลมีความข้นหนืดที่สูง เจลมีความแข็งแรง และมีความหยืดหยุ่นได้ดีมากเมื่อเทียบกับเจลบุกทางการค้า
คาหลัก: แป้งบุก, การขัดอนุภาคเชิงกล
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การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยปีกสามเหลี่ยมคู่
นฤมล อัศวภูม1ิ , สมพล สกุลหลง2 และ พงษ์เจต พรหมวงศ์1,*
1

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
2
กลุ่มวิจัยระบบพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
อีเมล์ kpongjet@gmail.com
บทความนี้นาเสนอการศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในท่อเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ที่ มีฟลั๊กซ์ความ
ร้อนที่ผิวท่อคงที่โดยใส่ ปีก สามเหลี่ยมคู่ วางตลอดท่อ ในการคานวณใช้วิธีปริมาตรสืบ เนื่ องและลาดั บวิธีห าผลเฉลยแบบ
SIMPLE ที่ มี ลั ก ษณะการไหลแบบพั ฒ นาอย่ างสมบู รณ์ แ ละซ้ าเป็ น ช่ วงๆของการไหลโดยใช้อ ากาศเป็ น ของไหลทดสอบ
คุณลักษณะการไหลและการถ่ายเทความร้อนจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าเลขเรย์โนลด์ส (Reynolds number, Re) มีค่าตั้งแต่
3000-16,000 ผลจากการติ ดตั้ งปี ก สามเหลี่ย มคู่ ต่อ การถ่ ายเทความร้อ นและความดัน ตกคร่อมในท่ อ ได้ แ สดงในรูป ของ
เลขนัสเซิลท์ (Nusselt number, Nu) และค่าตัวประกอบเสียดทาน (friction factor, f ) ตามลาดับ การคานวณแสดงให้เห็น
ว่าท่อกลมที่มีการใส่ปีกสามเหลี่ยมคู่ให้การถ่ายเทความร้อนสูงกว่าท่อเปล่าผิวเรียบมาก การลดลงของอัตราส่วนระยะพิตช์
(pitch ratio, PR=p/D) ให้ ค่ า การถ่ า ยเทความร้ อ นและค่ า ตั ว ประกอบเสี ย ดทานที่ เพิ่ ม ขึ้ น ท่ อ ที่ ใ ส่ ปี ก สามเหลี่ ย มคู่ ที่
ทาการศึกษากรณีมุมปะทะ 45o, PR=1.0 ที่ Re=3000 ให้ค่าตัวประกอบการเพิ่มการถ่ายเทความร้อน (TEF) สูงสุดเท่ากับ
2.11 ดังนั้นการติดตั้งปี กสามเหลี่ยมคู่วางตลอดท่ อจึงให้ สมรรถนะความร้อนมากกว่าท่ อเปล่าสองเท่าจึงเป็ นทางเลือกที่
เหมาะสมอันหนึ่ง
คาหลัก: การถ่ายเทความร้อน, การจาลองเชิงตัวเลข, ปีกสามเหลี่ยม, เลขนัสเซลท์
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คุณลักษณะการหมักของยีสต์ในซับสเตรตที่เตรียมจากน้้าผึ้งเสริมสารอาหารที่แตกต่างกัน
นิอร โฉมศรี1,*, จิระศักดิ์ อินเสาร์2, วรวรรณ สุนันต๊ะ1, อัมฤทธิ์ สีกล่อม1 และ กมลวรรณ มโนวรรณ์1
1

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 202 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
อีเมล์ niornchomsri@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 054-342550

คุณลักษณะการหมักของยีสต์ มีความสาคัญต่อความผันแปรขององค์ประกอบต่างๆ ในผลิตผลที่ได้จากการหมัก
งานวิจัยนี้ มีวัต ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาคุณ ลัก ษณะการหมักของยีสต์ในน้าหมัก ที่เตรียมจากน้าผึ้งเจือจางที่เสริม แหล่งของ
สารอาหารที่แตกต่างกัน นาซับสเตรตน้าผึ้งไปเติมกล้าเชื้อยีสต์เริ่มต้นที่ระดับ 1x106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร แล้วนาไปหมักที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 18 วัน ผลการศึกษาที่ได้พบว่า ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae E มีอัตราการหมัก
ได้อย่างรวดเร็วในซับสเตรตที่มีการเติมน้าสับปะรดเมื่อเปรียบเทียบกับซับสเตรตที่ไม่เติมน้าสับปะรด ประสิทธิภาพการหมัก
ของยีสต์ในซับสเตรตที่มีน้าสับปะรดมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87 ในขณะที่ซับสเตรตที่ไม่มีน้าสับปะรดมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 62 ผลที่ได้
จากการวิจัย นี้ แสดงให้ เห็ นถึงผลกระทบของการใช้น้าสับ ปะรดที่ มีต่อ จลนพลศาตร์และคุณ ลักษณะการหมั กของน้ า ผึ้ ง
ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการหมักไวน์น้าผึ้งได้
ค้าหลัก: น้าผึ้ง, ไวน์น้าผึ้ง, จลนพลศาสตร์การหมัก

26 Abstract Book

(บทความ 315)

การพัฒนาวิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์แบบไม่ต่อเนื่องในการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบทาตามสั่ง
อภิรักษ์ ขัดวิลาศ1,*, สารวม โกศลานันท์2และ ประเสริฐ หาชานนท์2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
อีเมล์ aphirak.k@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 055-515900 ต่อ 279

การจัดตารางการผลิตแบบทาตามสั่งเป็นปัญหาที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ปัญหานี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเอ็นพี
แบบยาก (NP-hard) ซึ่ งไม่ ส ามารถหาค่ า ค าตอบที่ ดี ที่ สุ ด ได้ ใ นเวลาโพลิ โ นเมี ย ล ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารในกลุ่ ม เมต้ า ฮิ ว ริ ส ติ ก
(Metaheuristic) ซึ่งเป็นวิธีการค้นหาคาตอบแบบประมาณค่าจึงเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหากลุ่มนี้ ในงานวิจัยนี้ วิธีฝูงผึ้ง
ประดิ ษ ฐ์ แบบไม่ ต่ อ เนื่ อง (Discrete Artificial Bee Colony, DABC) ซึ่ งเป็ น วิธี การหนึ่ งในกลุ่ ม เมต้ าฮิ วริส ติ ก จึงถู กน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบทาตามสั่ง (Job Shop Scheduling Problem, JSSP) การศึกษาใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และหาสมรรถนะของวิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์แบบไม่ต่อเนื่องกับปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบทา
ตามสั่ง โดยทาการทดลองกับปัญหาทดสอบจานวน 3 ขนาด จาก OR-Library จากการเปรียบเทียบค่าคาตอบที่ดีที่สุดที่ได้จาก
การทดลองกับค่าคาตอบที่ดีที่สุดของปัญหาทดสอบแต่ละขนาดพบว่า วิธีฝูงผึ้งประดิษฐ์แบบไม่ต่อเนื่องสามารถหาคาตอบที่
ใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุดพบในเวลาที่เหมาะสม
คาหลัก: เมตาฮิวริสติก, ฝูงผึ้งประดิษฐ์, การจัดตารางการผลิต
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การพัฒนาและทดสอบตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตสาหรับดักจับกลุ่มควันจากการประกอบอาหาร
วิสูตร อาสนวิจิตร1,*, อนุกูล ปันสา2 และ ศราวุฒิ เทียนเลาแสน2
1

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
128 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมล์ iamvisut@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 053-266518 ต่อ 2007 เบอร์โทรสาร 053-266522
บทความนี้นาเสนอการออกแบบและทดสอบตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตสาหรับ ดักจับกลุ่มควันจากการ
ประกอบอาหาร ที่มีขนาดมิติ (กว้างxยาวxสูง) 19.5 x19.5 x 32 เซนติเมตร ตัวตกตะกอนมี 2 แบบประกอบด้วย แบบท่อ
ทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมลวดเส้นตรงมีขนาดยาว 24 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างลวดกับท่อ 2 เซนติเมตร ขั้วดิสชาร์จมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.57 มิลลิเมตร และแบบท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมลวดตาข่ายมีขนาดยาว 24 เซนติเมตร
ระยะห่างระหว่างลวดกับท่อ 2 เซนติเมตร แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอินพุต ใช้งานมีขนาดเท่ากับ 24 โวลต์ นาหลักการสร้าง
สัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มมาควบคุมสัญญาณพัลล์สวิตชิ่งแรงดันไฟฟ้าผ่านวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แบบเพิ่มระดับแรงดัน
ให้ กั บ หม้ อ แปลงฟลายแบครุ่ น TLF14649F เพื่ อ เพิ่ ม แรงดั น ไฟฟ้ า ให้ สู ง 10 กิ โลโวลต์ การควบคุ ม ค่ า ความถี่ โ ดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์แบบ Arduino R3 สาหรับการประมวลผลเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้า ผลการทดสอบพบว่าตัวตกตะกอน
สาหรับดักจับกลุ่มควันโดยใช้หลักการตรวจจับด้วยไฟฟ้าแรงสูงความถี่ ใช้งานที่เหมาะสม 20 กิโลเฮิรตซ์ รอบการทางานที่
เหมาะสม 60 เปอร์เซ็นต์ ผลทดสอบวัดค่ากระแสดิสชาร์จพบว่าแบบท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมลวดเส้นตรงและลวดตาข่าย
ให้ค่ากระแสดิสชาร์จสูงสุด 1.08 และ 0.78 มิลลิแอมป์ ตามลาดับ ลักษณะของสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตเป็นรูปคลื่นพัลล์
ปลายแหลม ผลทดสอบการตกตะกอนของตัวตกตะกอนอนุภาคเชิงไฟฟ้าสถิตทั้ง 2 แบบกับควันจากการประกอบอาหาร
เบื้องต้น พบว่าแบบท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมลวดเส้นตรงและลวดตาข่ายให้ค่าการตกตะกอนของอนุภาคควัน เท่ากับ
84 และ 53 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
คาหลัก: สนามไฟฟ้า, อนุภาคควัน, การตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต, เครื่องดูดควันอาหาร
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การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดาเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจาหน่ายของผู้ประกอบการ
เมล่อนบนอาคาร กรณีศึกษา การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของนายมานพ เปรมปรีดิ์
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จีราณัฐ เมตตา1*, นภัสสร วงษ์คาหาญ1 และ นภนนท์ หอมสุด2
1

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
อีเมล์ nattanich_147@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 032-594031

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดาเนินธุรกิจ
การปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของนายมานพ เปรมปรีดิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อศึกษาช่องทางการจัด
จาหน่ายการปลูกเมล่อนบนดาดฟ้าของนายมานพ เปรมปรีดิ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้รูปแบบการพรรณนา
วิเคราะห์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแนวคาถามแบบปลายเปิด มีผู้ให้ข้อมูล
หลักจานวน 1 คน คือ นายมานพ เปรมปรีดิ์ ผู้ประกอบการธุรกิจเมล่อนบนดาดฟ้า เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องมือจดบันทึก และผู้จดบันทึก ผลการวิจัยพบว่า 1) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมใน
ธุรกิจเมล่อนบนดาดฟ้าจะใช้อุปกรณ์จาพวก Timer หรือ Diagram Timer เพื่อตั้งเวลาในการควบคุมระบบการไหลของน้า ใน
หนึ่งวันจะตั้งเวลาในการทางาน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที โดยระบบจะปล่อยน้าในแต่ละครั้งจานวน 200 cc และ 2) ช่อง
ทางการจัด จาหน่ายของธุรกิจเมล่อนบนดาดฟ้ าเป็น การทาการตลาดออนไลน์ผ่านทาง facebook แบบ Pre-order และ
ปราศจากหน้าร้าน
คาหลัก: นวัตกรรม, พรีออเดอร์, เมล่อนบนดาดฟ้า
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(บทวาม 331)

ทีพ่ ักชั่วคราว: พฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ชาวต่างชาติ
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จาเริญ ซยู1, กนก พัฒนศิลป์,1 ดารารัตน์ สุวรรณจิตวงศ์1 ธนพล ศิริรักษ์1, และประทีป พืชทองหลาง2,*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะที่พัก พฤติกรรมการเลือกที่พัก และแนวทางการพัฒนามาตรฐานที่พัก
ชั่วคราวของนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวต่างชาติในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่วิจัย คือ ที่พักชั่วคราวบริเวณรอบคูเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง
คือ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จานวน 5 คน และนักท่องเที่ยวจานวน 30 คน โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบบังเอิญ รวม 35 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิ ด คือ 1) แบบสัม ภาษณ์ 2) แบบสอบถาม ข้อ มูล โดยใช้ สถิ ติพื้ น ฐาน ค่าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย และส่ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการเขี ย นบรรยายเชิ งพรรณนา ผลการวิ จั ยพบว่ า 1) นั ก ท่ อ งเที่ ยวต่ างชาติ เลื อ กที่ พั ก ชั่ วคราว
โดยคานึงถึงการบริการที่ดี มีราคาเหมาะสม มีที่ตั้งที่ดี มี Wi Fi มีรถรับส่ง มีการแนะนาทัวร์ให้กับแขกที่พัก และควรจะรับแขก
ที่เข้าพักเท่าที่จะรับได้ 2) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะพักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ 4 คืน ถึง 1 สัปดาห์
นัก ท่ อ งเที่ ย วเหล่านี้ จ ะชอบพั กแบบโฮสเตล คิ ด เป็ น ร้อยละ 33.33 จองแหล่งที่ พั ก ผ่านระบบออนไลน์ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น
ร้อยละ 73.33 ชอบเลือกที่พักที่มีราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 780 บาทต่อคืน 3) แนวทางการพัฒนา
มาตรฐานที่พัก ควรเน้นการพัฒนาพนักงานบริการส่วนหน้าโดยการฝึกอบรมด้านบริการ และการพัฒนาทักษะภาษาต่างชาติ
แหล่งที่พักควรมีทตี่ ั้งอยู่ในเขตชุมชน และคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องพักควรอยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้
คาหลัก: นักท่องเที่ยวสะพายเป้, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ที่พักชั่วคราว, การเลือกที่พัก
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เกษตรกรยุคใหม่ สู่ผู้ประกอบการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(บทความ 232)

สุธิดา สถิตย์วราคม1*, สุภาวรรณ ลิ้มวิไลกุล1 และ นภนนท์ หอมสุด2
1

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
อีเมล์ yoksutida1996@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 032-594031

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนาตัวเองจากเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยเริ่มจากการทบทวนหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย
ด้วยการค้นคว้าผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ นายอภิวรรษ สุขพ่วง ณ ไร่สุขพ่วง
อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผลวิจัยสรุปได้ว่าเกษตรกรที่จะพัฒนาตัวเองสู่ผู้ประกอบการนั้นต้องใช้แนวคิดทฤษฎี 9 ขั้นใน
การพัฒนาตัวเอง ทั้งนี้ตัวเกษตรกรเองต้องมีความมุ่งมั่น ลงมือทาและศึกษาข้อมูลอยู่เสมอ
คาหลัก: เกษตรกร, ไร่สุขพ่วง, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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(บทความ 256)

การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงเพือ่ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จารุณี ซามาตย์1, กิตติภูมิ เรืองเสน2,*, นฤพนธ์ ลุนบง3 และ ศรันธ์ สิมลา4
1,2,3,4

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
อีเมล์ r.kittiphum@kkumail.com เบอร์โทรติดต่อ 095-7593371

การคิดวิเคราะห์นับได้ว่าเป็นทักษะที่มีความจาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
สามารถนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้ โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
หนัง สือเสมือนจริง เพื่อส่ง เสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง อุปกรณ์ค อมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน คือ (1) ด้านเนื้อหา (2) ด้านสื่อบนเครือข่าย และ (3) ด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง
รูปแบบการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาประกอบด้วย 3 กระบวนการ
ตามลาดับ กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนา และกระบวนการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยหลายรูปแบบ ได้แก่
การวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงสารวจ โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยคือ (1) การศึกษาหลักการและทฤษฎี (2) การ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ (3) การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริง และ (4) การ
ประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง ผลการวิจัย พบว่า หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่ อส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่งการเรียนรู้ (3)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) ฐานความช่วยเหลือ (6) ห้องส่ง เสริมการคิดวิเคราะห์ และ (5) การโค้ช และผลจากการศึกษา
ประสิทธิภาพ พบว่ามีประสิทธิภาพในด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง
คาหลัก: หนังสือเสมือนจริง, เทคโนโลยีเสมือนจริง, สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้, การคิดวิเคราะห์
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แนวทางความสาเร็จในการใช้นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการตลาด
กรณีศึกษา มัลเบอร์รี่ บ้านสวนแม่อุ้ย อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

(บทความ 234)

ดนุสรณ์ มุสิกล1*, ฐิติพล บัวรัษฏ์1 และ นภนนท์ หอมสุด2
1

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
อีเมล์ taetkhw43@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 032-594031

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ์ในการทาการตลาด บ้านสวนแม่อุ้ย 2) เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการทาการตลาด การเพาะปลูก และการแปรรูป บ้านสวนแม่อุ้ย และ 3) เพื่อศึกษานวัตกรรมที่ส่งผลต่อการทา
การตลาด การเพาะปลูก และการแปรรูป บ้านสวนแม่อุ้ย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยคาถาม
ปลายเปิด มีผู้ให้ข้อมูลจานวน 1 คน คือ วรรณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ประกอบการ บ้านสวนแม่อุ้ย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ เครื่องมือจดบันทึก และ ผู้จดบันทึก ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบและกลยุทธ์ในการทาตลาด
ใช้กลยุทธ์แบบขั้นบันได คือ การค่อยทาธุรกิจไปเรื่องๆตามกาลังที่ทางเจ้าของธุรกิจจะทาได้ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการทา
การตลาด คือ การที่ธุรกิจไม่พร้อมที่จะขยายเพื่อสู้กับคู่แข่งอื่น ด้านการเพาะปลูกและการแปรรูป มีอุปสรรคด้านพื้นที่ที่มีอย่าง
จากั ด จึ งท าให้ ท าการเพราะปลู ก และการแปรรู ป ได้ น้ อ ย 3) นวัต กรรมที่ ส่ งผลต่ อ การท าการตลาดของธุรกิ จ มี น้ อ ยมาก คื อ
ทาง Facebook เพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการเพาะปลูก มีนวัตกรรมที่ใช้ ได้แก่ เครื่องเก็บโยเกิร์ต เครื่องทาโยเกิร์ต
คาหลัก: การส่งเสริมการตลาด, นวัตกรรม, มัลเบอร์รี่
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การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
เรื่อง โครงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(บทความ 241)

จารุณี ซามาตย์1, ปรมินทร์ อัตตเนย์2, ปาณิสรา วงศ์มา3 และ วรรณา ทองดี4
1,2,3,4

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
อีเมล์ wanna047@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 080-7056008

สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริง เป็นการผนวกเอาความสามสามารถของ Augment Reality ซึ่งเป็นรูปแบบการ
จาลองโลกเสมือนจริงผสานเข้ากับเทคโนโลยีซึ่งจะเห็นภาพในจอกลายเป็นภาพ 2 หรือ 3 มิติกับแนวคิดของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
ซึ่งเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มีคุณลักษณะการสร้างความรู้ด้วยตนเองในรูปแบบของหนังสือเพื่อใช้ในการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียน การศึกษาโครงงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หนังสือ
เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เรื่อง โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1)ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง ด้านละ 2
คน รูปแบบการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาประกอบด้วย 3 กระบวนการ
ตามลาดับ กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนา และกระบวนการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยหลายรูปแบบ ได้แก่
การวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงสารวจ โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยคือ
(1) การศึกษาหลักการและทฤษฎี
(2) การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ
(3) การออกแบบและพัฒนาหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง และ
(4) การประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐานและการสรุปตีความ ผลการวิจัย พบว่า หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อ
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้คือสถานการณ์ปัญหา แหล่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ห้องส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ฐานความช่วยเหลือ และการโค้ช และผลจากการศึกษาประสิทธิภาพ พบว่า มีประสิทธิภาพในด้าน
เนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง คิดเป็นร้อยละ 71.22
คาหลัก: สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริง, การคิดวิเคราะห์, เทคโนโลยีเสมือนจริง
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(บทความ 339)

ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย QR Code ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประทีป พืชทองหลาง1, มิ่งขวัญ กันจินะ2 กชกร มั่งมี2 และสุภาณี ใหม่จันทร์ดี2*
1

2

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

บทความนี้นาเสนอระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนและประเมินผลการเรียนด้วยระบบ QR Code ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ถูกพัฒนาและทดสอบเบื้องต้นเพื่อลดระยะเวลาในการขานชื่อเข้าชั้นเรียน สร้างบทเรียน และประเมินผลการเรียน
ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มี 5 ขั้ น ตอน คื อ 1) สร้ า งแบบสอบถามออนไลน์ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาเช็ ค ชื่ อ เข้ า ชั้ น เรีย น Google Form
2) การตั ด URL ของแบบสอบถามออนไลน์ ให้ สั้ น ลงด้ ว ย http://gg.gg 3) การสร้ า งสไลด์ อ อนไลน์ ด้ ว ย Google slide
4) การเปลี่ ย น URL เป็ น ภาพ QR Code เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสแกนไปยั งแบบสอบถามออนไลน์ ด้ วยโปรแกรม QR Code
Generator 5) การเพิ่มเพื่อนแบบ QR Code โดยการสแกนใน Function ของ Line ระบบนี้ใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟน ผลการ
ทดสอบระบบในเบื้องต้นพบว่า การทางานของระบบสามารถช่วยให้การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนใช้เวลาน้อย นักศึกษา
สามารถศึกษาเนื้อหาบทเรียน และประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ส่วนข้อมูลที่ส่งผ่านระบบก็มีการจัดเรียง
ข้อมูลเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว ผู้สอนสามารถนามาใช้ได้เลย
คาหลัก: ระบบตรวจสอบ, การเข้าชั้นเรียน, ประเมินผลการเรียน, QR CODE
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การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร: กรณีศึกษา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา

(บทความ 260)

อนุวัต สงสม1,* และ ณฌา ขวัญมณี2
1,2

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
อีเมล์ sanuwat52@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 086-9651666

การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาแบบวั ด ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการขององค์ ก รวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนของผู้ประกอบการวิสาหกิจ จานวน 300 ราย ซึ่งได้มาจากสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
องค์ ประกอบเชิ งยื นยั นอั นดั บสอง ด้ ว ยโปรแกรม LISREL ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาวะผู้ ป ระกอบการองค์ ก รประกอบด้ ว ย
3 องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้ คือ (1) องค์ประกอบด้านการสร้างนวัตกรรม พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งชี้ คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และความรวดเร็วในการนาเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาด (2) องค์ประกอบ
ด้านความกล้าเสี่ยง พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งชี้ คือ ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมและการตลาด ความเสี่ยงจากกระบวนการ
ดาเนินงาน และความเสี่ยงด้านการเงิน และ (3) องค์ประกอบด้านการดาเนินงานเชิงรุก พิจารณาจาก 3 ตัวบ่งชี้ คือ ความเป็น
ผู้นาเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การแข่งขันที่พร้อมขจัดคู่แข่ง และการให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยแบบวัดมีความตรงเชิง
เนื้อหาและเชิงโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คาหลัก: ผู้ประกอบการ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, แบบวัด
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(บทความ 233)

กลยุทธ์การตลาดและการจัดการภายในของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วมือ
และท่องเที่ยวเชิงเกษตรก้องวัลเลย์ อาเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
นาฎอนงค์ ทรงชัย1* และ นภนนท์ หอมสุด2
1

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
อีเมล์ natanongnun@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 032-594031

งานวิ จั ย เรื่อ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ด้ านราคา การจั ด จ าหน่ า ย บรรจุ ภั ณ ฑ์ และการให้ ข่ า วสาร
ตลอดจนการจัดการภายในของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณ ฑ์กาแฟคั่วมือและท่องเที่ยวเชิงเกษตร ก้องวัลเลย์ ซึ่งเป็น
สถานที่หนึ่งในจังหวัดระนองที่นักท่องเที่ยวสนใจเป็นจานวนมาก งานวิจัย นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีปรากฏการณ์
วิทยา ผลการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ที่ทาให้สถานที่ท่องเที่ยว ก้องวัลเลย์เป็นที่สนใจ คือ การที่เน้นให้สินค้าเป็นจุดเด่นและทาให้
เกิดการบอกต่อเป็นหลัก เพื่อลดต้นทุนการโฆษณาและผลิตสื่อต่างๆ การเป็นเกษตรกรที่เป็นเจ้าของกิจการในเวลาเดียวกัน
หากจะประกาศถึงความน่าสนใจ หรือคุณภาพที่ดีของสินค้า ด้วยตัวเอง ความน่าเชื่ อถืออาจจะน้อยเกินไป และเป็นกลยุทธ์
การตลาดที่ไม่คงทน หากเจ้าของธุรกิจเน้นให้เด่นเรื่องคุณภาพสินค้า เน้นให้เกิดความประทับใจในครั้งแรกที่ได้สัมผัสสินค้า
จนเกิดการบอกต่อกันของลูกค้า สิ่งนีจ้ ะทาให้ธุรกิจดาเนินต่อไปได้ดว้ ยดี และสิ่งนี้ก็ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ยืนยาวและมั่นคง
คาหลัก: กลยุทธ์การตลาด, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, กาแฟคั่วมือ

th
nd
4
CRCI
&
2
ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E”

37

(บทความ 334)

แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสขนมหวานในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
กนกกาญจน์ อินทรประเสริฐ1, ผกาพร ศรีวิกูล,1 อนิศรา อ๊อดผูก1, และประทีป พืชทองหลาง2,*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวร้านขนมหวานในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสขนมหวานในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย
คือ ร้านขนมหวานบริเวณถนนนิม มานเหมิน ทร์ และถนนศิริมั งคลาจารย์ จานวน 7 ร้าน กลุ่มตั วอย่าง คือ เจ้าของร้าน
ผู้จัดการร้าน พนักงานร้าน และนักท่องเที่ยว จานวน 140 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด
ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบนมาตรฐาน
และเขีย นบรรยายเชิงพรรณนา พบว่า ศั กยภาพของแหล่งท่ องเที่ ยวร้านขนมหวานในอาเภอเมือง จังหวัด เชี ยงใหม่ เพื่ อ
พิ จ ารณาโดยภาพรวมพบว่า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ด้ า นการให้ บ ริ ก ารของพนั กงานในร้ านในระดั บ มากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ย 4.26 ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมของร้านในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.10 ด้านอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 ด้านความมีชื่อเสียงของร้านในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.95 และด้านความสะดวกของการเดินทางใน
ระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.19 แนวทางการพั ฒ นาการท่อ งเที่ย วเพื่ อ สัม ผัส และเรีย นรู้ก ารท าขนมหวานในอาเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่ ด้านความสะดวกของการเดินทาง ควรพัฒนาที่จอดรถให้เพียงพอ ด้านอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่ม
ควรเลือกระดับความหวานได้ เพิ่มขนาดให้เหมาะสมกับราคา ด้านการให้บริการของพนักงานในร้าน ควรปรับปรุงการบริการ
อาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มสาหรับลูกค้าให้รวดเร็ว และเก็บภาชนะทุกครั้งที่ลูกค้าออกจากร้าน ด้านสภาพแวดล้อม
โดยรวมของร้าน ควรติดตั้งเครื่องทาความเย็นให้ทั่วถึง และลดปัญหาลูกน้ายุงลาย
คาหลัก: การพัฒนาการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้, ขนมหวาน
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การสร้างมูลค่าเพิ่มในการเพาะพันธ์ปลากัดและช่องทางการจัดจาหน่ายปลากัดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ กรณีศึกษา: สิรินุช เบตต้าฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม
ศศิวิมล พฤกษ์เรืองกิจ1*, นริดา ดีศรี1 และ นภนนท์ หอมสุด2
1

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
อีเมล์ princessyuri-sweet@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 032-594031

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มและความสาเร็จในการเพาะพันธุ์ของสิรินุช เบตต้าฟาร์ม
และเพื่อศึกษาช่องทางการจัดจาหน่ายปลากัดทั้งในประเทศและต่างประเทศของคุณสิรินุช เบตต้าฟาร์ม โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการฟาร์ม เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต
แบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม เครื่ อ งมื อ ที่ เป็ น วั ต ถุ คื อ กล้ อ งถ่ า ยภาพนิ่ ง เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง สมุ ด จดบั น ทึ ก ผลการศึ ก ษาพบว่ า
สิรินุช เบตต้าฟาร์มมีการนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กฎของเมนเดล ที่นามาใช้ในการ
คัดยีนเด่นของปลากัดแต่ละตัวมาผสมพันธุ์กันเพื่อให้ได้ลูกปลากัดที่สวยงาม เป็นการเพิ่มมูลค่าในด้านเกษตรปศุสัตว์และเป็น
การช่ ว ยลดต้ น ทุ น ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยของธุ ร กิ จ มี ก ารใช้ น วั ต กรรมทางเทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยเป็ น ช่ อ งทางใน
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ทาเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่ อกลางในการ
สื่อสารกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศและการใช้กล้องสมาร์ทโฟนถ่ายภาพปลากัดเพื่อเสนอภาพให้แก่ลูกค้าใน
การซื้อขาย
คาหลัก: การสร้างมูลค่าเพิ่ม, ช่องทางการจัดจาหน่าย, ปลากัด
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นที่ทางานแบบ CDIO
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี:
กรณีศึกษา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปริศนา กุลนลา1*, ศิริลักษณ์ อินฝาง2, วงศกร มังคละกนก3 และ ปัทมา เป็งมล4
1*,2

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
4
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ pristsana@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 088-2686192
3

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นที่ทางานแบบ Conceiving –
Designing – Implementing – Operating (CDIO) ในการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบนา
ตนเองของนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ขั้นตอนการวิจัย
ประกอบด้วยการสอบถามความต้องการในการใช้พื้นที่การเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบนาตนเองภายในศูนย์ภาษา
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 40 คน ที่ลงทะเบียน
เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนพัฒนาพื้นที่ทางานแบบ CDIO จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้
ประกอบการดาเนินการพัฒนาพื้นที่ทางานตามแผนพัฒนาพื้นที่ทางานแบบ CDIO และนาเสนอการพัฒนาในรูปแบบของ
แบบจาลอง โดยผลจากการวิจัย พบว่ามีความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นที่ทางานแบบ CDIO เพื่อใช้ในการจัดตั้ง
พื้นที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายในศูนย์ภาษา อีกทั้งสามารถนาไปใช้ เป็นแนวทางในการนาแนวคิดพื้น ที่ทางานแบบ CDIO
ไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้
คาหลัก: พื้นที่ทางานแบบ CDIO, พื้นที่การเรียนรู,้ การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษแบบนาตนเอง, ศูนย์ภาษา
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การนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกอบการเกษตรและช่องทางการจัดจาหน่าย
ของ TK ORCHID FARM จังหวัดกาญจนบุรี
สุวิภา สังสารวัตร1*, อภิชญา บุญคาชู1 และ นภนนท์ หอมสุด2
1

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
อีเมล์ boonkamchu_a@silpakorn.edu เบอร์โทรติดต่อ 032-594031

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนาเอานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประกอบการเกษตรและ
ช่องทางการจัดจาหน่าย รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรมและช่องทางการจัดจาหน่าย ของ TK ORCHID FARM
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลวิจัยด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการ
ให้ข้อมูลจากเจ้าของฟาร์ม และพนักงานภายในฟาร์ม ผลวิจัยพบว่า TK ORCHID FARM มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ
ปัญหาด้านสุขภาพ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาและการนาเข้ามาใช้ในธุรกิจ ด้วยการศึกษาหาความรู้และการ
เรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ทดลอง และสังเกตถึงผลลัพธ์ การแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนานวัตกรรมประกอบด้วย การใช้เครื่องแขน
กลเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและปัญหาสุขภาพของพนักงาน การให้ยา น้า และปุ๋ยแก่กล้วยไม้รวดเร็วกว่า
แรงงาน และการป้องกันสารเคมีจากยากับพนักงาน นอกจากนี้ยังมีการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กล้วยไม้ รวมทั้ง
การสร้างสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจในรูปแบบเดียวกัน และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและฐาน
ลูกค้าที่มั่นคง
คาหลัก: นวัตกรรม, ช่องทางการจัดจาหน่าย, กล้วยไม้
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ศึกษาการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

(บทความ 283)

พระธนาเทพ สกฺกวโส(ศักดิ์วงค์)1, พระครูพิพิธสุตาทร,ดร..2 และ ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง1,*
1

139 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
139 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
อีเมล์ panlob19@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 081-7249224

2

วิทยานิพนธ์นี้ ศึกษาการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปางวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ (๑)
เพื่อศึกษาความเป็นมาของก๋องปู่จาในล้านนา (๒) เพื่อศึกษาคุณค่าก๋องปู่จาของชาวพุทธในล้านนา (๓) เพื่อศึกษากระบวนการ
อนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
ผลการศึกษาพบว่า ก๋องปู่จา มีการสร้างในวัฒนธรรมล้านนากลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
พระพุทธศาสนา สามารถแบ่ง ได้เป็น ๒ ประเภท คือ กลองหน้าเดียว กับ กลองสองหน้า (๑) กลองที่ขึง หนังหน้าเดียว มี
ลักษณะต่างกันไป กลองที่มีลักษณะก้นยาวเรียกว่า กลองตีนช้าง รวมถึงกลองปู่เจ กลองสิ้งหม้อง กลองหลวง กลองแอว เป็น
กลองผสมผสานไว้ตีสักการะในขบวนแห่ต่างๆ (๒) กลองที่ขึงหนังสองหน้าเรียก กลองมองเชิง กลองซิ้งหม้อง กลองตะหลดปด
กลองเต่งเถิ้ง กลองป่งโป้ง กลองชัยมงคล กลองปู่จา และกลองสะบัดชัย ถือเป็นกลองสักการะต่างๆ
คุณค่าที่พบจากก๋องปู่จา แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ (๑) คุณค่าด้านวัตถุธรรม (๒) คุณค่าจานามธรรมหรือ จัดเป็น
จริยธรรม และคุณธรรม คุณค่าก๋องปู่จาเป็นภูมิปัญญาสื่อความหมายทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณค่าก๋องปู่จาใน
ฐานะเป็นเครื่องช่วยอนุเคราะห์ชาวบ้าน ในฐานะเป็นก๋องพิธีกรรมความเชื่อท้องถิ่น คุณค่าในการใช้เป็นอาณัติสัญญาณบอกถึง
ความคงอยู่ทางสุนทรียภาพในสังคมอันมีคุณค่าทางด้านจิตใจสร้างความสามัคคีและทรงคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจที่สนับสนุน
การท่องเที่ยวของจังหวัดลาปางได้เป็นอย่างดี
การอนุรักษ์ก๋องปู่จามี ๒ อย่าง คือ (๑) อนุรักษ์ในวัดเป็นการอนุรักษ์การตีและมีการดูแลรักษา มีรูปแบบแห่ง
การอนุรักษ์โดยสร้างโรงกลองเป็นที่เก็บรักษาไว้ มีขาตั้งยกพื้นเพื่อป้องกันความชื้นจากไต้ดินและเชื้อราต่างๆ และอนุรักษ์การ
ตีจะเน้นเพื่อบูช าพระรัตนตรัย บอกอาณัติสัญญาณ และใช้ประกอบพิธีงานบุญมีขั้นตอนการเรียนการสอนไม่เป็นระบบ มี
พระสงฆ์ สามเณรและลูกศิษย์วัด รวมถึงมรรคทายก ตีในวันโกน วันพระ ทั้งในรอบนอกและในเมือง ท่วงทานองแบบโบราณ
ช้า และเร็ว ตามภูมิความรู้ และตีได้ในวันเวลาดังกล่าวเท่านั้น และการอนุรักษ์ก๋องปู่จานอกวัดเป็นการอนุรักษ์การตีและแบบ
ใหม่ มีการพัฒนาต่อยอด ทั้งรูปแบบของกลองสมัยใหม่ และลีลากระบวนท่าประกอบการตี รวมถึงบทเพลงหรือ ระบาเพลง มี
ข้อห้ามเพียงไม่ให้ผู้หญิงตีก๋องปู่จา และไม่ให้ประกอบท่าโดยใช้หมัดศอกเข่า ทิ่มแทงกลอง แม้จะไม่ได้ลงอักขระหรือคาถา บน
กลองก็ตาม ไม่มีข้อจากัด ในเรื่องวัยสามารถตีกลองบูชาสมัยใหม่ได้
คาหลัก: การอนุรักษ์ก๋องปู่จา
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การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค ต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก
กรณีศึกษา : กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหาดผาขน

(บทความ 229)

วรรณิดา ชินบุตร1,*, จิตรา ปั้นรูป1, อริยะ แสนทวีสุข2,
ภัทรา นันสิทธิ3์ , สุภาวดี แซ่เฮง3, อารีรัตน์ เป็งมา3, สุคนธ์รัตน์ กันทา3, พรศิริ วุฒิ
1,3

สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตาบล ฝายแก้ว อาเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน 55000
สาขาวิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตาบล ฝายแก้ว อาเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน 55000
อีเมล์ nunjung_12@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 089-1910821

2

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยตาก ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านหาดผาขน
และศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู้ บ ริ โภค ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ยวที่
บ้านหาดผาขน ตาบลเมืองจัง อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12) ซึ่งผู้บริโภค
มีค วามพึ งพอใจต่อ ด้านผลิต ภั ณ ฑ์ /บรรจุภั ณ ฑ์ ( x = 4.16) และ ด้ านราคา ( x = 4.16) มี ระดับ ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด
รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย/สถานที่ ( x = 4.08) และด้านส่งเสริมการตลาด/สื่อสารการตลาด ( x = 4.04)
ตามลาดับ และผลจากการวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดรายได้ และความมั่นคง
ในชุมชนมากขึ้น
คาหลัก: การออกแบบบรรจุภัณฑ์, ความพึงพอใจ, ผู้บริโภค, ส่วนผสมทางการตลาด
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(บทความ 263)

กรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหนังสือสร้างความรู้เสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบตอง พรมพุทธา1 และ จารุณี ซามาตย์2*
1
2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 43000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 43000
อีเมล์ nubaitong03@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 080-4045898

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาหนังสือสร้างความรู้
เสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่ง เสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอ ร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่คือ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจานวน
3 คน คือ (1) ด้านเนื้อหา (2) ด้านสื่อบนเครือข่าย และ (3) ด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง รูปแบบการวิจัยใน
การศึกษาครั้งนี้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ในการนาเสนอ ครั้งนี้ นาเสนอผลของการออกแบบพัฒนา 2 ขั้นตอน
ได้แก่ (1) กระบวนการออกแบบ และ (2) กระบวนการพัฒนา รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเอกสาร โดยมีขั้นตอนในการ
ดาเนินการวิจัยคือ (1) การศึกษาหลักการและทฤษฎี (2) การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี และ (3) การสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดการออกแบบ ผลจากการศึกษา พบว่า
1. การสัง เคราะห์กรอบแนวคิดเชิง ทฤษฏี ซึ่ง ประกอบด้วยพื้ นฐานส าคัญ คือ พื้นฐานด้านบริบท พื้นฐานด้า น
จิตวิทยาการเรียนรู้ พื้นฐานเทคโนโลยี พื้นฐานความคิดวิเคราะห์ และพื้นฐานด้านศาสตร์การสอนโมเดลของสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้
2. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่ง
เรียนรู้ (3) ศูนย์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ (4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5) การโค้ช และ (6) ฐานการช่วยเหลือ
3.ประสิทธิภาพ (1) ด้านเนื้อหา ร้อยละ 88 (2) ด้านสื่อบนเครือข่าย ร้อยละ 89 และ (3) ด้านการออกแบบหนังสือ
เทคโนโลยีเสมือนจริง ร้อยละ 87
คาหลัก: หนังสือสร้างความรู้เสมือนจริง, สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์,
เทคโนโลยีเสมือนจริง, การคิดวิเคราะห์
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(บทความ 343)

การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู
พัชทิชา กุลสุวรรณ์1
1

โครงการจัดตั้งวิทยาเขต อานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
259 หมู่13 ถนนชยางกูร ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ 37000
อีเมล์ patticha28@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 081-1832150 เบอร์โทรสาร 045-523211
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความเต็ ม ใจที่ จ ะจ่ า ยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ระธาตุ ย าคู
ด้ ว ยวิ ธี ก ารสมมุ ติ เ หตุ ก ารณ์ ใ ห้ ป ระเมิ น ค่ า (Contingent Valuation Method: CVM) ท าการรวบรวมตั ว อย่ า งที่ เป็ น
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 400 คน มี ลั ก ษณะค าถามเป็ น ปลายเปิ ด และวิ เ คราะห์ ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะจ่ า ยด้ ว ยแบบจ าลองโทบิ ท
(Tobit Modol)
ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู มีความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการ
อนุรักษ์และการบารุงรักษาพระธาตุยาคูเฉลี่ย 146.27 บาท/คน/ครั้ง มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 1,536,273.81 บาท
ต่อปี โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่าย ได้แก่ รายได้ต่อเดือน และอาชีพ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
พบว่ า คะแนนความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 3.50 หรื อ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วเห็ น ว่ า สิ่ ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ งคื อ
ความปลอดภัย และสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนาไปช่วยในการกาหนดนโยบายและจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาพระธาตุยาคูต่อไป
คาหลัก: ความเต็มใจที่จะจ่าย, มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์, วิธีการสมมุติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า
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การแสดงเชิงพฤติกรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
พระรังสรรค์ ปญฺญาวุฑฺโฒ(ธนูสิทธิ)์ 1, พระครูสุนทรสังฆพินิต,ดร.2 และ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ1,์ *
1

139 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
139 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
อีเมล์ panlob19@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 081-7249224

2

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การแสดงเชิงพฤติกรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ ๓ประการคือ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักคาสอน
เรื่องความกตัญ ูกตเวทีในพระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาความเชื่อและการแสดงออกเชิง พฤติกรรมเรื่องความกตัญ ูกตเวทีต
อมารดาบิดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และ ๓) เพื่อแสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมในการปลูกฝังคุณธรรมเรื่องกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแม่ออน
วิทยาลัย อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนทั้งหมด ๒๐๐ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาความถี่ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการวิจัย พบว่าแนวคิดและหลักคาสอนเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา พบว่า ความกตัญญูกตเวที เป
นคุณธรรมที่สาคัญสาหรับมนุษยชาติ เปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ทาใหมีความสัมพันธกันในสังคมมนุษยและเปนบอเกิดแหงค
วามรับผิดชอบตอความเปนมนุษย และเปนคุณธรรมเบื้องต้นของมนุษยธรรมทั้งหลาย เพราะเปนเครื่องทาลายความเห็นแกตัวซึ่ง
เปนศัตรูสาคัญของความดี เปนเหตุใหเกิดความสุขุม รอบคอบ และความรับผิดชอบในหน้าที่ ความกตัญญูนั้นควรแสดงออกทั้งแก่
มนุษย์และวัตถุสิ่งของ เช่น ถนนหนทาง บ้านที่พักอาศัย สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เป็นต้น
ความเชื่อและการแสดงออกเชิง พฤติกรรมเรื่องความกตัญ ูกตเวทีต อมารดาบิดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยอาเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความเชื่อและการแสดงออกเชิงพฤติกรรมเรื่องความกตัญ
ูกตเวทีตอมารดาบิดา ปรากฏว่า นักเรียนมีความเชื่อเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนาโดยรวม เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีในระดับมากที่สุดแต่มีความเชื่อเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นความกตัญญูอย่าง
หนึ่งในระดับน้อยมากส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนักเรียนนั้นอยู่ในระดับมากที่สุดอาจ
เนื่องมาจากปัจจัยแทรกซ้อนอื่น ๆด้วยเช่นการอบรมเลี้ยงดูจ ากพ่อแม่ผู้ปกครองการถ่ายทอดวิช าความรู้จ ากครูอาจารย์และ
สิ่งแวดล้อม
ส าหรับ การแสวงหาแนวทางที่เ หมาะสมในการปลู กฝัง คุ ณธรรมเรื่องกตัญญู กตเวทีต่อมารดาบิ ดาของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อาเภอแม่ออน จังหวัดเชี ยงใหม่ ส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางในการปลูกฝังความเชื่อเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนาเรียงลาดับจากมากไป
น้อยคือการเข้าวัดทาบุญตักบาตรฟังธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนารองลงมาเป็นคนดีกตัญญูต่อมารดาบิดาและผู้มีพระคุณและ
การสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมเป็นการรักษาพระธรรมวินัยส่วนแนวทางในการปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านความกตัญญู
กตเวทีต่อมารดาบิดาเรียงลาดับจากมากไปน้อยคือช่วยมารดาบิดาทางานต่าง ๆด้วยความเต็มใจรองลงมาทดแทนพระคุณบิดา
มารดา ทาให้มารดาบิดาภูมิใจและมีความสุขไม่ทาให้ท่านเสียใจ
คาหลัก: การแสดงเชิงพฤติกรรม, กตัญญูกตเวที
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การตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์ ของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ.เมือง จ.พะเยา

(324)

ณัฎฐ์ฑิตา ศรีเมือง 1,* และ บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง 2
1

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา 56000
อีเมล์ nattita.jannii@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 090-8932696

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการเลือกใช้บริการ
พร้อมเพย์ 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการยอมรับเทคโนโลยีกับการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
แนวความคิดด้านทัศนคติกับการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรผู้มีบัญชีเงินฝากธนาคารและมาใช้
บริก ารธนาคารไทยพาณิ ชย์ ในเขต อ.เมือ ง จ.พะเยา รวมทั้ งสิ้น 400 คน โดยค านวณขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างจากสูต รของ
Taro Yamane วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้า นส่วนประสมทางการตลาด ที่มีอิท ธิพ ลต่อการตัดสิน ใจใช้บ ริการพร้อมเพย์ ของลูกค้ า
ธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขต อ.เมือง จ.พะเยา คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาบริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ให้บริการด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ ด้านการยอมรับทางเทคโนโลยี
และด้านทัศนคติ โดยรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรั บทางเทคโนโลยีและ
ทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้ บริการพร้อมเพย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัย
คาหลัก: ส่วนประสมการตลาด, การยอมรับทางเทคโนโลยี, ทัศนคติ, การตัดสินใจใช้บริการ

th
nd
4
CRCI
&
2
ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E”

47

(บทความ 325)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในรายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล1,*
1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
79 หมู่ 1 ตาบลคลองตาหรุ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
อีเมล์ khunweerawit@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 081-6835746 เบอร์โทรสาร 038-146011
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาหลักการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2) เพื่อนาเสนอผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานกับ
การบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในรายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา LSM201 หลักการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา LSM
201 หลั ก การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน 2) แบบบั น ทึ ก การสอน (Log book) ของผู้ วิ จั ย 3) แบบสั งเกต 4) แบบ
ประเมินผลโครงการ เพื่อใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดาเนินโครงการ
ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานเพื่อบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในรายวิชาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประกอบด้วย การวางแผนการจัดทาโครงการ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ด้านการจัดการโลจิสติกส์ การเก็บรวมรวบข้อมูลผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวบรวมสรุปผลจากการดาเนินโครงการ
การนาเสนอผลการดาเนินโครงการ 2) ผลการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการโลจิสติกส์
กับ การพั ฒ นา ปรั บ ปรุงผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น อั น เป็ น เอกลั กษณ์ ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมของชาติ ได้ โดยมี โครงการที่
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี ด้ า นการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ กั บ การบู ร ณาการการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม อาทิ
โครงการ Logistics Packaging ข้ า วหลามหนองมน Easy to go โครงการจั ด เส้ น ทางการขนส่ งกระจาย ข้ า วกระยาคู
คู่พระนครศรีอยุธยา
คาหลัก: การจัดการเรียนรู,้ โครงการเป็นฐาน, บูรณาการ, โลจิสติกส์, ศิลปะและวัฒนธรรม
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แนวทางการพัฒนาผักและผลไม้ปลอดสารพิษ จากมุมมองผู้บริโภค
กรณีศึกษาพนักงานสายบริการมหาวิทยาลัยพะเยา

(327)

วาสนา คาปา
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56130
อีเมล์ wasana.ku@up.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 084-8089961 เบอร์โทรสาร 054-466666 ต่อ 1204
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาผักและผลไม้ปลอดสารพิษ จากมุมมองผู้บริโภค กรณีศึกษาพนักงานสาย
บริการมหาวิทยาลัยพะเยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษของพนักงานสาย
บริการมหาวิทยาลัยพะเยาและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อหา
แนวทางทางการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจผักและผลไม้ปลอดสารพิษ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามที่
สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ เก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 269 คน เป็ น การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Non - Purposive sampling) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ การสารวจกลุ่มตัวอย่าง จานวน
269 คน พบว่ าส่ วนใหญ่ เป็ นหญิ ง มี อ ายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี ระดั บ การศึ กษาส่ วนใหญ่ จ บระดั บ ปริ ญ ญา ด้ านสุ ข ภาพ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัวและบุคคลที่มีโรคประจาตัวส่วนใหญ่จะเป็นบิดาและมารดาของผู้ตอบแบบสอบถาม
พนักงานสายบริการ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารผิดที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ การบริโภคผักและผลไม้
ปลอดสารพิษเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับสุขภาพรองลงมาคือทุกเพศทุกวัย ควรหันมาบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษ และไม่เห็นด้วย
ในเรื่อง ท่านยอมจ่ายแพงกว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและข้อมูลส่วนประสม
ทางการตลาด (4P) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ของพนักงานสายบริการพบว่าด้านตราสินค้าและคุณภาพของสินค้าส่วน
ใหญ่เห็นด้วย สัญญาลักษณ์รับรองมาตรฐาน การบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายขนาดให้เลือก ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง รูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามแสดงถึงผักและผลไม้ที่สด สะอาด ความหลากหลายของผักและผลไม้ที่จาหน่าย แหล่งผลิตผักและผลไม้
ปลอดสารพิษ ส่วนใหญ่เห็นด้วย รสชาติของผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ประโยนช์ในแง่สุขภาพที่จะได้รับการบริโภค ประโยนช์
ในแง่การรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เห็นด้วย ราคา (Price) ราคาผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่เหมาะสม ป้ายแสดงราคาชัดเจน
มีหลายราคาให้เลือกตามความเหมาะสมกับปริมาณบรรจุ มีมาตรฐานราคาผักและผลไม้ปลอดสารพิษโดยแต่ละแห่งเท่ากัน
ส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ชื่อเสียง/ความน่าเชื่อถือของร้าน ความคุ้นเคยกับร้าน
ที่จาหน่าย ทาเลที่ตั้งของร้านเดินทางสะดวก/มีที่จอดรถ ระยะทางในการเดินทางไปซื้อ ส่วนใหญ่เห็นด้วยมีแหล่งจัดจาหน่าย
ครอบคลุม และทั่วไปถึงในหลายพื้นที่ สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์/ อินเตอร์เน็ต และบริการจัดส่ง เวลาเปิด-ปิดร้านมีความ
เหมาะสมบรรยากาศ การจัดวางสินค้า ภายในร้าน ส่วนใหญ่เห็นด้วย การส่งเสริมการขาย (Promotion) การโฆษณาตามสื่อ
ต่าง ๆเช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ วารสาร เว็บไซต์ ฯลฯ ส่วนใหญ่เห้นด้วย มีเอกสารข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผักและผลไม้
ปลอดสารพิษ การเก็บรักษา ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย การลดราคาผักในบางโอกาส การลดราคาเมื่อมาซื้อบ่อยครั้ง หรือปริมาณ
มาก ๆ มีการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ มีการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง การบริการขนส่งสินค้าฟรี มี
พนักงานความเอาใจใส่ คอยในบริการและแนะนาสินค้า อย่างใกล้ชิด การแต่งกายของพนักงานในร้านสะอาด มีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เห็นด้วย
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(บทความ 310)

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ธนบรรณ ขวัญมั่น1 และ จารุณี ซามาตย์2
1

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมล์ thanaban.kwanman@gmail.co.th

การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สั งเคราะห์ ก รอบแนวคิ ด ในการออกแบบสิ่ งแวดล้ อ มทางการเรี ย นรู้ ต าม
แนวคอนสตรัคติ วิส ต์ด้ วยโมบายแอพพลิ เคชั่ น ที่ ส่งเสริม การคิ ดสร้างสรรค์ เรื่อ งการถ่ายภาพเบื้ อ งต้ น สาหรับ นั กเรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเอกสาร และกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการ
ถ่ายภาพเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 3 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
ได้ แ ก่ การวิ จั ย เอกสาร และ การวิ จั ย เชิ งส ารวจ ที่ ใช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยการ
สรุปตีความและวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตาม
แนวคอนสตรัคติ วิส ต์ด้ วยโมบายแอพพลิ เคชั่ น ที่ ส่งเสริม การคิ ดสร้างสรรค์ เรื่อ งการถ่ายภาพเบื้ อ งต้ น สาหรับ นั กเรีย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ (1) สถานการณ์ ปั ญ หา (2) แหล่ งการเรี ย นรู้
(3) ฐานการช่ วยเหลื อ (4) ศู น ย์ ร่วมมือ กั นเรีย นรู้ (5) ศู น ย์ส่ งเสริม การคิ ด สร้างสรรค์ (6) การโค้ ช จากการประเมิน ของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทุกองค์ประกอบช่วยส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
คาหลัก: ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ การคิดสร้างสรรค์
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การใช้เมดิซีนบอลเพื่อฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อของแขน และความแม่นยา
ในการโยนลูกเปตองของนักกีฬาหญิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(บทความ 193)

นายภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง1* และ นายณัฐพงศ์ ดีไพร2
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
อีเมล์ porjmt@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 053-921444 ต่อ 2820, 053-213183

2

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกความแข็งแรงของแขนและความแม่นยาในการโยนลูกเปตองของนักกีฬาหญิง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จานวน 6 คน โดยทาการฝึกความแข็งแรงของแขนด้วยการฝึกแบบเมดิซีนบอลและ
ทดสอบความแม่นยาโดยทาการฝึกเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ แล้วทดสอบความแข็งแรงของแขนและความแม่นยาก่อนและหลัง
ฝึก ผลการศึกษาพบว่า หลังจากการฝึกมีความแข็ งแรงของแขนเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 3.66 กิโลกรัมและหลังจากการฝึกความแข็งแรง
มีความแม่นยาเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 1.16 คะแนน แสดงให้เห็นว่า ผลของการฝึกความแข็งแรงของแขนมีผลต่อความแม่นยาในการ
โยนลูกเปตองของนักกีฬาหญิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คาหลัก: ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน, ความแม่นยา, เมดิซีนบอล
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(บทความ 323)

การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร: กรณีศึกษาต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในการปลานิลใน
บ่อดิน ของกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงบ้านตา ตาบลบ้านตา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ฐวรญาณ์ สุขยิ่ง1, และ วีระพงษ์ กิติวงค์2
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
อีเมล์ taworaya.s@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 094-4261563

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน -ปริมาณ-กาไร ของการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
บ้านตา ตาบลบ้านตา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มบ่อเลี้ยงปลาที่ติดกังหันตีน้า
และกลุ่มบ่ อเลี้ยงปลาที่ไม่ติ ดกังหั นตี น้า การวิจัยนี้เป็น การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจั ย
เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ราย เพื่อทาความเข้าใจกระบวนการเลี้ยงปลาและระบุต้นทุนที่เกิดขึ้นในการ
เลี้ยงปลา ข้อมูลต้นทุน ปริมาณ และกาไรเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 108 ราย
ผลจากการวิจัยนี้ ให้หลักฐานที่ว่าผู้เลี้ยงปลาตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการบาบัดน้า ณ จุดที่เกิดมลสารมากยิ่งขึ้น
ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าบ่อ เลี้ยงปลาจานวน จานวน 170.55 ไร่ (81.87%) หรือ 158 บ่อ ที่มีการติดตั้งกังหันตีน้า
จากข้อมูลการเลี้ยงปลานิลในรอบที่ผ่านมานี้ บ่อที่ติดกังหันตีน้าเพื่อบาบัดน้าในบ่อมีผลขาดทุนเฉลี่ย 3,890.40 บาทต่อไร่
ในขณะที่บ่อที่ไม่ได้ติด กังหันตีน้าที่มีผลขาดทุนเฉลี่ย 429.15 บาทต่อไร่ ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้นเกินจากต้นทุนการเลี้ยงที่
ค่อนข้างสูง ต้นทุนส่วนมากเป็นค่าอาหารปลาที่มีสัดส่วนมาก 85% ของราคาขาย ในการวิเคราะห์ต้นทุน -ปริมาณ-กาไร
พบว่า บ่อที่ติดกังหันตีน้าเพื่อบาบัดน้าในบ่อมีต้นทุนเฉลี่ ย 47.71 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ย 46.49 บาทต่อกิโลกรัม
ในขณะที่บ่อที่ไม่ได้ติดกังหันตีน้าที่มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 45.92 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ย 46.10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งต้นทุน
มีจานวนที่สูงมากหากเทียบกับการเลี้ยงปลานิลในบ่อดินในพื้นที่อื่น
คาหลัก: การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน, การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-กาไร, สิ่งแวดล้อม
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(บทความ 242)

การลดใช้ถุงพลาสติกหลังกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกของประชาชน
บ้านหนองบัวใต้ ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
กนกทิพย์ อโนราช1* และ มงคลกร ศรีวิชัย2
1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 ม.10 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
อีเมล์ kanoktip.kaw@gmail.com

ปัญหาด้านขยะมูลฝอยส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติกซึ่งเป็นขยะที่มีปริมาณมากและใช้เวลาใน
การย่อยสลายเป็นเวลานาน ซึ่งหากประชาชนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกได้โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้
ถุงพลาสติกก็น่าจะเป็นทางหนึ่งที่จะลดปริมาณขยะลงได้ การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกของประชาชนบ้านหนองบัวใต้ ตาบลเมืองพาน
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของประชาชนหลังการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติก ( X =2.91, S.D.= 2.28) โดยภาพรวมต่ากว่าก่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก ( X =4.05, S.D. = 2.61) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจะเห็นว่าการส่งเสริมสามารถ
เสริมพฤติกรรมการลดการใช้ถุง พลาสติก แต่ควรมีการศึกษาพฤติกรรมเฉพาะที่มีส่วนส าคัญมากที่สุดเพื่อเป็นต้นแบบของ
กิจ กรรมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยัง พบว่าพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับถุง พลาสติกและพฤติกรรมการเข้าร่วมการ
สนับสนุนจากหน่วยงานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
เท่ากับ .616 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และพฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติกและพฤติกรรมการเข้าร่วมการสนับสนุนจาก
หน่วยงานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .556 ซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลาง
คาหลัก: ถุงพลาสติก, การลดใช้, ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก, อาเภอพาน
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(บทความ 321)

การพัฒนาระบบสารสนเทศ สาหรับคลีนิคทันตกรรมโดยใช้วิธีการออกแบบที่สามารถแสดงผลได้อย่าง
เหมาะสมบนอุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน กรณีศึกษา คลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์
นพณัฐ วรรณภีร์1* และ ธศพร ศรีเทศ2
1,2

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ nowforever479@gmail.com

การศึกษาโครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาระบบสารสนเทศ สาหรับคลีนิคทันตกรรมโดยใช้วิธีการออกแบบ
ที่สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน โดยได้ใช้คลีนิคทันตกรรมไวท์สไมล์ เป็นกรณีศึกษา โดยในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อบกพร่องของคลินิกทันตกรรม จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ โดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาปรับใช้ ในการทางาน ด้วยการจัดทาระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันซึ่งส่งผลให้มีความเป็นปัจจุบัน
ระบบที่จัดทาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซับซ้อนในการทางานทาให้สะดวกในการจัดการข้อมูลการรักษา เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วของหน้าร้านที่ต้องการความแม่นยาและถูกต้อง พร้อมทั้งรายงานและรายละเอียดอื่นๆ ให้รองรับกับเทคโนโลยี
ปัจจุบันและอนาคต ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงการวิจัย
ในส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
คือ เอชทีเอ็มเอล (HTML), พีเอชพี (PHP), จาวาสคริปต์ (JavaScript) และ เจเควียรี (JQuery) เพื่อให้รองรับกับทุกอุปกรณ์
การใช้งานที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้เทคโนโลยีแบบ รีสปอนซีฟ (Responsive) ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ จากนั้นทาการ
วิเคราะห์ระบบ ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบหน้าจอของระบบ และทาการพัฒนาระบบไปพร้อมกับการทดสอบการทางานใน
แต่ ละส่วน ทั้งนี้ต้องท าการปรับปรุงระบบในตอนท้ายหลังจากทาการพัฒ นาจนกระทั่งพั ฒ นาเสร็จสิ้น หลังจากได้ระบบ
สารสนเทศแล้ ว ผู้ วิจัย ได้ ท าการทดสอบระบบสารสนเทศ โดยการประเมิ น ผลความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ระบบ โดยได้ แบ่ ง
การประเมินเป็นสองกลุ่ม คือผู้ใช้งานระบบ และ ผู้ ใช้ทั่วไป พบว่ามีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจากแบบสอบถาม
จานวน 10 คน อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับที่มาก ผลการวิเคราะห์ไม่พบรายการอยู่ในระดับที่ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และ ระดับความพึงพอใจของผู้มาตอบแบบสอบถามต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ งานทั่ วไป จานวน 20 คน อยู่ ที่ ระดั บ ค่าเฉลี่ ย 3.82 อยู่ในระดับ ที่ ม าก ผลการวิเคราะห์ ไม่ พ บรายการอยู่ ในระดั บ ที่
ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ทั้งนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้งสองที่มีค่าระหว่าง
0 – 1 หมายถึ งข้อ มู ล มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ โดยระบบสามารถลดความผิ ด พลาดในการจั ด เก็ บ ข้อ มู ล พร้อ มทั้ งสรุ ป รายงาน
ตามความต้องการของเจ้าของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาหลัก: การพัฒนาระบบสารสนเทศ, คลีนิคทันตกรรม, การออกแบบอย่างเหมาะสม , รีสปอนซีฟ
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นวัตกรรมทางการตลาดและการจัดการของเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่
กรณีศึกษาฟาร์มฝัน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(บทความ 261)

เจตปรียา ตรีนิตย์1*, อาริตา หนูเจริญ1 และ นภนนท์ หอมสุด2
1

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตาบลสามพระยา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
อีเมล์ aritachaleema4@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 032-594031

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1. ศึกษารูปแบบการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของฟาร์มฝัน และ 2. ศึกษาการ
จัดการโดยการนาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้ใ นการดาเนินธุร กิ จ ผลการวิจัย พบว่า ฟาร์มฝันมีก ารวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่แปลกใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นฟาร์มที่ขายผลิตผลทางการเกษตรเหมือนฟาร์มทั่วไปแล้ว ยังมีการแบ่งส่วนพื้นที่ให้
เช่าแก่บุคคลภายนอกที่มีความฝันอยากทาเกษตร แต่ไม่มีพื้นที่ ไม่มีเวลา เช่าพื้นที่ทางการเกษตรโดยที่ฟาร์มฝันจะเป็นผู้ปลูก
และดูแลพืชผลตามความต้องการให้แก่ผู้เช่า ด้วยการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางไลน์แอพพลิเคชั่น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม
สาหรับการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การโปรโมทข้อมูลต่างๆ จะผ่านทางโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ผลการวิจัยยัง
พบว่าฟาร์มฝันมีรูปแบบการจัดการที่ทันสมัย มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้การ
เตรียมการปลูกและการเก็บเกี่ยวนั้นสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ โดยมีการกระจายงานแก่เกษตรกรในฟาร์มผ่านไลน์
แอพพลิเคชั่น
คาหลัก: การวางกลยุทธ์ทางการตลาด, การจัดการ, เทคโนโลยี
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การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งราคาประหยัดเพื่อสร้าง
ระบบบันทึกพลังงานไฟฟ้าแบบเวลาจริง

(บทความ 277)

ั น์ ทิพจร3 และ อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร4*
นายภัสกร ไคร้ม่วง1, นายภาคภูมิ ทางสี2, วิวฒ
1,2,3,4

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
อีเมล์ anusorn@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 086-6653086

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ทางด้านการสื่อสารนั้นมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และราคาถูกลง ทาให้การ
เข้าถึงข้อมูลของอินเตอร์เนทสูงขึ้นและสะดวกขึ้น ดังนั้นการส่งข้อมูลที่ต้องการเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนทจึงเป็นสิ่งที่
ง่าย ทั้งจากการสร้างระบบเซอร์เวอร์ของตนเองหรือจากผู้ให้บริการรายใหญ่ทั้ง ในและต่างประเทศ ดังนั้นผู้ทาวิจัยจึงนา
ประโยชน์จ ากเทคโนโลยีที่มีร าคาถูกลงเหล่านี้มาประยุกต์ส ร้างระบบวัดพลังงานไฟฟ้า ที่ส ามารถตรวจสอบข้อมูล ผ่านเว็บ
บราวเซอร์ ได้ขึ้นมา ข้อมูลที่ทาการบันทึกจะประกอบไปด้วยค่าแรงดันไฟฟ้า , กระแสไฟฟ้า , กาลัง ไฟฟ้า และตัวประกอบ
กาลังไฟฟ้า โดยผู้วิจัยจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลข้อมูลและส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI)ข้อมูลพลังงานจะแสดงผลผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ของGoogle Firebase โดยสามารถแสดงเป็น
กราฟของสัญญาณต่างๆหรือจะแสดงข้อมูลเป็นแบบตารางแบบเวลาจริงก็สามารถทาได้
คาสาคัญ: การวัดพลังงานไฟฟ้า, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, กูเกิ้ล ไฟร์เบส, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ตัวประกอบกาลัง
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การพัฒนาเครื่องสกัดน้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร
ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าและมีระบบการควบคุมอุณหภูมิ

(บทความ 278)

ธีรยา แปงน้อย*, ดิศรณ์ เทพวงค์ และ เพลิน จันทร์สุยะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 99 หมู่ 1 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
อีเมล์ Aoy.Teeraya@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 061-4394614
บทความนี้เป็นการพัฒนาเครื่องสกัด น้ามันหอมระเหยจากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานจากระบบ
ไฟฟ้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วยหม้อสกัดที่เป็นสแตนเลสหมายเลข 316 ที่ติดตั้งเครื่องวัดความดัน
เครื่องวัดอุณหภูมิของน้าและเครื่องวัดอุณหภูมิของไอน้า แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาด 70 ลิตรและเชื่อมต่อกับหม้อสกัด
ที่มีการเก็บสมุนไพรไว้ และใช้บอร์ดอาดูโน่ในการควบคุมอุณหภูมิของน้าให้มีอุณหภูมิระหว่าง 60 ถึง 100 องศาเซลเซียส
ในการทดลองการสกัดน้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้ใบมะกรูดขนาด 5 กิโลกรัมเพื่อทาการผลิตน้ามันหอมระเหยที่
ใช้ในการบาบัด ใช้พลังงานในการสกัดทั้งหมด 2,450 วัตต์ในช่วงเวลา 4 ชั่วโมงเพื่อผลิตน้ามันหอมระเหยจากใบมะกรูด 15
มิลลิลิตร
ค้าหลัก: ตัวเก็บรังสีอาทิตย์, ควบคุมอุณหภูม,ิ เครื่องกลั่นน้ามันหอมระเหย
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(บทความ 296)

วงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแสคงที่ควบคุมระดับความสว่างผ่านโทรศัพท์มือถือ
นรงค์ฤทธิ์ บ้านสระ1, สมเพชร วงค์ษา1 และ อนนท์ นาอิน*1
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เลขที่ 99 หมู่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
อีเมล์ anamin@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 053-723979

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแสคงที่ควบคุมระดับความสว่างผ่าน
โทรศัพท์มือถือ โดยการออกแบบวงจรทบแรงดัน 12 โวลต์เป็น 52Vdc ร่วมกับระบบควบคุมแบบป้อนกลับ พีไอดี เพื่อรักษา
กระแสในวงจรให้คงที่ ควบคุมความสว่างโดยการควบคุมแรงดันไฟฟ้า จากการปรับความกว้างสัญญาณพีดับบิลเอ็มของ อาดูอิ
โน่ ผ่านระบบสื่อสารไร้สายบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือผลการศึกษาพบว่า วงจรทบแรงดันแบบไม่มีระบบควบคุมแบบป้อนกลับ
มี แรงดัน 51.97 โวลต์, กระแส 81.41 มิลิแอมป์, กระแสกระเพื่อม 1 เปอร์เซ็นต์, สภาวะคงตัว 154.08 มิลิแอมป์และความ
ชันหน้าคลื่น 0.35, มิลลิวินาที วงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงชนิดกระแสคงที่ควบคุมระดับความสว่างผ่านโทรศัพท์มือถือ โดย
ดูตี้ ไซเคิล 80 เปอร์เซ็นต์แรงดันขาออก 51.95 โวลต์, กระแสขาออก 81.68 มิลลิแอมป์, กระแสกระเพื่อม 2.57 เปอร์เซ็นต์,
ผลตอบสนองชั่วขณะ 0mA และ ความชันหน้าคลื่น 0.65 มิลลิวินาที
คาหลัก: วงจรทบแรงดัน, การควบคุมป้อนกลับพีไอดี, กระแสกระเพื่อม, ผลตอบสนองชั่วขณะ, บูลทู, อาร็ดูอิโน่
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ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ระบบรวมศูนย์

(บทความ 297)

กฤษณ เมืองชุม1, คุณากร ศรีวิชัย2 และ อนนท์ นาอิน3*
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขียงราย 99 ม.10 ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย 57120
อีเมล์ anamin@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 053-723979

ระบบไฟถนน เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญสาหรับป้องกันอันตรายในการสัญจรและการขับขี่บนถนน ระบบไฟถนน
แบบดั้งเดิมรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าโดยการเดินสายในอากาศหรือฝังดิน ในขณะที่ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งใหม่นั้น ส่วนใหญ่ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบโดยไม่ต้องเดินสายไฟฟ้า
แต่การรื้อระบบไฟถนนดั้งเดิมแล้ วติดตั้งระบบไฟถนนใหม่เข้าไปนั้น ย่อมทาให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็น โครงงานนี้ ได้
ออกแบบระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ โดยมีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายพลังงานให้ระบบไฟ
ถนนดั้งเดิมที่ติดตั้งใช้งานอยู่แล้ว
ระบบไฟถนนเดิมที่มีการเดินสายในอากาศของหมู่บ้านสันทราย หมู่ 1 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ระบบหนึ่งมี
พิกัดกาลัง 200 วัตต์ใช้งานกลางคืน 12 ชั่วโมง ถูกนามาใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษานี้ โดยเปลี่ยนการรับพลังงานไฟฟ้าเดิม
2,400 วัตต์ชั่วโมง จากระบบไฟฟ้าเป็นการรับไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ พิกัด 640 วัตต์ (แผงละ 80 วัตต์
จานวน 8 แผง) ที่จานวน 4.25 ชั่วโมงพระอาทิตย์ หรือ 2,720 วัตต์ชั่วโมง ต่อผ่านเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบพีดับเบิลยูเอ็ม
เข้าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบดีปไซเคิลขนาด 12 โวลต์ 160 แอมแปร์ชั่วโมง และเครื่องผกผันกาลังไฟฟ้าแบบมอดิ ไฟไซน์
พิกัด 300 วัตต์ ผลการศึกษาพบว่า พลังงานของระบบผลิตไฟถนนที่ผลิตได้ ขึ้นกับจานวนชั่วโมงพระอาทิตย์ในแต่ละวัน
แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพการคายประจุ 70.7 เปอร์เซ็นต์ และในวันที่มีฝนตก ระบบไฟถนนสามารถทางานได้ 6 ชั่วโมง
คาหลัก: ระบบไฟถนน, ระบบรวมศูนย์ควบคุม, ประสิทธิภาพการคายประจุ
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(บทความ 289)

วงจรบั๊คบูสต์คอนเวอร์เตอร์ต่อกับมอเตอร์ปั๊มน้ำพลังงำนแสงอำทิตย์แบบopen loop
คมกฤษณ์ อินต๊ะวงค์1, อรรณพ เข็ดขำม1 และ อนนท์ น้ำอิน*1
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เลขที่ 99 หมู่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
อีเมล์ anamin@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 053-723979

ระบบปั๊มนาพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบปั๊มนาที่นิยมใช้ในการเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภคและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ
พลังงานทางเลือกใหม่ในการสูบนาพลังงานแสอาทิตย์วงจรแปลงกาลังงานก็มีส่วนสาคัญในการช่วยให้การสูบนามีการสูบนาที่
คงที่ตลอดเวลาการให้วงจรแปลงกาลังงานทางานได้ที่แรงดันคงที่จึงมีการใช้วงจรควบคุมแบบ PID คอนโทรมาช่วยให้การขับ
มอเตอร์เพื่อให้การสูบนามีกาลังที่คงที่ตลอดเวลาเมื่อแรงดันทางเข้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแสงอาทิตย์ การวิจัยนีมี
วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อออกแบบวงจรบั๊คบูสต์คอนเวอร์เตอร์ให้ขับมอเตอร์ปั๊มนาพลัง งานแสงอาทิตย์มีการเปรียบเทียบกัน
ระหว่างการคอนโทรลแบบ Open loop control และ Close loop control แบบClose loop control ก็จะแบ่งการ
คอนโทรล เป็นแบบ Speed Control, Current Control และ Voltage control แบบ open loop และ Close loop เมื่อ
ต่อ step load ก็จะมีกระแสเพิ่มขึนทาให้ค่าแรงดันกระแสความเร็วรอบตกในตัวของ Speed control กับ Voltage control
ค้ำหลัก: วงจรลดทอนทบแรงดัน, การควบคุมป้อนกลับ PID
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ผลตอบสนองเวลาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

(บทความ 290)

ั น์1 และ อนนท์ นาอิน1*
กิตติศักดิ์ ชุ่มมงคล1, พชร กฤตยาวิวฒ
1

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เลขที่ 99 หมู่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
อีเมล์ anamin@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 053-723979

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลตอบสนองเวลาของเซลล์ แสงอาทิตย์ เป็นการนาเอาเซลล์แสงอาทิตย์มา
ทดสอบหาผลตอบสนองเวลาในการหาค่าพารามิเตอร์ค่าตัวแปรในเซลล์แสงอาทิตย์เพราะในเซลล์แสงอาทิตย์เรามาสามารถรู้
ค่าตัวแปรค่าพารามิเตอร์จึงจาต้องนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ ค่าตัวแปรและการวัด
ลักษณะกระแส-แรงดันและนาค่ากระแส-แรงดันการเกิด Transient เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่าตัวแปร ในการดาเนินงานได้ใช้
โซล่า เซลล์ แ ละอุป กรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ใ นการสร้า งสั ญญาณพั ล ส์ และสวิ ต ซ์ IGBT สวิ ต ซ์คั นโยก เพื่ อมาท าการทดสอบ
ผลตอบสนองเวลาของเซลล์แสงอาทิตย์ ผลการศึกษาในการทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ป้อนสัญญาณพัลส์ Monostable
IC 555 พบว่าค่าพารามิเตอร์ ค่าตัวแปร Capacitance มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานภายในของ
เซลล์แสงอาทิตย์และสวิตซ์คันโยก ค่าตัวแปรก็จะแปรผันตามเวลาเช่นเดียวกัน
คาหลัก: เซลล์แสงอาทิตย์, พารามิเตอร์, สัญญาณพัลส์
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การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมมอเตอร์ดีซีบัสเลสสาหรับรถพลังงานไฟฟ้า

(บทความ 281)

กฤษฎากร ทองน้อย, ณัฐภูมิ จิตรเสงี่ยม*, นพกร คาฝั้น และ เพลิน จันทร์สุยะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 99 ม.10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
อีเมล์ natthapum18@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 093-2367709, 084-1768811
บทความนี้ เป็นการศึกษาและวิจัยเพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมมอเตอร์ดีซีบัสเลสในรถพลังงานไฟฟ้า
ด้ วยบอร์ ด STM32 ซึ่ งมี ก ารควบคุ ม โดยการเขี ย นโปรแกรมลงในบอร์ ด เพื่ อ สร้า งสั ญ ญาณ PWM ซึ่ งสั ญ ญาณที่ ได้ จ าก
บอร์ดSTM32 นี้จะถูกส่งผ่านไปยังชุดขับเกตของมอเตอร์ ในการทางานของรถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมอเตอร์มีขนาดกาลัง 5000W
หรือประมาณ 6.7 แรงม้า โดยใช้แบตเตอร์รี่ แรงดันไฟฟ้าที่ 48 โวลต์ และกระแสไฟฟ้า 160 แอมป์แปร์ มีระบบส่งกาลังใน
การทดเฟืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน ซึ่งจะมีการส่งแรงจากระบบโซ่ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปลงถ่าน
48 โวลต์ กระแสขณะที่ไม่มีโหลดอยู่ที่ 19.21 แอมป์แปร์ เพือ่ เป็นการลดมลพิษทางอากาศและเป็นการหาพลังงานทางเลือกที่
สะอาด สะดวกต่อการใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว, ชุมชนทั่วทั้งในประเทศ
คาหลัก: มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน, รถไฟฟ้า, ระบบควบคุม, เครื่องควบคุมมอเตอร์
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(บทความ 305)

การออกแบบและสร้างกังหันตีน้าเพื่อเพิ่มออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์
ณัฐวัตร นาขยัน1*, ภุชงค์ มานุ่ม1 และ นิติพงษ์ สมไชยวงค์1
1

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ต้าบลทรายขาว อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
อีเมล์ nitipongs@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 092-2966296, 053-729600 ต่อ 5 เบอร์โทรสาร 053-729606 ต่อ 7
งานวิจัยนีน้าเสนอการออกแบบและสร้างกังหันตีน้าพลังงานแสงอาทิตย์ส้าหรับเพิ่มออกซิเจนในน้า เพื่อใช้ส้าหรับ
เพิ่มออกซิเจนในสระน้าขนาดความกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร โดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้
แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 W 1 แผง เป็นแหล่งพลังงานส้าหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้กับคอนโทรลชาร์จเจอร์ ขนาด 12 V 10
A ท้าการแปลงกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม เพื่อท้าการประจุเข้ากับแบตเตอรี่ขนาด 12 V 60 Ah จ้านวน 1 ลูก และท้าการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12 V 100 W ที่ใช้ควบคู่กับใบพัดตีน้าขนาดความกว้าง 400 mm โดยระบบที่
ออกแบบสามารถเพิ่มออกซิเจนในน้าได้ โดยมีการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า ตังแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยแผง
โซล่าเซลล์ แรงดันไฟฟ้า ขาออก 21.1 V กระแสไฟฟ้า 6.46 A คอนโทรลชาร์จ เจอร์ แรงดันไฟฟ้าขาออก 13.89 V
กระแสไฟฟ้า 10 A แรงดันที่ประจุเข้าแบตเตอร์รี่ขณะเต็ม 12.3 V มอเตอร์กระแสตรง แรงดันไฟฟ้า 12.36 V กระแสไฟฟ้า
10 A และสามารถเพิ่มออกซิเจนในน้าได้ 5 ชั่วโมง/วัน
คาหลัก: พลังงานแสงอาทิตย์, มอเตอร์, กังหันน้า
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การสูบน้าด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โดยการใช้การสะท้อนแสงเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการติดตามดวงอาทิตย์

(บทความ 292)

รุ่งโรจน์ ขะมันจา1,*, ปรีชา มหาไม้2, ภานุ วัชระนฤมล3 และ มนัสวิน รักษ์ด้ารงศรี4
1,2,3,4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
อีเมล์ k.roongroj@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 055-515900-251 เบอร์โทรสาร 055-511933
บทความนี้นาเสนอระบบสูบน้าขนาดเล็กด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้เทคนิคการสะท้อนแสงสู่แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ร่วมกับการติดตามดวงอาทิตย์ ให้ความสนใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการสะท้อน
แสงและการติดตามดวงอาทิตย์ในการทดลองใช้แผงแบบผลึกรวมขนาด 120 วัตต์ การสะท้อนแสงทาโดยการติดแผ่นสะท้อน
ทาจากแผ่นสแตนเลสขัดเงาที่ด้านข้างทั้งสองของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถปรับมุมของการสะท้อนแสงให้แสงสะท้อนทาบ
ลงบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ การติดตามดวงอาทิตย์ใช้วิธีการติดเซนเซอร์รับแสงไว้ที่ตาแหน่งต่าง ๆ ตามมุมการเคลื่อนที่ของ
ดวงอาทิตย์จานวน 7 ตาแหน่ง เซนเซอร์ส่งสัญญาณให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งงานให้มอเตอร์ ให้
หมุนแผงไปยังตาแหน่งที่รับแสงได้สูงสุด
ผลการทดลองที่ได้ พบว่า ระบบติดตามดวงอาทิตย์ของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์สามารถจ่ายพลังงานได้มากกว่าระบบ
ติดตั้งคงที่เฉลี่ย 19.12 % และระบบติดตามดวงอาทิตย์ร่วมกับการสะท้อนแสงสู่โซล่าเซลล์ สามารถจ่ายพลังงานได้มากกว่า
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ของแผงโซล่าเซลล์แบบไม่มีการสะท้อนแสงสู่โซล่าเซลล์เฉลี่ย 7.32% เมื่อใช้ในการสูบน้าแบบต่อตรง
กับปั้มน้ากระแสตรงขนาดเล็กจะสามารถสูบน้าเฉลี่ยใน 1 วันได้มากกว่าแผงปกติที่ติดตั้งคงที่คิดเป็น 32% เมื่อใช้สูบน้าโดย
การชาร์จพลังงานไฟฟ้าลงแบตเตอรี่ก่อน จะสามารถสูบน้าได้ 5,800 ลิตรต่อวัน โดยใช้เวลา4 ชั่วโมง ที่ความยาวท่อส่งน้า10
เมตร ส่งน้าสูง4 เมตร ได้ปริมาณน้าพอใช้สาหรับ 23 ครัวเรือนต่อวัน และที่ค วามยาวท่อ 10 เมตร ส่งน้าสูง6 เมตร ได้
ปริมาณ 4,004 ลิตร สามารถใช้สาหรับ 16 ครัวเรือนต่อวัน ซึ่งสามารถนาไปใช้ในชุมชนทุรกันดารในรูปแบบการสูบน้าจาก
แหล่งน้าเพื่อใส่ถังเก็บและจ่ายให้กับครัวเรือนในพื้นที่ที่ไม่ต่างระดับมากนักได้
ค้าหลัก: การสูบน้าด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, การสะท้อนแสง, การติดตามดวงอาทิตย์
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ตรวจวัดความเร็วรถโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล

(บทความ 299)

รุ่งโรจน์ ขะมันจา1,*, เอกลักษณ์ สุมนพันธ์2, ยุทธนา มูลกลาง3 และ วิทยา ยังผ่อง4
1,3,4

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก อ.เมือง จ.ตาก 63000
อีเมล์ k.roongrog@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 055-515900-251 เบอร์โทรสาร 055-511933

2

บทความนี้นาเสนอระบบอัตโนมัติส าหรับ การตรวจวัดความเร็วของรถโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอล
เพื่อที่จะใช้ในการตรวจจับความเร็วของรถจากภาพวิดีโอหรือกล้องวงจรปิดจากท้องถนนจริง เพื่อช่วยในการแจ้งเตือนเมื่อใช้
ความเร็วเกินกาหนด ช่วยในการลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ กระบวนการทางานของระบบเริ่มโดยการอ่านภาพเคลื่อนไหว
จากนั้นจึงทาการดึงภาพจากเฟรมวิดีโอที่ต้องการทีละเฟรม มาทาการลบภาพพื้นหลังของรูปในเฟรมที่ต้องการ จากรูปภาพใน
เฟรมแรก จากนั้นจึงนาภาพที่ได้มาทาการประมวลผลภาพเบื้องต้น เพื่อกาจัดสัญญาณรบกวน และทาการเลือกพื้ นที่ของวัตถุ
ที่สนใจ นามาคานวณหาความเร็วโดยอาศัยเส้นอ้างอิง จานวนสองเส้น แล้วทาการแสดงผลความเร็วที่ได้ ผลการทดลองวัด
ความเร็วรถยนต์จากกล้องดิจิตอลโดยการจาลองสถานะการณ์จริง บนถนนพหลโยธิน เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ หน้ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พบว่าระบบสามารถตรวจวัดความเร็วของรถที่เคลื่อนที่ผ่านกล้องดิจิตอลถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ
95.67ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 4.33 เมื่อเทียบกับความเร็วจริงในการขับขี่ และความถูกต้องของการนับจานวนรถคิด
เป็นร้อยละ 81.00ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 16.00
คาหลัก: การตรวจวัดความเร็ว, การตรวจจับทิศทางการเคลื่อนที่, การประมวลผลดิจิทัล
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เครื่องเชื่อมไฟฟ้าความถี่สูงขนาดพกพา

(บทความ 303)

ชิดชัย สุยะลังกา1, วัชรา สีทอง1, ธีรพงษ์ กุลฉิม1, วรายุทธ เสาร์เป็ง1 และ จักรกฤษณ์ เคลือบวัง1,*
1

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ถนนพหลโยธิน ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
อีเมล์ jukkrit_k@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 055-515900 ต่อ 257 เบอร์โทรสาร 055-515833
บทความนี้นาเสนอการสร้างต้นแบบเครื่องเชื่อมไฟฟ้าความถี่สูงขนาดพกพา หลักการทางานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าที่
เสนอจะรับพลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Vac/50Hz แล้วผ่านวงจรเรียงกระแส (rectifier) ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
311 Vdc แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนี้จะทาหน้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเชื่อมต่อ (dc link) ให้กับวงจรอินเวอร์เตอร์แบบกึ่งบริดจ์
(half bridge inverter) ซึ่งทางานที่ความถี่การสวิตซ์ประมาณ 55kHz จะได้แรงดันด้านออกเป็นไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง
หลังจากนั้นจึงนาไฟฟ้ากระแสสลับดังกล่าวไปผ่านวงจรเรียงกระแสอีกครั้งจะได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้านออกประมาณ 63
Vdc สาหรับงานเชื่อมไฟฟ้าตามที่ต้องการ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าความถี่สูงขนาดพกพาที่เสนอ มีขนาด 30x30x10 เซนติเมตร การ
ทดสอบสรรถนะการทางานของเครื่องเชื่อม ดาเนินการโดยศึกษาจากคุณภาพงานเชื่อมและลักษณะทางไฟฟ้า จากการเชื่อม
ชิ้นงานแผ่นเหล็กหนา 5 มิลลิเมตร ด้วยลวดเชื่อม 3 ขนาด ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน คือ 2.6 3.2 และ 5.3 มิลลิเมตร
ผลการทดสอบพบว่าลวดเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.2 เหมาะสาหรับการเชื่อมชิ้นงานแผ่นเหล็กหนา5 มิลลิเมตร โดยใช้
ร่วมกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าความถี่สูงพกพาที่เสนออย่างน่าพอใจ
คาหลัก: เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, วงจรอินเวอร์เตอร์กึ่งบริดจ์, ลวดเชื่อม
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การทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบดึงพลังงานต่อเนื่อง
สาหรับระบบโซล่าเซลล์

(บทความ 344)

อัศวเทพ สารปิน1, จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน1, วรจักร์ เมืองใจ2 และ ธีระศักดิ์ สมศักดิ2,์ *
1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
2
หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
อีเมล์ dhirasak@rmutl.ac.th
การทดสอบหาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว -กรดแบบดึงพลังงานต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
ทดสอบเปรีบบเทียบหาประสิทธิภาพความจุของแบตเตอรีส่ าหรับการประยุกต์ใช้งานกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ทั้งสาม
แบบคือ แบบเติมน้ากลั่นขนาด 45 แอมป์-ชั่วโมง 12 โวลท์, แบบแผ่นดูดซึมใยแก้ว ขนาด 40 แอมป์-ชั่วโมง 12 โวลท์และ
แบบเจลขนาด 40 แอมป์-ชั่วโมง 12 โวลท์ โดยวิธีหาประสิทธิภาพความจุของแบตเตอรี่ตามมาตรฐาน IEC 61427 หัวข้อที่ 14
เรื่องการทดสอบความจุ โดยนาแบตเตอรี่ทั้งสามแบบมาทาการคายประจุ และทาการประจุโดยใช้กระแสคงที่ และทาการ
บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิและเวลาโดยเครื่องบันทึกข้อมูล หลังจากนั้นนาผลจากการทดสอบที่ได้มาทาการ
วิเคราะห์หาสัดส่วนการคายประจุ, สัดส่วนการประจุ, ประสิทธิภาพแอมแปร์ -ชั่วโมงตามลาดับ จากผลการทดสอบสรุปได้ว่า
แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบเติมน้ามีประสิทธิภาพต่ อประสิทธิภาพแบบแอมแปร์-ชั่วโมงสูงสุดรองลงมาคือแบบแผ่นเยื่อแก้วซึม
ซับและแบบเจล นอกจากนี้ได้ทดสอบแบตเตอรี่ชนิด AGM กรณีมีการใช้งานไม่ต่อเนื่องได้ออกแบบแบบการทดสอบการประจุ
และคายประจุเป็นสัดส่วนตั้งแต่ 25%, 50% และ 75% ตามลาดับแล้วพบว่า ประสิทธิภาพความจุแบบไม่ต่อเนื่องมีค่าต่ากว่า
การดึงพลังงานอย่างต่อเนื่อง การทดสอบนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้แบตเตอรี่ในระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ประเภทอิสระและการออกแบบการบริหารจัดการแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพ
คาหลัก: แบตเตอรี่ตะกั่วกรด, ดึงพลังงานต่อเนื่อง, แบบแผ่นดูดซัมใยแก้ว, แบบเจล, โซล่าเซลล์
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(บทความ 295)

การวิเคราะห์การติดตามผลการใช้พลังงานไฟฟ้ากับปริมาณสินค้าทางการเกษตร
ในอาคารผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่
อรรถพร สุพรรณนนท์1, สามารถ สาลี1,*, วิชาญ จันที2 และ วรจักร เมืองใจ3
1

ส่วนสนับสนุนการดาเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
3
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
อีเมล์ samart.hybrid@gmail.com

บทความฉบับนี้นาเสนอวิธีการติดตามการใช้พลัง งานไฟฟ้าโดยนาข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและข้อมูล
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในอาคารผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า วิธีการนี้สามารถนามาควบคุมการลดใช้พลังงานได้ ซึ่งเมื่อทาการ
ตรวจติดตามการใช้พลังงานร่วมกับดาเนินการมาตรการประหยัดพลังงานจะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
คาหลัก: การติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้า, ผลผลิตทางการเกษตร, แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม
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ระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน บ้านสระตาพรม หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร

(บทความ 272)

กิตติศักดิ์ ดานิล1 และ อมิตตา คล้ายทอง1,*
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
52 หมู่ 7 ตาบลบ้านกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
อีเมล์ ajgk1980@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 055-298438 ต่อ 1151, 055-298440
งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) บ้านสระตาพรม
หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร คณะผู้วิจัยได้ออกแบบด้วยภาษา PHP และมี MySQL จัดการฐานข้อมูล
โดยระบบสามารถ เพิ่ม ลบ ค้นหา แก้ไข และจัดเก็บข้อมูลสมาชิก ข้อมูลกู้เงิน -คืนเงินของสมาชิก ข้อมูลเงินฝากสัจจะของ
สมาชิก ข้อมูลเงินฝากของสมาชิก ข้อมูลถอนเงินของสมาชิก ซึ่งช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ และลดการสูญหายของ
ข้อมูล สามารถแสดงข้อมูลรายงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง สามารถเรียกดู รายงานสรุปข้อมูลกู้เงิน-คืนเงินของสมาชิกประจาปี
รายงานสรุปเงินฝากประจาเดือนและรายงานสรุปการถอนเงินประจาเดือน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน (กองทุนเงินล้าน) บ้านสระตาพรม หมู่ที่ 1 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร พบว่า
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากระบบฐานข้อมูลที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถเรียกใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีการ
จัดเก็บข้อมูลและแสดงผลได้อย่างถูกต้องแม่นยา
คาหลัก: กองทุนหมู่บ้าน, ระบบฐานข้อมูล
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(บทความ 243)

การศึกษาการดูดติดสีของน้้าทิ้งจากกระบวนการย้อมหวายโดยการใช้เศษใบไม้และกิ่งไม้
ภัทรา วงษ์พันธ์กมล1*, ธีรพล ขาวส้าองค์1, กลิ่นประทุม ปัญญาปิง1, นคร สุริยานนท์1,
รุ่งนภา เขียววิจิตร1 และ ศิระประภา ชัยเนตร1
1

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล์ pttwp512@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 053-914444 ต่อ 2440 เบอร์โทรสาร 053-213183

การศึกษาการใช้เศษใบไม้และกิ่งไม้ในการบาบัดสีน้าทิ้งจากการย้อมหวายด้วยกระบวนการดูดซับ โดยแบ่งเป็น
3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเป็ นการศึกษาลักษณะสมบัติของวัสดุดูดซับสี 5 ชนิดคือ เศษใบมะม่วงสด เศษใบมะม่วงแห้ ง
เศษกิ่งมะม่วงสด เศษกิ่งมะม่วงแห้งและเศษใบสักแห้ง ขั้นตอนที่สองเป็นการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีของ
วัสดุดูซับ ส่วนขั้นตอนที่สามเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับสีในขั้นตอนแรก ผลการวิจัยพบว่าวัสดุดูดซับทั้ง 5 ชนิด
มีค่า pH เท่ากับ 6.2, 5.7, 6.2, 6.8 และ 5.9 ตามลาดับ ส่วนค่าร้อยละของคาร์บอนเท่ากับ 48.19, 46.13, 40.94, 50.66
และ 44.34 ตามลาดับ ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีมีค่าเท่ากับ 30, 90, 30, 30 และ 120 นาทีตามลาดับในส่วน
ของค่าร้อยละการกาจัดสีพบว่าเศษใบมะม่วงแห้งมีค่ามากที่สุด รองลงมาคือ เศษใบมะม่วงสดเศษใบสักแห้ง เศษกิ่งมะม่วงแห้ง
และเศษกิ่งมะม่วงสด ตามลาดับ โดยมีค่าดังนี้คือ 60.00, 51.41, 51.33 ,46.05 และ 34.81 ตามลาดับ สาหรับประสิทธิภาพ
ของการดูดซับสีของเศษกิ่งมะม่วงแห้งสามารถอธิบายได้ในรูปของความสัมพันธ์แบบแลงเมียร์ไอโซเทอม ส่วนวัสดุดูซับอีก
4 ชนิดสามารถอธิบายได้ในรูปแบบของฟรุนดิชไอโซเทอม
ค้าหลัก: กระบวนการย้อมหวาย, เศษใบไม้, กิ่งไม้
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(บทความ 247)

การศึกษาการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดเกลียวขด
นายยุธนา ศรีอุดม1,*, นายอนุรัตน์ เทวตา2, นายอภิรักษ์ ขัดวิลาศ2,
นายเจษฎา วิเศษมณี2 และ นายไพโรจน์ จันทร์แก้ว2
1,2

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดตาก 63000
อีเมล์ yuttana.sriudom@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 055-515900 เบอร์โทรสาร 055-511833

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดเกลียวขด (Helical Coiled Heat
Pipe Heat Exchanger) ซึ่งท่อความร้อนที่ใช้ศึกษาเป็นทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3.4 mm ระยะพิทธ์ 1 cm
มุมเอียงประกอบด้วย 0 30 60 และ 90 องศา สารท้างานที่ใช้ ประกอบด้วย น้้า และ เอทานอล โดยเติมสารท้างาน 50%
โดยปริมาตรรวม ซึ่งในส่วนท้าระเหยจะให้ความร้อนด้วยน้้าที่อุณหภูมิ 90 °C และในส่วนควบแน่นจะระบายความร้อนด้วย
อากาศที่ อุณ หภู มิ 25 °C ผลจากการทดสอบ พบว่า อั ตราการถ่ ายเทความร้อนสู งสุ ด เกิ ดขึ้ นที่ มุ ม เอี ยง 90 องศา เมื่ อใช้
เอทานอลและน้้ า เป็ น สารท้ า งาน จะมี ค่ า อั ต ราการถ่ า ยเทความร้ อ นต่ อ หน่ ว ยพื้ น ที่ 1,986 W/m2 และ 1,839 W/m2
ตามล้าดับ ส่วนผลของการถ่ายเทความร้อนของทั้ง 2 สาร พบว่า เมื่อมุมเอียงมีค่าเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่า อัตราการถ่ายเท
ความร้ อนมี ค่ าเพิ่ ม ขึ้ น และที่ มุ ม เอี ย ง 0 องศา จะเกิ ด การแห้ งของสารท้ างานในส่ วนท้ าระเหยท้ าให้ ท่ อ ความร้อ นหยุ ด
การท้างาน
คาหลัก: การถ่ายเทความร้อน, ท่อความร้อนชนิดเกลียวขด
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(บทความ 271)

การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องสีเมล็ดเชอรี่ สาหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ
กรณีศึกษา บานสันเจริญ ตาบลผาทอง อาเภอทาวังผา จังหวัดนาน
นายสุรชัย อิ้มทับ*, นายก้องเกียรติ ธนะมิตร, นายณัฐพล กาบคา,
นายเกรียงไกร ธนะมิตร, นายปริญญา ยารินตะ และ นายกันตะวิด พรมเกศา
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
อีเมล์ surachai.im@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 089-4551699

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสวน
ยาหลวง บานสันเจริญ ตาบลผาทอง อาเภอทาวังผา จังหวัดนาน ที่ใช้มาเป็นเวลามากกว่า 7 ปี โดยนาผลที่ได้มาเป็นแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้
จากชั้นเรียน กับการบริการวิช าการสู่ชุมชน การวิจัยครั้ง นี้ได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่จ ากวัสดุที่ไม่มี
มาตรฐานมาเป็นวัสดุ สแตนเลส เกรดอาหาร เนื่องจากมีความทนทานต่อการใช้งานและทาความสะอาดได้ง่าย ผลการวิจัยที่
ได้สังเกตและจดบันทึกพบว่าเครื่องสีเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ใช้วัสดุจากสแตนเลสเกรดอาหาร สามารถลดปริมาณสนิมและของเสีย
จากกระบวนการสีเมล็ด เชอรี่ ทาให้เมล็ดกาแฟเชอรี่สะอาดและถูกหลักอนามัย ในการวิจัยต่อไปจะทาการศึกษาปริมาณของ
สนิมที่ปะปนในกระบวนการสีเมล็ดเชอรี่
คาหลัก: พัฒนา, ปรับปรุง, เครื่องสีเมล็ดเชอรี่
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การพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยใช้ปั๊มความร้อน

(บทความ 267)

ประเทือง ฝั้นแก้ว1*, กีรติ วุฒิจารี1 และ วิชัย สินจักร1
1

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
200 หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ต.พิชัย อ. เมือง จ. ลาปาง 52000
อีเมล์ k_Pratuang@yahoo.com เบอร์โทรติดต่อ 054-342547-8 เบอร์โทรสาร 054-342549

โครงการพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยใช้ปั๊มความร้อนมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างปั๊มความร้อนขึ้น
สาหรับอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่น และหาสมรรถนะเครื่องอบแห้งดังกล่าว สับปะรดที่ใช้ในการทดลองเป็นพันธุ์ปัตตาเวีย ที่ผ่าน
การปรุงแต่งรสชาติ ลักษณะเป็นวงกลมคล้ายแว่น มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเฉลี่ย 10 cm ความหนา 1 cm มีน้าหนักโดยเฉลี่ย
ต่อชิ้น 40 g ใช้ปั้มความร้อนขนาด 1 ตันความเย็น สารทาความเย็นคือ R-22 การทดสอบอบแห้งสับปะรดแว่นที่อุณหภูมิ
อบแห้ง 45๐C โดยที่สับปะรดมีความชื้นเปียกเริ่มต้น 74.6828 %Wet-basis ความชื้นมาตรฐานแห้งเท่ากับ 294.98 %Drybasi ความชื้นมาตรฐานเปียกหลังการอบแห้งที่ 27.664 %Wet-basis ใช้เวลาอบแห้ง 13 ชั่วโมง อัตราการอบแห้งเฉลี่ย
(DRเฉลี่ย) 0.85 kgwater/h อัตราการควบแน่นเฉลี่ย MERเฉลี่ย= 0.05 (kgwater/h) อัตราการระเหยจาเพาะ SMERเฉลี่ย= 0.22
(kgwater/kw-h) และสัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั๊ความร้อน COPเฉลี่ย= 3.32 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เครื่องอบแห้ง
เนื้อสับประรดแว่นโดยปั๊มความร้อน ต้นทุนการอบแห้งเนื้อสับประรดแว่น 321.75 บาท/kg มีระยะเวลาคืนทุน 1.32 ปี โดยได้
อัตราผลตอบแทนการลงทุน 108.04%
คาหลัก: สับปะรดแว่น, การอบแห้ง, ปั๊มความร้อน
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(บทความ 218)

การทดสอบและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนใช้ 2 คอยล์เย็นกับ 1 คอยล์ร้อน
ไพโรจน์ จันทร์แก้ว1*, สารวม โกศลานันท์2 และ ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม2
1

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
2
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
อีเมล์ phairoac9@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 055-515900 ต่อ 279

งานวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อทดสอบ และ วิเคราะห์ สมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนใช้ 2 คอยล์เย็น
ประกอบด้วยคอยล์เย็นตัวในและคอยล์เย็นตัวนอกที่ติดตั้งกับเครื่องอบแห้ง กับ 1 คอยล์ร้อนโดยประยุกต์อุปกรณ์ของระบบ
ปรับอากาศในรถยนต์ ขนาด 1 ตันความเย็นใช้สารทางาน R-134a เป็นสารทางาน ใช้มอเตอร์ขนาด 3 HP ขับเครื่องอัด ส่วน
การควบคุมอุณหภูมิในห้องอบแห้งโดยการทางานคลัทช์แม่เหล็ก ส่วนห้องอบแห้งมีขนาด 0.7×1.2×0.6 m3 ระบบหมุนเวียน
ของอากาศใช้โบลเวอร์แบบแรงเหวี่ยงขนาด 0.5 HP ระบบอากาศมีวาล์วสาหรับปรับเปอร์เซ็นต์ อากาศไหลข้ามคอยล์เย็น
การทดสอบสมรรถนะใช้อากาศแบบปิด อุณหภูมิก่อนเข้าห้องอบแห้ง 60 o C และปรับเปลี่ยนความเร็ว 2.2,2.6 และ 3 m/s
ซึ่งวัสดุอบแห้งใช้ผ้าม้วนจานวน 10 kg มีความชื้นเริ่มต้นประมาณ101-109 %dry basis และสัดส่วนอากาศไหลข้ามคอยล์
เย็น 60% ทาการอบแห้งผ้าม้วนโดยใช้โหมดคอยล์เย็นตัวในจนมีความชื้น 44.87±0.93 % dry basis จากนั้นเปลี่ยนมาใช้
โหมดคอยล์เย็นตัวนอกอบแห้งต่อจนถึงความชื้นสุดท้ายต่ากว่า 9 % dry basis พบว่า ในช่วงใช้คอยล์เย็นตัวนอกมี ความ
สิ้นเปลืองไฟฟ้าในหน่วย kW-h น้อยกว่าใช้คอยล์เย็นตัวใน และเมื่อปรับเปลี่ยนความเร็วเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความสิน้ เปลืองไฟฟ้ามี
ค่าเพิ่มขึ้นทั้งสองช่วงโหมดการใช้งาน ช่วงโหมดคอยล์เย็นตัวในเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราความร้อนของคอยล์ร้อน
เพิ่มขึ้นตาม ส่วนอัตราความร้อนของคอยล์ร้อนของโหมดคอยล์เย็นตัวนอกเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราความร้อนของ
คอยล์ร้อนมีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาอัตราการดึงน้าออกจาเพาะ ในหน่วย kgwater/kW-h ที่ความเร็ว 2.2 m/s ให้ค่าอัตรา
การดึงน้าออกจาเพาะมากกว่าสภาวะอื่นที่ศึกษา
คาหลัก: สมรรถนะการอบแห้ง, เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน, คอยล์เย็น 2 ตัว
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การสารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยลอย จังหวัดน่าน

(บทความ 320)

อริยะ แสนทวีสุข1,*, วรรณิดา ชินบุตร2, ณัฐพล กาบคา1 และ จารุนันท์ เมธะพันธุ2์
1

สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
2
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ตาบลฝายแก้ว อาเภอ ภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
อีเมล์ ariya_en@yahoo.com เบอร์โทรติดต่อ 084-9798218, 054-711601

การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ บ้ า นห้ ว ยลอย รวบรวมข้ อ มู ล
ด้ า นทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ ในรู ป แผนผั งการท่ อ งเที่ ย ว และผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที ย วเชิ ง นิ เวศ
บ้านห้วยลอย โดยใช้แบบสารวจในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย จานวน 13 กลุ่ม (กลุ่มเป้าหมายได้จากการทาเวทีชุมชน)
ผลการวิจัยพบว่า มีทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ บ้านห้วยลอย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การท่องเที่ยว
ธรรมชาติ ประด้วย 1.1) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้าตกห้วยปึง ระยะทาง 2,380 เมตร 1.2) เส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์และ
ศึกษาธรรมชาติ “สหายยงค์” ระยะทาง3,200 เมตร กลุ่มที่ 2 การท่องเที่ยววิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน ประกอบด้วย 2.1)
ปราชญ์ด้าน สมุนไพร 2.2) ปราชญ์ด้าน แพทย์แผนจีน 2.3) ปราชญ์ด้าน ดนตรี การแสดง เพลง 2.4) ปราชญ์ด้านหัตถกรรม
พื้ น บ้ าน 2.5) ปราชญ์ ด้ านประวัติ ศ าสตร์ 2.6) ปราชญ์ ด้านพิ ธีก รรม(หมอสู่ ขวัญ ) กลุ่ มที่ 3 ทรัพ ยากรเพื่ อ ความสะดวก
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3.1) สาธารณูปโภค บ้านห้วยลอย มีถนน ไฟฟ้า ประปาภูเขา สัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ร้ า นค้ า ร้ า นอาหาร ที่ จ อดรถ ห้ อ งน้ า ลานกางเต้ น ท์ และที่ พั ก แบบโฮมสเตย์ 3.2) จุ ด ส าคั ญ ได้ แ ก่ โรงเรี ย น
ท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลานนท์ สถานีอนามัย และแปลงสาธิตการใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่ราบสูง ทั้งนี้ความร่วมมือของชุมชนและ
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นตัวแปรสาคัญที่จะทาให้ เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผลการวิจัยที่ได้นี้ยังถือเป็น
กรณีศึกษาและสามารถปรับประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ที่มีบริบทของชุมชนใกล้เคียงกับบ้านห้อยลอยต่อไปได้
คาหลัก: การสารวจ, ทรัพยากรการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, บ้านห้วยลอย
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(บทความ 266)

โซ่อุปทานของการสร้างมูลค่าเพิ่มเชอรี่ บ้านสันเจริญ อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ณัฐพล กาบคา*, อริยะ แสนทวีสุข, สุรชัย อิ้มทับ

สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา น่าน
ตาฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
อีเมล์ pum_nattaphon@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 081-8837159 เบอร์โทรสาร 054-710259
บทความนี้ได้นาเสนอการวิเคราะห์โซ่อุปทานเชอรี่บ้านสันเจริญ อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อหาความสัมพันธ์ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มของการแปรรูปเชอรี่ กาแฟกะลา สารกาแฟ กาแฟคั่ว ตามลาดับ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสถิติด้วย
เทคนิคการพยากรณ์และวิเคราะห์ปริมาณเชอรี่ที่ใช้ผลิตกาแฟแต่ละชนิดที่ได้ตลอดสายโซ่อุปทาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ตั้งเป้าหมาย กาหนดทิศทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของโซ่อุปทานเชอรี่ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายการแปรรูปเชอรี่ เป้าหมาย
การใช้สารกาแฟในการผลิตกาแฟคั่ว เพื่อแสดงความเชื่อมโยงเป้าหมาย ได้สมมุติการทดลองสภาวะโซ่คุณค่าเชอรี่ ในปี 2564
โดยสมมุติให้ใช้ สารกาแฟเพื่อแปรรูปเป็นกาแฟคั่วเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 (As-is คาดหมาย) เป็นร้อยละ 15 (To-be
เป้าหมาย) คิดเป็นปริมาณกาแฟคั่วที่เพิ่มขึ้นจาก 37.1 ตัน เป็น 55.6 ตัน จากเป้าหมายดังกล่าว พบว่า ต้องส่งเสริมการผลิต
กาแฟคั่วให้เติบโตขึ้นร้อยละ 50 ของการคาดหมาย โดยมีมูลค่าโดยรวมของโซ่คุณค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ผลการวิเคราะพบว่า
การตั้งเป้าหมายขึ้นที่ส่วนใดจะส่งผลต่อเป้าหมายที่ส่วนอื่นของโซ่อุปทานเชอรี่ ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นเป้าหมายในการในการ
พัฒนาอุตสากรรมการผลิตกาแฟคั่ว บ้านสันเจริญ ได้ต่อไป
คาหลัก: โซ่อุปทานเชอรี่, โซ่คุณค่า, เชอรี่
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การพัฒนาทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการสร้างชุดฝึก
สาหรับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

(บทความ 270)

สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน1,*, กัญจ์ นาคเอี่ยม2, นิธิศ ธรรมโชติ1, ชาคริต สารลิขิต1, อดิศร กวาวสิบสาม1
1

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ 50220
สาขาไฟฟ้ากาลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมล์ sittisak_elec@hotmail.co.th

2

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการพัฒนาทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการสร้าง
ชุด ฝึ ก ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาเตรี ยมวิ ศ วกรรมศาสตร์ กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิจั ย คื อ นัก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สาขาไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 8 คนที่เรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้คือประเมินทักษะก่อนการเรียนรู้
ของนักศึกษาด้วยแบบทดสอบเสร็จแล้วให้นักศึกษาฝึกประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบเป็นชุดฝึกการต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นทาการประเมินทักษะด้วยแบบประเมินอีกครั้ง หนึ่ง แล้วนาคะแนนทั้ง 2 ส่วนมาค านวณหา
เปอร์ เซ็น ต์ค วามก้า วหน้ า การประเมิน ประสิทธิ ภ าพของชุ ดฝึกท าได้ โ ดยให้นัก ศึกษากลุ่ม ตัวอย่างทดลองต่อ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ตามใบงานที่กาหนดและทาแบบทดสอบท้ายใบงานเมื่อเสร็จ แล้วทาการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์แล้วนาคะแนน 2 ส่วนมาคานวณหาค่าประสิทธิภาพต่อไป
ผู้วิ จัย ได้ท าการออกแบบแบบทดสอบวัด ทัก ษะและแบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ โ ดยให้ผู้ เชี่ ย วชาญท าการ
ตรวจสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ (IOC) ทั้ง 2 ฉบับ พบว่าฉบับแรกมีค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.714 ถือ
ว่าใช้ได้ ฉบับที่สองมีค่า IOC เฉลี่ย เท่ากับ 0.814 ถือว่าใช้ได้ ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทักษะการประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษามีทักษะเพิ่มขึ้นจากเดิม 25.63% ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกมีค่าเท่ากับ 81.15/85.32 ซึ่ง
สูง กว่าเกณฑ์ ที่ตั้ง ไว้คื อ 80/80 และความพึง พอใจของนั กศึก ษาที่ มีต่อ การใช้ง านชุดฝึ กอยู่ ในระดับ พึง พอใจมาก
( X =3.862, S.D=0.798)
คาหลัก: การพัฒนาทักษะ, ชุดฝึก, วงจรอิเล็กทรอนิกส์

th
nd
4
CRCI
&
2
ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E”

77

การเปรียบเทียบรูปแบบการแปรรูปความร้อนสาหรับการผลิตสเปรดฟักทอง
ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน

(บทความ 304)

ณัฐกานต์ วงปินตา1, พิมลพรรณ เลิศบัวบาน1, โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์2, มาลัยพร วงค์แก้ว2 และ ณัฐธินี ทรายแก้ว2*
1

ส่วนสนับสนุนการดาเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
2
หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 98 หมู่ 8 ตาบลป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
อีเมล์ nuttineesaikeaw@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 084-3864549
งานวิจัยทาการเปรียบเทียบผลของสภาวะการแปรรูปด้วยความร้อนต่อคุณภาพของสเปรดฟักทองบรรจุขวดแก้ว
และผลที่ ได้จากงานวิจัยนี้จะน าไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้กั บกลุ่ม ชาวบ้ านในพื้ นที่ ศูนย์พั ฒ นาโครงการหลวงม่อนเงาะ
การวิจัยนี้ใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design ; CRD) ประกอบด้วย 3 สภาวะ
การฆ่าเชื้อ ได้แก่ (1) การพาสเจอไรส์และบรรจุร้อน (2) การพาสเจอไรซ์ในภาชนะปิดผนึกสนิท ที่ 95 องศาเซลเซียส โดย
แบ่งเป็นเวลาในการฆ่าเชื้อที่ 30 นาที และ (3) เวลาในการฆ่าเชื้อที่ 1 ชั่วโมง ตามลาดับ ผลการศึกษาพบว่า การใช้วิธีบรรจุ
ร้อนตรวจพบจุลินทรีย์รวมที่หลงเหลือ เท่ากับ 5.7 x 10 1 CFU/g และไม่พบจุลินทรีย์รวมหลงเหลือเมื่อใช้วิธีพาสเจอไรซ์ใน
ภาชนะปิดผนึกสนิท ด้านการตรวจวัดค่าสี พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการบรรจุร้อนและการพาสเจอไรซ์ในภาชนะปิดผนึก มีค่า
ความสว่าง (L*) และ ค่าความเป็นสีเขียว-แดง (a*) ของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) แต่ค่า
ความเป็นสีเหลืองของผลิตภัณฑ์ (b*) ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ค่าปริมาณน้าอิสระ (Water
Activity) ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการฆ่าเชื้อทั้งสามสภาวะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.95 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เสปรด
ฟักทองที่ผ่านการฆ่าเชื้อทั้งสามสภาวะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งผลิตภัณฑ์สเปรดฟักทองที่
ผ่านการฆ่าเชื้อแบบบรรจุร้อนและการพาสเจอไรซ์ในภาชนะปิดผนึกสนิท สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็นได้เป็นเวลา
1 สัปดาห์ และ 1 เดือน ตามลาดับ
คาหลัก: การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน, สเปรดฟักทอง, อุตสาหกรรมระดับ ครัวเรือน
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(บทความ 265)

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเศษไม้ กรณีศึกษาเฮือนสล่านัน จังหวัดเชียงใหม่
ธนพร สมโน และ ตยานิตย์ มิตร์แปง*
หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อีเมล์ thayanit@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 053-414250 ต่อ 2761

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเศษไม้เหลือใช้จากงานแกะสลักของเฮือนสล่านัน จังหวัดเชียงใหม่ มาประยุกต์ใช้ใน
การ ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการเฮือนสล่านัน ผู้บริโภคหรือผู้ใช้เครื่องประดับใน
พื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
แบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภค และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทาง
ในการออกแบบเครื่องประดับจากเศษไม้ ได้แบบร่างเครื่องประดับ จานวน 5 แบบ ประกอบด้วยแหวน 1 แบบ จี้ 2 แบบ และ
ต่างหู 2 แบบ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับที่มีต่อรูปแบบและความสวยงาม
ของเครื่องประดับจากเศษไม้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 (S.D.= 0.70) แบบร่างเครื่องประดั บที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
ส่งผลให้สถานประกอบการมีผลิตภัณฑ์ที่ความหลากหลาย ผู้ประกอบการสามารถนาไปใช้ในการผลิตได้จริงซึ่งส่งผลให้เกิด
ลูกค้ากลุ่มใหม่และขยายโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น
คาหลัก: เครื่องประดับ, เศษไม้, เฮือนสล่านัน จังหวัดเชียงใหม่
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การออกแบบรายการเอ็ดดูเทนเมนท์เชิงช่างสาหรับไอพีทีวี

(บทความ 273)

ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์1, เกษตร แก้วภักดี2 และ มณีกาญจน์ ไชยนนท์1*
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อีเมล์ ajgift14@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 089-7892626
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและออกแบบรูปแบบรายการที่
เหมาะสมส าหรั บ ผู้ บ ริ โภคยุ ค ใหม่ ผ่ า นช่ อ งทางไอพี ที วี โดยมี 2 ขั้ น ตอนหลั ก คื อ 1) ขั้ น การวางแผน รวบรวมความรู้
ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ค้นคว้ารวบรวมและวิเคราะห์รูปแบบรายการเอ็ดดูเทนเมนท์ส่งเสริม
ทั กษะเชิ งช่ างทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ สร้างแบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจความคาดหวังของผู้ ชมรายการต่ อ รายการ
เอ็นดูเทนเมนท์เชิงช่าง จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จานวน 50 คน จากนั้นทาการออกแบบแนวทางและรูปแบบในการนาเสนอรายการ
2) ขั้นปฏิบัติการ ทาการผลิตรายการเอ็ดดูเทนเมนท์เชิงช่างต้นแบบ เพื่อผลิตเป็นแพลตฟอร์มนาร่องสาหรับออกอากาศผ่าน
สื่อไอพี ทีวีข องคณะศิ ลปกรรมและสถาปัต ยกรรมศาสตร์ สรุป ผลรูป แบบรายการเอ็น ดูเทนเมนท์ เชิงช่าง ควรมีลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้ 1) แนวคิดหลักของรายการควรเป็นรายการที่กระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่และสร้างแรงบันดาลในในการประกอบอาชีพ
2) รูปแบบรายการที่นิยมคือการนาเสนอคนดังในสายงานมาบอกเล่าประสบการณ์ 3) ส่วนนาเรื่องควรกระตุ้นความสนใจโดย
นาเสนอไฮไลท์ในรายการ 4) เนื้อหาต้องมีความแปลกใหม่ ทันสมัย และนาเสนอทัศนะมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย 5)
ส่วนท้ายรายการควรมีการเสริมเกร็ดความรู้เฉพาะทาง 6) บุคลิกพิธีกรควรมีลักษณะการพูดที่ฉะฉาน อักขระชัดเจน และ
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 7) ความยาวของรายการไม่ควรเกิน 15 นาที
คาหลัก: รายการทักษะเชิงช่าง, รายการเอ็ดดูเทนเมนท์, ไอพีทีวี
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(บทความ 245)

การออกแบบไวรอลวิดีโอเพื่อการโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผจญภัย
ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เพ็ญศรี จุลกาญจน์*, เกษตร แก้วภักดี, สุรพล มโนวงศ์, ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์,
สิริกานต์ มีธัญญากร, ณัฐยา ไทยประกอบ และ ภรัณญู สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมล์ phensri.chunlakan@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 089-9544854

การวิจัยเรื่องการออกแบบไวรอลวิดีโอเพื่อการโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผจญภัย ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสารวจภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัยตาบลกื้ดช้าง ออกแบบไวรอลวิดีโอเพื่อ
ส่ง เสริมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ต.บลกื้ดช้ าง อ.แม่แตง จ.จัง หวัดเชียงใหม่ และประเมินผลไวรอลวิดีโ อส่ง เสริมการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา มีวิธีการศึกษาคือ การสารวจภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัย
ตาบลกื้ดช้าง ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวตาบลกื้ดช้าง ศึกษากลุ่มเป้าหมาย วางแนวคิดไวรอลวิดีโอ ทาแบบร่าง ถ่ายทาและตัด
ต่อจนสาเร็จ นาผลงานไปประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น เลือกโดยเจาะจงกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี วิเคราะห์ผล
ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้คือ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญภัยมีภาพลักษณ์ในระดับดี ( 3.93 S.D. 0.48 ) และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ในด้านต่างๆของตาบลกื้ดช้างโดยรวมดี ( 3.75 S.D. 0.72 ) แนวคิดไวรอลวิดีโอส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแบบผจญ
ภัยตาบลกื้ช้าง คือ กื้ดช้างมีความสวยงาม สนุกสนาน และเป็นมิตร นาเสนอแบบเซเรเบรตี้ และไลฟ์สไตล์ ไวรอลวิดีโอเรื่อง
ตามหาผู้ชายในฝันในด้านเนื้อเรื่องได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตในระดับ ดี ( 3.77 S.D.0.76 ) ด้านการออกแบบได้ค่าเฉลี่ย ระดับดี
S.D. 0.64 ) ส่วนเรื่อง กะกะ กื้ดช้าง เนื้อเรื่องได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตในระดับ ดี ( 4.02 S.D. 0.82 ) ด้านการ
(
ออกแบบได้ค่าเฉลี่ย ( 4.08 S.D. 0.61 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี ผลการเปรียบเทียบไวรอลวิดีโอ 2 เรื่อง กลุ่มเป้าหมายมีความชื่น
ชอบเรื่องกะกะกื้ดช้าง ร้อยละ 81.92 และชอบเรื่องตามหาผู้ชายในฝันร้อยละ 18.09
คาหลัก: การท่องเที่ยวแบบผจญภัย, ไวรอลวิดีโอ, ตาบลกื้ดช้าง, อาเภอแม่แตง, จังหวัดเชียงใหม่
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เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจากัด จิราพรฟู๊ด

(บทความ 293)

ปฏิกมล โพธิคามบารุง1,*, โสภณา สาราญ2, จารุวรรณ ธรรมวิชัย1 และ อรุณศรี สีกลิ้ง1
1,2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตาบลบ้านกร่าง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
1
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2
แผนกคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อีเมล์ patikamol@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 081-5334255

การวิจัยเรื่องเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจากัด จิราพรฟู๊ด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตากจิราพรของห้างหุ้นส่วนจากัด จิราพรฟู๊ด และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้ เว็ บ ไซต์ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ล้ ว ยตากจิ ร าพรของห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด จิ ร าพรฟู๊ ด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ งนี้
คือ พนักงานโรงงานกล้วยตากจิราพร จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้
เว็บ ไซต์ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ล้ ว ยตากจิ ร าพรของห้ า งหุ้ น ส่ วนจ ากั ด จิ ราพรฟู๊ ด และเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์
คือ โปรแกรม AppServ 2.5.10, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver และ Ulead VideoStudio
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 34-41 ปี และประจาอยู่ในฝ่ายผลิต ซึ่งมีผล
ความพึ งพอใจในภาพรวมทั้ งหมดของผู้ ใช้ งานที่ มี ต่ อ เว็ บ ไซต์ สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ล้ วยตากจิ ราพรของห้ างหุ้ น ส่ วนจ ากั ด
จิราพรฟู๊ด อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 โดยความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์กล้วยตาก แบ่งออกเป็น
3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลเว็บไซต์, ด้านการออกแบบเว็บไซต์ และด้านการนาเสนอเว็บไซต์ โดยด้านข้อมูลเว็บไซต์และด้าน
การออกแบบเว็บไซต์ มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ส่วนด้านการนาเสนอเว็บไซต์มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คาหลัก: สื่อการประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์, กล้วยตาก
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ศึกษาความหลากหลายของมะกิ้งเพื่อการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

(บทความ 313)

อภิชาติ ชิดบุรี1*, พิทักษ์ พุทธวรชัย1, จิรภา พงษ์จันตา1, ปรัชญา หลักฐาน1,
เพียงพิมพ์ ชิดบุรี2 และ ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย3
1

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง
สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
202 ม.17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง
3
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
อีเมล์ chidburee@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 086-1837244
2

ผลการศึกษาความหลากหลายของต้นมะกิ้งในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านตาบลหัวเมือง อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง
มีวัตถุประสงค์ศึกษาความหลากหลายต้นมะกิ้งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ มะกิ้ง พบว่า ต้นมะกิ้งมีต้นที่แยกเพศ (ตัวผู้ และตัวเมีย)
การออกดอกและเก็ บ ผลหรื อ เมล็ ด มี 2 ช่ ว ง (ออกดอก เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ – พฤษภาคม และ เก็ บ ผลหรื อ เมล็ ด
เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน) และอีกช่วงหนึ่งดอกบานมากที่สุดช่วงเดือน ธันวาคม – เมษายนของปีถัดไป และเก็บผลหรือ
เมล็ ด ช่ วงเดื อ น มี น าคม – เมษายน นอกจากนี้ เนื้ อ ในเมล็ ด มะกิ้ งมี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ ห ลายแบบ
เช่น มะกิ้งอบเกลือ มะกิ้งอบน้าผึ้ง มาการองมะกิ้ง และข้าวพองมะกิ้ง เป็นต้น
คาหลัก: มะกิ้ง, ความหลากหลาย
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การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้เรื่องการปลูกผักไร้ดินด้วยสื่อสารสนเทศ

(บทความ 214)

กุลวิชญ์ พานิชกุล1* และ บริวัชร สืบคุณะ2
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
อีเมล์ kullawich@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 054-34254 เบอร์โทรสาร 054-342549

2

ปัจจุบันการปลูกพืชไม่ใช้ดิน เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย ซึ่งนิยมกันปลูกมากขึ้นและการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ช่วยลดการใช้
สารเคมีและดีตอ่ กับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น จึงเลือกที่จะบริโภค
ผัก ที่ ป ลู ก ในระบบ (Hydroponics) การปลู ก พื ชไม่ ใช้ ดิ น เป็ น เทคโนโลยีท างเลื อ กส าหรั บ การเกษตรในพื้ น ที่ ที่ มี ข้อ จ ากัด ทาง
การเกษตร จากปัญหาการปลูกพืชในดินติดต่อกันเป็นเวลานาน ทาให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว แมลงศัตรูพืช ทาให้
ต้องใช้สารเคมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การปลูกพืชไม่ใช้ดินสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา
ดังกล่าวได้ ผลผลิตที่ได้ เป็นผลผลิตที่สะอาดปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
ผู้จัดทาโครงการ จึงมีความสนใจในการสร้างเป็นสื่อประสม การเรียนการสอน ในเรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน กรณีศึกษาผักสลัดกรีน
โอ๊ดและเรดโอ๊ดในโรงเรือนแบบปิด ด้วยระบบ (DFT-NFT) และสื่อนาเสนอนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน
เพื่อในเชิงการศึกษา หรือทางพาณิชย์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเป็นผู้ให้ความรู้
ผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบสื่อผสมจากการนาเสนอ จานวน 30 คน โดยนักศึกษาสาขา พืชศาสตร์ ปริญญาตรี เทียบโอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง และอาจารย์ 1 ท่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง แสดงให้เห็นว่ามีความพึงพอใจต่อสื่อผสมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน โรงเรืองแบบปิด
ระบบ (DFT-NFT) แบ่งแยกออกมา คือ ด้านเนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 66.7% การ
นาเสนอมีความสอดคล้องรูปภาพกับคาบรรยายอยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 70% มีการการส่งเสริม การเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้อยู่ในระดับ มากที่สุด ร้อยละ 46.7% สามารถประกอบควบคู่การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
คาหลัก: กรีนโอ๊ค, เรดโอ๊ค, ผักสลัด, ไฮโดรโปนิกส์, เอ็นเอฟที
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กรรมวิธีบรรจุที่สัมพันธ์ต่อลิปิดออกซิเดชันของกาแฟคั่วบด

(บทความ 244)

วันเพ็ญ จิตรเจริญ1*, ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์1, ลัดดาวัลย์ หินแยง1 และ สุทธิดา เชื้อคาลือ1
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง 200 หมู่ 17 ตาบลพิชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
อีเมล์ wanphenjit@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 084-3649450 เบอร์โทรสาร 054-342549

ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ลิ ปิ ด ออกซิ เดชั น ที่ วั ด ในรู ป ของ Thiobarbituric acid reactive substances
(TBARS) และระดับกลิ่นหืนของกาแฟคั่วกลางบดที่บรรจุในถุง ฟอยล์ติดวาล์วทางเดียว ทาการศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านกรรมวิธีบรรจุจานวน 3 วิธี (ปิดถุง, เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วปิดถุง, ปิดถุงด้วยเครื่องปิดสุญญากาศ) และปัจจัย
ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 33.5 oซ เป็นเวลา 2 ระยะ (1, 14 วัน) วิเคราะห์ค่า TBARS โดยวิธีทางสเปก
โทรโฟโตมิ เตอร์ ซึ่ งอาศั ย การเกิ ด ปฏิ กิ ริย าระหว่า งกรดไตรโอบาร์ บิ ทู ริก (thiobarbituric acid) กั บ มาลอนไดอั ล ดี ไฮด์
(malondialdehyde) และคุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผัส โดยใช้ ผู้ ท ดสอบที่ ผ่านการฝึก ฝนแล้ว วางแผนการทดลอง 3x2
Factorial in Completely Randomized Design พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นกรรมวิ ธี บ รรจุ แ ละระยะเวลาการเก็ บ มี ผ ลท าให้ ค่ า
TBARS แตกต่างกัน เมื่อเก็บไว้เป็นเวลา 14 วัน ตัวอย่างควบคุมมีค่า TBARS เพิ่มขึ้นและสูงกว่าตัวอย่างอื่น (เพิ่มจาก 2.10
เป็น 8.06 µM/g) โดยวิธีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และวิธีปิดด้วยระบบสุญญากาศ (7.66 และ 7.38 µM/g ตามลาดับ)
มีค่าการหืนน้อยกว่าตัวอย่างควบคุม (8.06 µM/g) และผู้ทดสอบให้คะแนนความเข้มของกลิ่นหืนอยู่ในระดับปานกลาง
คาหลัก: การบรรจุ, การหืน, กาแฟคั่ว, การเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การปิดแบบสุญญากาศ
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(บทความ 205)

ผลของขนาดหัวและความเข้มข้นของโคลชิซินต่อคุณภาพดอกของว่านแสงอาทิตย์
รุ่งนภา ช่างเจรจา1* สมถวิล ศุภลสิตสกุล2 และ สันติ ช่างเจรจา1
1

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลาปาง 52000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลาปาง 52000
อีเมล์ changjeraja@hotmail.com

2

ผลของขนาดหัวและความเข้มข้นของโคลชิซินต่อลักษณะทางสรีรวิทยาของว่านแสงอาทิตย์ ดาเนินงานทดลอง
ณ สถาบั น วิจั ยเทคโนโลยี เกษตร มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา จ.ล าปาง ระหว่างเมษายนถึ งตุ ล าคม 2558
วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD 3x3 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซา โดยมี ปั จ จัยที่ 1 คื อระดับ ความเข้มข้น ของสาร
มี 3 ระดับ คือ 0 50 และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร ปัจจัยที่ 2 คือ ขนาดหัว มี 3 ระดับ คือ 51-80 151-180 และ 251-280 กรัม
พบว่า หัวขนาด 51-80 กรัม แช่สาร 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีขนาดช่อดอก ความยาวดอก และความยาวก้านดอกมากที่สุด
ขณะที่กรรมวิธีการแช่สาร 50 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสูงของต้นมากที่สุด ขนาดหัว 151-180 กรัม แช่สาร 50 มิลลิกรัม/ลิตร
มีจานวนดอกต่อช่อมากที่สุด ขณะที่แช่สาร 50 และ 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีจานวนปากใบมากที่สุด ขนาดหัว 251-280 กรัม
แช่สาร 50 มิลลิกรัม/ลิตร มีจานวนวันตังปลูกจนถึงดอกแรกบาน ความยาวก้านช่อดอก ความกว้างใบมากที่สุด แต่ต้นที่
แช่สาร 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีความยาวใบมากที่สุด แต่มีจานวนเม็ดคลอโรพลาสต์น้อยที่สุด
คาหลัก: ว่านแสงอาทิตย์, โคลชิซิน
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ผลของการขาดธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีรา

(บทความ 219)

รุ่งนภา ช่างเจรจา1*, อรทัย วงค์เรือน2 และ สันติ ช่างเจรจา1
1

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลาปาง 52000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลาปาง 52000
อีเมล์ changjeraja@hotmail.com

2

การขาดธาตุ อาหารต่อ การเจริญ เติ บ โตและการออกดอกของเยอบี รา ศึ กษา ณ สถาบั น วิจัย เทคโนโลยี เกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2558 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
มีทั้งหมด 5 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ้า โดยมี กรรมวิธีที่ 1 ได้รับธาตุอาหารที่มีธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองครบทุกธาตุ
กรรมวิธีที่ 2 ขาดธาตุไนโตรเจน (-N) กรรมวิธีที่ 3 ขาดธาตุฟอสฟอรัส (-P) กรรมวิธีที่ 4 ขาดธาตุโพแทสเซียม (-K) กรรมวิธีที่
5 ไม่ได้รับธาตุอาหาร พบว่า ต้นที่ไม่ได้รับไนโตรเจนและไม่ได้รับธาตุอาหาร มีความกว้างใบ จานวนใบและความเขียวของใบ
น้อยที่สุด ต้น ที่ได้รับธาตุ อาหารครบทุกธาตุมีการออกดอก 100 เปอร์เซ็ นต์ รองลงมาคือต้น ที่ขาดธาตุฟ อสฟอรัส มีการ
ออกดอก 60 เปอร์เซ็นต์ ต้นที่ขาดธาตุโพแทสเซียมมีการออกดอกน้อยที่สุดคือ 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นที่ขาดธาตุไนโตรเจน
และต้นที่ได้รับเฉพาะน้าไม่มีการออกดอก
คาหลัก: เยอบีรา, การขาดธาตุอาหาร, การเจริญเติบโต
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(บทความ 222)

ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีร่า
รุ่งนภา ช่างเจรจา1*, ธาริณี แสงคาลือ2 และ สันติ ช่างเจรจา1
1

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลาปาง 52000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลาปาง 52000
อีเมล์ changjeraja@hotmail.com

2

ผลของความเข้มข้นของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีร่า ศึกษา ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2557 วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ มีทั้งหมด 4 กรรมวิธี แบ่งระดับความเข้มข้นของแคลเซียมออกเป็น 4 ระดับความเข้มข้น (0 25 50 100 มก/ล)
แต่ละกรรมวิธีมี 10 ซ้า พบว่า หลังจากได้ รับ แคลเซียมความเข้ม ข้นแตกต่างกันเป็น เวลา 120 วัน ต้น ที่ได้รับแคลเซีย ม
ทุกกรรมวิธี ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดอก
คาหลัก: เยอบีรา, แคลเซียม, การเจริญเติบโต
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ผลวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเยอบีรา

(บทความ 318)

รุ่งนภา ช่างเจรจา1*, ธิดารัตน์ คาหล่อ2 และ สันติ ช่างเจรจา1
1

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ลาปาง 52000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
อีเมล์ changjeraja@hotmail.com

2

ผลของวั ส ดุ ป ลู ก ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและการออกดอกของเยอบี ร่ า ศึ ก ษา ณ สถาบั น วิ จั ย เทคโนโลยี เกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2557 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
มีทั้งหมด 7 กรรมวิธี โดยใช้วัสดุปลูกประกอบด้วย ขุยมะพร้าว : แกลบดิบ : ทราย อัตราส่วน 1:1:1 2:1:1 1:2:1 1:1:2 2:2:1
1:2:2 และ 2:1:2 แต่ละกรรมวิธีมี 10 ซ้า พบว่า หลังจากปลูกเยอบีราเป็นเวลา 120 วัน ต้นที่ปลูกในวัสดุปลูกที่มีส่วนผสม
ขุยมะพร้าว : แกลบดิบ : ทราย อัตรา 1:2:2 มีการเจริญ เติบโตทางด้านจานวนใบมากที่สุด แต่วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของ
ขุ ย มะพร้ า ว : แกลบดิ บ : ทราย อั ต รา 2:1:2 เยอบี ร ามี เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารออกดอกมากกว่ า กรรมวิ ธี อื่ น แต่ สั ด ส่ ว นของ
ขุยมะพร้าว : แกลบดิบ : ทรายไม่มีผลต่อความเข้มของสีใบ ความกว้างและความยาวใบ
คาหลัก: เยอบีรา, วัสดุปลูก, การเจริญเติบโต
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่เสริมแป้งข้าวดัชนีน้าตาลต้าเส้นใยสูง

(บทความ 215)

นภาพร ดีสนาม1, กิติวรา ตาหนิ้ว2, สายสุนีย์ กาวีอ้าย2 และ จิรภา พงษ์จันตา3*
1

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง
200 ตาบลพิชัย อาเภอเมือง จังหวัด ลาปาง 52
2
ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
202 ตาบลพิชัย อาเภอเมือง จังหวัด ลาปาง 52000
อีเมล์ jiratawan@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 083-8657722 เบอร์โทรสาร 054-342553

การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นไก่เสริมแป้งข้าวดัชนีน้าตาลต่าเส้นใยสูง โดยศึกษาการอัตราส่วนที่เหมาะสมของซอย
โปรตีน (ร้อยละ 1, 2 และ 3) นมผง (ร้อยละ 1 และ 2) แป้งสาลี (ร้อยละ 0, 1.5 และ 2.5) และแป้งข้าวดัชนีน้าตาลต่าเส้นใย
สูง 2 ระดับ (ร้อยละ 2 และ 3) ของน้าหนักเนื้อไก่ นาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นในแต่ละสิ่งทดลองมาทดสอบความชอบทางประสาท
สัมผัสแบบให้คะแนนความชอบ 9 จุด วิเคราะห์โครงร่างเนื้อสัมผัสและส่วนประกอบทางเคมี พบว่า การใช้ซอยโปรตีนร่วมกับ
นมผงที่ระดับร้อยละ 2 และ 1 มีผลต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของลูกชิ้นโดยมีปริมาณความชื้น ค่าความเหนียว ความแข็ง
การเชื่อมติด และแรงในการเคี้ยวมากที่สุด ส่วนการเติมแป้งสาลีร้อยละ 2.5 และแป้งข้าวดัชนีน้าตาลต่าเส้นใยสูงร้อยละ 3 ได้
ผลิตภัณ ฑ์ ลูกชิ้นที่มีปริมาณเส้นใยทั้งหมด และค่าเค้าโครงเนื้อสั มผัสสูงกว่าสูตรพื้นฐาน และได้รับคะแนนความชอบทาง
ประสาทสัมผัสสูงที่สุด โดยสูตรส่วนผสมลูกชิ้นไก่ที่ดีที่สุดประกอบด้วย เนื้ ออกไก่ เกลือป่น พริกไทยป่น แป้งสาลี ผงชูรส
ฟอสเฟต น้ าแข็ ง ซอยโปรตี น นมผงและแป้ งข้ า วดั ช นี น้ าตาลต่ า ร้ อ ยละ 100, 2.5, 0.8, 2.5, 0.15, 0.15, 25, 2, 1, 2
ตามลาดับ
ค้าหลัก: ซอยโปรตีน, นมผง, แป้งข้าวดัดแปร, เส้นใยสูง
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การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อการเพาะขยายพันธุ์กบ

(บทความ 237)

สมเกียรติ ตันตา1* และ บริวัชร สืบคุณะ2
1,2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
อีเมล์ kullawich@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 054-342547 เบอร์โทรสาร 054-342549

ปั จ จุ บั น การเพ าะ ขย าย พั น ธุ์ ก บ ใน ป ระ เท ศ ปี พ .ศ . 2496 ห ล วงส ม าน วน กิ จ เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ท าใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน โดยได้ทาการทดลองการเลี้ยงกบขึ้น ในแผนการสวนผลไม้ซึ่งมีท้องร่องและคูระบายน้า
คล้าย ๆ กับสวนทั่วๆไป ในโรงเลี้ยงกบจะล้อมรอบด้วยลวดตาข่ายมีคูกว้างและติดไฟฟ้าล่อแมลงในเวลากลางคืน สาหรับพันธุ์
กบที่ใช้เลี้ยงนั้นเป็นกบพันธุ์พื้นเมือง คือ กบนา ส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงนั้นได้แก่ หนอน ไส้เดือน ลูกปลา อาหารไก่ปนกับปลวก
กบพื้นเมืองจะโตเต็มที่เมื่ออายุ 12 – 18 เดือน โดยที่คณะผู้ศึกษายังไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์กบจึงมี
แนวความคิดจัดทาโครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อการเพาะขยายพันธุ์กบ จึงอยากจะมี
ความรู้เรื่องการเพาะขยายพันธุ์กบเพื่อประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อที่จะได้
ออกสัมภาษณ์ ลงมือปฏิบัติจริง และได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องการเพาะขยายพันธุ์กบด้วยตนเอง และนาความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ให้ความรู้แก่นักศึกษา และชาวบ้านที่ใกล้เคียง ดังนั้น ผู้จัดทาโครงการจึงมีความสนใจในการสร้างและพัฒนาเป็น
สื่อผสม การเรียนรู้ในเรื่อง การเพาะขยายพันธุ์กบ และสื่อนาเสนอนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน เพื่อใน
เชิงการศึกษา หรือทางพาณิชย์ ทาให้ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจในการเรียนการสอนมีความแปลกใหม่ในการเรียนยิ่งขึ้น เพื่อ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และนาความรู้ไปใช้ในมหาลัย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเป็นผู้ให้ความรู้ ผู้จัดทา
โครงการ จึงมีความสนใจในการสร้างเป็นสื่อผสมการเรียนการสอน ในเรื่อง การเพาะพันธุ์กบในบ่อปูนซีเมนต์ และสื่อนาเสนอ
นี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจาวัน เพื่อในเชิงการศึกษา หรือทางพาณิชย์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
เป็นผู้ให้ความรู้
ผู้วิจัยจึงได้ทาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การเพาะขยายพันธุ์กบ กรณีศึกษากบนาและกบจานศึกษา เรามุ่งหมายที่จะ
ทา หลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอ คุณสมบัติและมาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วิดีโอกระบวนการ
ตัดต่อวิดีโอเลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ งานวิดีโอ การแก้ไขไฟล์วิดีโอ การเพิ่มเทคนิคและสีสัน
ให้กับวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจัดทาข้อความประกอบในงานตัดต่อวิดีโอ การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนาไฟล์วิดีโอไปใช้
งานในรูปแบบต่างๆ ทาการทดสอบสื่อผสมจากการนาเสนอ โดยทดสอบประสิทธิภาพสื่อการเพาขยายพันธุ์กบ เบื้องต้นกับ
นักศึกษาจานวน 30 คน โดยนักศึกษาสาขา การประมง ปริญญาตรี เทียบโอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง
และอาจารย์ 1 ท่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง แสดงให้เห็น
ว่ามีความพึงพอใจต่อสื่อผสมการเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อการเพาะขยายพันธุ์กบ คือ
ด้านเนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 74.5% การนาเสนอมีความสอดคล้องรูปภาพกับ
คาบรรยายอยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 70% มีการการส่งเสริม การเรียนรู้ช่วยกระตุ้นให้เกิ ดการเรียนรู้อยู่ในระดับ มากที่สุด
ร้อยละ 51.3% สามารถประกอบควบคู่การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
คาหลัก: กบ, สื่อ, การเรียนรู,้ ประมง, นวัตกรรม
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(บทความ 253)

การทาให้เกิดสีส้มเข้มและเพิ่มอัตราการรอดกุ้งเครย์ฟิชไบรท์ออเร้นท์โดยเสริมผงพริกหยวกสีแดง

สุรีย์วัลย์ ชุ่มแก้ว1, กรรณิการ์ คาอุด1, ธิดารัตน์ แก้วต๋า1, ธนากร คาภิระ1, วชิร ยอดทอง1 และ ทนงศักดิ์ สัสดีแพง2*
1

สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
2
สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
อีเมล์ nai.rmutl@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 054-342547-8, 054-342549
กุ้งเครย์ฟิชจัดเป็นสัตว์นาที่สวยงามและนิยมนามาบริโภค โดยเฉพาะกุ้ง เครย์ฟิชไบรท์ออเร้นท์ ที่มีสีส้มแดงเป็นสิ่งที่
ตลาดต้องการสูง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มสีกุ้งด้วยสารแอสตาแซนทีนทาให้เพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน ดังนัน ในงานวิจัยนีจึง
นาพริกหยวกสีแดงทีม่ ีรงควัตถุแคปแซนทีน โครงสร้างใกล้เคียงกับแอสตราแซนทีน มาศึกษาเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิตกุ้งให้มีสีตามที่ต้องการได้ โดยกุ้งจะได้รับอาหารที่เสริมผงพริกหยวกสีแดง เริ่มต้นที่ระดับ 0, 5,
10, 15 และ 20 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และวิเคราะห์ความเข้มสีบริเวณหัว ลาตัว และแพนหาง
โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 พบว่า กุ้งเครย์ฟิชที่เลียงด้วยอาหารผสมผงพริกหยวกแดงสูตรต่างๆ มีค่าสีบริเวณ
หัว ลาตัว และแพนหาง (L*- ค่าความสว่าง, a*- ค่าสีแดง และ b*- ค่าสีเหลือง) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
พบว่าค่าสีแดงที่วัดได้บริเวณหัว ลาตัว และแพนหางของกุ้งเครย์ฟิชมีแนวโน้มเพิ่มขึนตามระดับ ความเข้มข้นของผงพริกหยวก
แดงที่ผ สมในอาหารอย่างมีนัยส าคัญ โดยค่าสีแดงบริเวณหัว มีค่าเท่ากับ 22.00±2.83, 46.20±2.95, 47.00±1.58,
48.20±1.30 และ 48.00±2.35 ตามลาดับ บริเวณลาตัว เท่ากับ 24.60±2.30, 40.20±2.49, 44.00±4.89, 39.20±5.07 และ
40.00±2.35 ตามล าดับ และบริเวณแพนหาง เท่ากับ 20.00±2.65, 36.20±2.28, 39.20±1.92, 39.20±4.55 และ
41.20±4.15 ตามลาดับ และยังพบว่ากุ้งเครย์ฟิชที่เลียงด้วยอาหารผสมผงพริกหยวกแดงที่ระดับ 0, 5 และ 10 กรัมต่ออาหาร
100 กรัม มีอัตราการรอดตาย 100 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพนาที่ใช้ในการเลียงกุ้งเครย์ฟิชอยู่ช่วงที่ปกติ โดยมีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่าง ค่าออกซิเจนที่ละลายในนา ค่าความกระด้าง ค่าความเป็นด่าง ค่าไนไตรท์ และค่าแอมโมเนีย อยู่ในช่วงปกติสาหรับการ
เพาะเลียงกุ้ง (8.35±0.85, 2.46±1.22 mg/L, 165±60 mg/L, 133.5±32.5 mg/L, 0.46±0.21 mg/L และ 0.08±0.03
mg/L,ตามลาดับ) ดังนัน ระดับอาหารที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มความเข้มสี ส้มแดงของกุ้งเครย์ฟิช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีอัตราการรอดตายกุ้งสูง คือระดับอาหารที่ผสมผงพริกหยวกแดง 5 กรัมต่ออาหาร 100 กรัม
คาหลัก: กุ้งเครย์ฟิช, พริกหยวกสีแดง, อัตราการรอดตายกุ้ง, การปรับปรุงคุณภาพสีแดง
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(บทวาม 221)

ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ คุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียและ
คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของกะเม็ง
ทนงศักดิ์ สัสดีแพง* ธนากร คาภิระ วชิร ยอดทอง และ วิทยา วนาภิชิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง 200 หมู่ 17 ตาบลพิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
อีเมล์ tanongsaks@rmutl.ac.th เบอร์โทรสาร 054-342549

กะเม็งเป็นวัชพืชที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งในการจะนาพืชดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์จาเป็นต้องศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องพื ช โดยการน าส่ ว นดอก ใบ ก้ า น และรากมาสกั ด ด้ ว ยตั ว ท าละลายที่ มี ขั้ ว แตกต่ า งกั น 3 ชนิ ด ได้ แ ก่
อะซิโตน เมธานอล และน้า ตามลาดับ พบว่าสารสกัดจากดอกกะเม็งด้วยเมธานอลมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูงและสัมพันธ์
กับปริม าณสารประกอบฟีนอลอย่ างมีนัย สาคั ญ ซึ่งจากการศึกษาฤทธิ์ต้ านแบคที เรี ยบางชนิ ด ได้แ ก่ Escherichia coli,
Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa และ Staphylococcus epidermidis พบว่า สารสกั ดใบด้ วยอะซิโ ตนมี
ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง เชื้ อ E. coli ได้ สู งสุ ด ส่ ว นสารสกั ด ก้ า นด้ ว ยอะซิ โ ตนมี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ งเชื้ อ B. subtilis ได้ สู งสุ ด สารสกั ด รากด้ ว ย
เมธานอลมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคแกรมลบได้สูงสุด อีกทั้งยังพบว่า สารสกัดดอก ก้าน และราก
ด้วยอะซิโตนสามารถยับยั้งเชื้อ S. epidermidis ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคแกรมบวกได้ดี โดยข้อมูลจากการศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีโดยวิธีแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ พบสารออกฤทธิ์สาคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) 4-terpineol ซึ่งมีคุณสมบัติต้าน
เชื้ อ ราและเชื้ อ แบคที เ รี ย 2) α-pinene, β-myrcene, α-terpinene, caryophyllene, และ γ-terpinene ซึ่ ง เป็ น สาร
ส่งเสริมสุขภาพร่างกายมนุษย์ และ 3) linalool, and (+)-α-copaene, 3-methyl butanal และ β-farnesene ที่เป็นสาร
กลุ่มสาคัญในการจัดการศัตรูพืช จากผลการศึกษาทั้งหมดสรุปได้ว่า ตัวทาละลายที่ใช้สกัดและส่วนของพืชมีผลต่อคุณสมบัติ
ต้านแบคทีเรียและต้านอนุมูลอิสระ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-แมสสเปกโตรมิเตอร์ยังชี้ให้เห็นว่า
ส่วนของกะเม็งที่อยู่เหนือพื้นดินมีศักยภาพในการนาไปพัฒนาเป็นยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์กาจัดศัตรูพืชได้ใน
อนาคต
คาหลัก: กะเม็ง, คุณสมบัติตา้ นแบคทีเรีย, กิจกรรมการต้านอนุมลู อิสระ, ข้อมูลแก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปคโตรเมทรี
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การพัฒนาเครื่องตกผลึกน้าตาลสับปะรด

(บทความ 275)

อ้านาจ ผัดวัง1, ปณิธิ แสนจิตร1, อรพรรณ จันทร์งาม2 และ ทนงศักดิ์ สัสดีแพง2*
1

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
2
สาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
อีเมล์ nai.rmutl@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 054-342547-8, 054-342549
เครื่องตกผลึกน้าตาลสับปะรดได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนาไปใช้ การผลิตผลึกน้าตาลจากสับปะรดที่สุกเกินความต้องการ
ของตลาดจนกลายเป็นสินค้าการเกษตรเหลือจาหน่าย โดยผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาใหม่ควบคุมการทางานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความร้อน (ให้ความร้อนได้ในช่วง อุณหภูมิห้องถึง 200 องศาเซลเซียส) สามารถกาหนดเวลาการทางานได้
สูงสุดถึง 120 นาทีสามารถควบคุมความเร็วได้ 10 ระดับ และตรวจสอบการแสดงผลการทางานได้ที่หน้าจอของเครื่องมือ ซึ่ง
เครื่องดังกล่าวนี้ผู้ใช้งานสามารถนาไปใช้ในกระบวนการแปรรูปสับปะรดได้จริง มีราคาต้นทุนต่า และดูแลรักษาได้ง่าย
ค้าหลัก: เครื่องตกผลึกน้าตาล,สับปะรด,ไมโครคอนโทรลเลอร์
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การเปิด-ปิดไฟโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

(บทความ 311)

วรวิทย์ ฝั้นคาอ้าย1*, ขนิษฐา หอมจันทร์2, ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์3 และ วิโรจน์ แสนยอด1
1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3
สาขาวิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จ.น่าน 55000
อีเมล์ fworawit@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 054-710259 ต่อ 7254 เบอร์โทรสาร 054-771398
2

การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว และเริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทใน
ชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต ได้ และสามารถสั่งงานได้จากระยะไกลได้ เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมก็เป็น อีกเทคโนโลยีหนึ่ งที่เป็น ส่วนหนึ่งของ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้ทางานจากระยะไกลเพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้งาน แต่อุปกรณ์เหล่านั้นยังมีราคาที่สูงทาให้ยังเป็นที่แพร่หลายมากนัก ทางผู้วิจัยจึงนาแนวคิดเทคโนโลยีสมาร์ท
โฮมมาพัฒนาเป็นระบบเปิด-ปิดไฟสาหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปิด -ปิดไฟแม้ไม่ได้อยู่บ้าน อีกทั้งยังช่วยผู้สูงอายุหรือผู้พิการในการ
เปิด-ปิดไฟ จากผลการทดสอบพบว่าระบบเปิดปิดไฟนี้สามารถทางานได้ทั้งการสั่งงานด้วยการกดปุ่มบนแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟนและการสั่งงานด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟน
คาหลัก: บ้านอัจฉริยะ, ระบบเปิด-ปิดไฟ, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
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(บทความ 258)

การทานายแนวโน้มผลการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยใช้เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์
วราวุธ วิสมกา1, นงนุช เกตุ้ย1,* และ วิโรจน์ มงคลเทพ1
1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ที่ 13 ตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
อีเมล์ nongnuchketui@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 054-710259, 054-771398

ปัจจุบันระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีความสาคัญต่อนักศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลการเรียนตกต่า ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
หลายประการ เช่น นักศึกษาลงเรียนในรายวิชาที่ไม่เหมาะสม หรือวิชาพื้นฐานที่จาเป็นไม่ดีพอ งานวิจัยนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยแก้ไขปัญหา คือการทานายแนวโน้มเกรดแต่ละวิชาในภาคการเรียนถัดไป เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษาในการวางแผนที่จะเลือกรายวิชาสาหรับการลงทะเบียนได้อย่างเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลรายวิชา และผล
การเรียน ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จานวน
483 รายการ และได้ใช้เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล ซึ่งนาเสนอด้วยเทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้าง
โมเดล และให้ได้กฎความสัมพันธ์ของรายวิชานั้น
คาหลัก: ทานายผลการเรียน, การทาเหมืองข้อมูล, กฎความสัมพันธ์
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(บทความ 294)

การใช้สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ในแบบสารวจความพึงพอใจบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วรวิทย์ ฝั้นคาอ้าย1, ขนิษฐา หอมจันทร์2*, วิโรจน์ มงคลเทพ1, กฤษฎา ยาใจ1 และ ยุทธภพ สุดาลา1
1,2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จ.น่าน 55000
อีเมล์ kanithahomjun@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 054-710259 ต่อ 7254 เบอร์โทรสาร 054-771398
การสารวจความพึงพอใจต่อสิ่งต่างๆ หรือจากกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมาในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ผู้ทาการสารวจ
จะใช้กระดาษในการทาการสารวจซึ่งทาให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและอาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดในการนาข้อมูลที่ได้สารวจ
มาใส่ในระบบคอมพิวเตอร์อีกทั้งการให้ คะแนนเป็นตัวเลขอาจจะไม่ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม
ดังนั้นการใช้รูปสัญลักษณ์แสดงอารมณ์หรือ สัญรูปอารมณ์ (Emoticon) จะช่วยให้การตอบแบบสอบถามมีความถูกต้องและ
ใกล้เคียงกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสารวจมากขึ้น โดยจากการทดสอบพบว่าจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับ “ระดับความพึงพอใจต่อการสอนในห้องเรียน” โดยใช้ตัวเลขและการตอบแบบสอบถามโดยใช้สัญรูปอารมณ์ มีความ
สอดคล้องกัน
คาหลัก: สัญรูปอารมณ์, แบบสารวจความพึงพอใจ, แอนดรอยด์
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การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจา และทักษะการอ่านภาษาจีน เรื่องฤดูกาล สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4
เจษฎา ธาระธรรม1, จารุณี ซามาตย์2,
1,2

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
อีเมล์ Chetsada_t@kkumail.com เบอร์โทรติดต่อ 064-3193888

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจา และทักษะการอ่านภาษาจีน เรื่องฤดูกาล สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น จานวน 25
คน รูป แบบการวิจั ย ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ การวิ จั ย เชิ ง พั ฒนา ซึ่ง มี ขั้น ตอนการออกแบบและพั ฒ นาประกอบด้ว ย 3
กระบวนการตามลาดับ กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนา และกระบวนการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิง สารวจ โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยคือ (1) การศึกษาหลักการและ
ทฤษฎี (2) การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบ (3) การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้หนังสือเสมือนจริง
และ (4) การประเมินประสิทธิภาพของหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง ผลการวิจัย พบว่า หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนว
คอนสตรัคติวิส ต์ที่ส่ง เสริมการบันทึกในหน่วยความจา ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย (1)
สถานการณ์ปัญหา (2) แหล่ง การเรียนรู้ (3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) ศูนย์ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจา (5) ฐานการ
ช่วยเหลือ และ (6) การโค้ช และผลจากการศึกษาประสิทธิภาพ พบว่ามีประสิทธิภาพในด้านเนื้อหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และ
ด้านการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง
คาหลัก: หนังสือเทคโนยีเสมือนจริง, เทคโนโลยีเสมือนจริง, สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้, การบันทึกในหน่วยความจา

98 Abstract Book

“เที่ยวบ่อน้ำแร่ ล่องแพน้ำแจ่ม พักแรมน้ำตก ผ้ำตีนจกยอดน้ำมือ”
:กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอ้ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(บทความ 332)

อรรถพล ก๋องแก้ว1, จันทร์ธิมำ สมศักดิ์,1 ณัชชำ วีรวัฒนโยธิน1, และประทีป พืชทองหลำง2,*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2)เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพการท่องเที่ยวในอาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบแบบผสานวิธี พื้นที่
วิจัย คือ 1) น้าพุร้อนเทพพนม 2) ล่องแพบ้านแม่นาจร 3) น้าตกห้วยทรายเหลือง 4) บ้านท้องฝ้าย ตาบลช่างเคิ่ง กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 60 คน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ละ 15 และการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ประกอบกิจการบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว จานวน 8 คน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ละ 2 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด
คือ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการณ์การท่องเที่ยวในอาเภอแม่แจ่ม นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวมาจากเพื่อนและคนรู้จักเหตุผลที่มามาเพื่ออยากชื่นชมบรรยากาศในอาเภอ
แม่แจ่ม ส่วนใหญ่จะมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกโดยมากับครอบครัว 2. บริบทและศักยภาพการท่องเที่ยว ความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวในอาเภอแม่แจ่ม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณา
สถานที่ท่องเที่ยวในอาเภอแม่แจ่มทั้ง 4 แห่ง พบว่า ผ้าซิ่นตีนจกบ้านท้องฝาย ตาบลช่างเคิ่ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.39 รองลงมา
คือ น้าพุร้อนเทพพนม ค่าเฉลี่ย 3.37 ล่องแพแม่นาจร ค่าเฉลี่ย 3.35 และน้าตกห้วยทรายเหลือง ค่าเฉลี่ย 3.29
ค้ำหลัก: การพัฒนาการท่องเที่ยว, แม่แจ่ม
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
พรนภา อ่วมวงษ์1, ลลิตาภรณ์ วราพุทธ,1 ภัทรชนน ตุ้ยแสง1, และประทีป พืชทองหลาง2,*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ ยวเชิงผจญภั ยในเขตอาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ 2) สารวจมาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พื้นที่
วิจัย คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
รวม 50 คน ใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบง่ าย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย มี 2 ชนิ ด ได้ แ ก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสั ม ภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบนมาตรฐาน แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา พบว่า 1. แหล่ง
ท่อ งเที่ ยวเชิ งผจญภั ย ในเขตอ าเภอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ เกิ ดจากการสร้างอาชี พ และรายได้ของคนในชุม ชน สาหรับ
นักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยและทากิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่ไม่โลดโผนนัก ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.08 2. มาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรฐานใน
ระดับมาก ได้แก่ 1) ด้านอุปกรณ์ มีอุปกรณ์การช่วยเหลือและป้องกันต่างๆ อย่างครบถ้วน 2) ด้านพื้นที่ สิ่งก่อสร้างสามารถ
เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความสูงของระดับน้า 3) ด้านบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ผ่านการฝึกอบรม และเพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว 4) ด้านการให้ความรู้ มีการบอกข้อควรปฏิบัติ ข้อห้าม และแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว 3. แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในเขตอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พื้นที่การจอดรถยังไม่เพียงพอต่อจานวน
นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล เรื่องการเข้าถึงในอาเภอแม่วางนั้น เป็นเส้นทางที่มีเนินและโค้งชัน ป้ายบอกทางต่างๆ มีการชารุด
เสียหายซึ่งยากต่อการสังเกต และพื้นที่บางส่วนยังพบสิ่งสกปรกและขยะมูลฝอยตามพื้นที่สาธารณะ
คาหลัก: แนวทางการพัฒนา, การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย, ล่องแพ
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(บทความ 335)

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กนกวลี จุ้ยพิทักษ์1, ชุติมณฑน์ อลังการนันท์,1 สุทธิดา เชื้อเมืองพาน1, และประทีป พืชทองหลาง2,*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รูป แบบการวิจั ย เป็ น แบบการวิ จั ย เป็ น แบบผสานวิธี (mixed methods research: MMR) ระหว่า งการวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)เพื่ อให้ ได้ ข้อ มูลและค าตอบของงานวิจัยให้
ครอบคลุ ม รอบด้ า นและสมบู รณ์ ที่ สุ ด พื้ น ที่ วิจั ย คื อ ชุ ม ชนบ้ านปงไคร้ ต าบลโป่ งแยง อ าเภอแม่ ริ ม จั งหวั ด เชี ย งใหม่
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว รวมทั้งหมด 40 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2ชนิด คือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ลักษณะของแบบสอบถามประกอบด้วย
คาถามแบบปลายปิด (Close-Ended Question) และลักษณะของแบบสัมภาษณ์เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open-Ended
Question) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัย
พบว่า 1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในให้ความเห็นที่มากในทุกๆด้านทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม ด้านการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวเห็นด้วยมาก ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 2. . กิจกรรมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ มีชื่อโปรแกรมการท่องเที่ยวว่า โปรแกรม
ท่องเที่ยว กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนบ้านปงไคร้ เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ 2 วัน 1 คืน และกิจกรรมกระรอกบิน 3. แนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปงไคร้ พบว่า นโยบายของแผนบริหารจัดการด้านแหล่งแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนบ้านปงไคร้
ได้จัดทาแผนนโยบายตามหลักยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาสามปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
คาหลัก: บ้านปงไคร้, แนวทางการพัฒนา, แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
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แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหมู่บ้านแม่กลางหลวง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

(บทความ 336)

วรพล ปะมาละ1, อนุชา แก้วชัยยา,1 มนัสฏภัส แสนสวะ1, และประทีป พืชทองหลาง2,*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชนของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศในหมู่ บ้ า นแม่ ก ลางหลวง
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในหมู่บ้านแม่กลางหลวง อาเภอจอมทอง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ 3) เพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศในหมู่ บ้ า นแม่ ก ลางหลวง อ าเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย คือ หมู่บ้านแม่กลางหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยว 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ส ถิติพื้ นฐาน ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบนมาตรฐาน แล้วเขียนบรรยายเชิ งพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า
1. บ้านแม่กลางหลวงเป็นหมู่บ้านของชาวปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) มีอาชีพทาการเกษตรแบบผสมผสาน ทานาแบบขั้นบันได
ปลูกพืชหลายชนิด เช่น พริก เสาวรส อะโวคาโด้ ดอกเยอร์บีร่า กาแฟพันธุ์อะราบิก้า สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ไร่กาแฟอินทรีย์
บ่อเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้า กุ้งนาข้าว ดอยหัวเสือ น้าตกผาดอกเสี้ยว 2. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านแม่กลาง
หลวง ภาพรวม ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.17 ด้านการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการให้บริการ
ด้ า นการเข้ า ถึ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว มี ค วามหลากหลายของยานพาหนะที่ เข้ า ถึ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นแหล่ งท่ อ งเที่ ย วและ
สภาพแวดล้อม มีทัศนียภาพที่สวยงามและภูมิอ ากาศที่ปลอดโปร่ง ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีที่พักแรมและบ้านพักที่
เพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ เจ้าหน้าที่และพนักงานมีความเป็นมิตร และคนในชุมชน
มีน้ าใจ คอยสอดส่ องดูแลนักท่ องเที่ย ว 3. การพัฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยวเชิงนิเวศหมู่ บ้านแม่ ก ลางหลวง ควรพัฒ นาห้ องน้ า
สาธารณะ และที่จอดรถหรือลานจอดรถ ควรสร้างสิ่งอานวยความสะดวก และควรมีเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านช่วยดูแลการทา
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
คาหลัก: แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การท่องเที่ยวชุมชน
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แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์พระนางจามเทวี
ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดลาพูน

(บทความ 337)

ปิยธิดา สินธุบุญ1, ฐิติมา สมอุทยั ,1 วรรณวิมล ไชยจินดา1 และประทีป พืชทองหลาง2,*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์พระนางจาม
เทวี 2) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์พระนางจามเทวี 3) ศึกษาแนวทางการ
พั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วตามรอยประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนางจามเทวี รู ป แบบการวิ จั ย เป็ น แบบผสม พื้ น ที่ วิ จั ย คื อ
วั ด พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ชั ย วรมหาวิ ห าร อนุ ส าวรี ย์ พ ระนางจามเทวี วั ด จามเทวี วั ด มหาวั น กู่ ช้ า ง-กู่ ม้ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ได้แก่ นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ รวม 55 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 แห่งมีความ
เกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวี มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ สถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นสถานที่ศักดิ์สิ ทธิ์และเป็นที่ เคารพของ
ประชาชน 2. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับแหล่งข้อมูลจากเพื่อน/ญาติ เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล มากับครอบครัว
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สิ่งจูงใจที่ตัดสินใจเดินทางจากเพื่อน/ญาติ ช่วงเวลาในการเดินทาง คือวันเสาร์-อาทิตย์ ท่องเที่ยว 1-2 วัน
พักค้างแรมบ้านเพื่อน/ญาติ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากที่สุด คือ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 3. การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์พระนางจามเทวีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน 1) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ควรมี
รถรางและมีป้ายบอกทางที่ชัดหรือจัดทาแผนที่เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 2) ด้านที่พัก ควรมีศาลาและซุ้มนั่งพักให้แก่
นักท่องเที่ยว 3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ควรมีศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ที่จอดรถ และห้องน้าที่เพียงพอสาหรับ
นักท่องเที่ยว
คาหลัก: การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, พระนามจามเทวี
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พระธาตุลาปางหลวง : เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
จังหวัดลาปาง
ณัฐพร ตาต๊ะ1, ณัฐธิดา คาแปง,1 ศินิทรา มูลา1 และประทีป พืชทองหลาง2,*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่ อศึกษาประวัติและตานานวัดพระธาตุลาปางหลวงจังหวัดล าปาง 2) เพื่ อศึกษา
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดพระธาตุลาปางหลวงรูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย
คือ วัดพระธาตุลาปางหลวงอ าเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง กลุ่มตั วอย่าง ได้แก่ พ่ อค้าแม่ค้ า ประชาชน และนั กท่อ งเที่ย ว
รวม 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. วัดพระธาตุลาปางหลวงเป็นสถานที่สาคัญ
และพระธาตุลาปางหลวงยังเป็นพระธาตุประจาปีเกิด วัดมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม และ
เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธทั่วไป 2. สถานการณ์การท่องเที่ยววัดพระธาตุลาปาง
หลวงในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวลดลงกว่าทุกปี และพบว่าอุปสรรคและปัญหาในการประกอบธุรกิจร้านค้า คือ ขายของได้น้อย
กาไรลดลง และผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับให้มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมประเพณี เพื่อดึง ดูด
นักท่องเที่ยว 3. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุลาปางหลวง ด้านสิ่งอานวยความสะดวกมีห้องน้าที่สะอาดและ
เพียงพอสาหรับนักท่องเที่ยว ด้านบุคลากรของวัด มีผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดพระธาตุลาปางหลวงเป็นอย่างดี
และมีผู้แนะนาข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเยี่ยมชมศาสนสถานในบริเวณวัด และด้านประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์
หลายรูปแบบ เช่น การโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์
คาหลัก: พระธาตุลาปางหลวง, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, เส้นทางการท่องเที่ยว
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รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สานักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ทัศนีย์ ชมภูพงษ์1, บุรัสกร นุชเวช,1 ยลดี คาอินทร์1, และประทีป พืชทองหลาง2,*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2) เพื่อศึกษากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3) เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย คือ สานัก
ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ 10 คน นักท่องเที่ยว 40 คน รวม 50 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ การวิจัยเชิงประมาณวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบนมาตรฐาน แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. สานักฟาร์มมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสวนลาไย แปลงสาธิตการเกษตร และกิจกรรมที่สอดคล้องการเกษตร
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.79 2. สานักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดให้ความรู้
แก่นักท่องเที่ยวนักศึกษาและผู้ที่สนใจในแนว คิดเกษตรอินทรีย์ โดยได้จัดการให้ความรูโ้ ดยแบ่งพื้นที่เป็นฐานความรู้ต่างๆ เป็น
ส่วนๆเพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้เข้าไปทากิจกรรมภายในฐานนั้นๆทาให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเกษตร
3. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์สานักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) การท่องเที่ยวเกี่ยวกับเกษตร
มีการให้ถ่ายทอดความรู้ อบรม และพานักท่องเที่ ยวลงมื อปฏิบั ติจริง ตามฐานความรู้ต่างๆมีที่ พักให้ เหมาะมากสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่มาสัมมนาความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะอยู่ภายในบริเวณโดยรอบของสานัก
ฟาร์ม เป็นการท่องเที่ยวแบบศึกษาเส้นทางธรรมชาติ อีกด้วย
คาหลัก: เชียงใหม่, เกษตรอินทรีย์, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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เรือหางแมงป่อง : เส้นทางท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์แม่น้าปิง อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ธนัชพร อินค้าเชือ1, พรสวรรค์ วรรณา,1 เกศินี วรปัสสุ1, และประทีป พืชทองหลาง2,*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัต ถุประสงค์เพื่ อ 1) ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่ องเที่ยวย้อ นรอยประวัติศาสตร์แม่น้ าปิ งตาม
เส้นทางท่องเที่ยวเรือหางแมงป่อง 2) ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์แม่น้าปิง
เรือหางแมงป่อง 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์แม่น้าปิงตามเส้นทางท่องเที่ยวเรือหาง
แมงป่อง รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย คือ เส้นทางท่องเที่ยวตามเรือหางแมงป่อง 13 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 50 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย มี 1 ชนิ ด ได้ แ ก่ 1) แบบสอบถาม วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา 1. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอย
ประวัติศาสตร์แม่น้าปิงตามเส้นทางท่องเที่ยวเรือหางแมงป่องในอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.44 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.09 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.89 ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.25 ด้านความหลากหลาย
ของกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว ระดั บ ปานกลางค่ า เฉลี่ ย 3.33 ด้ า นและการบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ระดั บ ปานกลาง ค่ า เฉลี่ ย 2.60
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ งมี อ ายุ อ ยู่ ในช่ ว ง 41-50 ปี สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี อาชี พ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจอยู่ในภาคกลาง เดินทางโดยรถทัวร์มากับบริษัททัวร์ 3. แนวทางการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว
1) ที่จอดรถ ควรจัดสร้างที่จอดรถเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 2) ท่าเรือ ควรปรับปรุงพื้นที่ให้เพียงพอ และรับน้้าหนักได้มากขึ้น
3) ราคา ควรปรั บ ลดราคาให้ เหมาะสม 4) ด้ า นการให้ บ ริ ก าร ควรมี เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลที่ เพี ย งพอ 5) ด้ า นความปลอดภั ย
ควรจัดเตรียมเสื้อชูชีพ และปรับปรุงสะพานที่ช้ารุด
ค้าหลัก: เรือหางแมงป่อง, การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, แม่น้าปิง
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เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พรนภา อ่วมวงษ์1, ลลิตาภรณ์ วราพุทธ1, ภัทรชนน ตุ้ยแสง1 และ ประทีป พืชทองหลาง2*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคา
2) เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคา 3) เพื่อศึกษาแนวทางพั ฒ นา
เส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อสักการะวัดพระธาตุดอยคา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย
คือ วัดพระธาตุดอยคา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่วัดและนักท่องเที่ ยว รวม 50 คน ใช้วิธี
คัดเลือกแบบง่าย เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบนมาตรฐาน แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยคาส่วนมากจะมาขอพร บนบานพระเจ้าทันใจ ถ้าขอพรสาเร็จ ก็จะนาพวงมาลัยดอกมะลิมาแก้บนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในวัด เช่น ศาลปู่แสะย่าแสะ หลวงพ่อพูดได้ เป็นต้น ในช่วงประเพณีนักท่องเที่ยวจะนิยมมาเวียนเทียนหรือเดิน
ขึ้นดอย 2) ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านสิ่ งที่ดึงดูดใจ
ค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก ค่าเฉลี่ย 3.77 3) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัดพระธาตุดอยคา พบว่า สภาพแวดล้อม
ของวัดพระธาตุดอยคานั้น อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควรจะเพิ่มการรักษาความสะอาด เส้นทางการคมนาคมค่อนข้างแคบ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ไม่มีการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ควรจะแจกแผ่นพับหรือใบปลิว สร้างกิจกรรมเสริมเพื่อดึงดูดใจ
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในวัดมากขึ้น
คาหลัก: เส้นทางการท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์,วัดพระธาตุดอยคา

th
nd
4
CRCI
&
2
ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E”

107

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

(บทความ 329)

กีรติญา ศิริกุล1, ศิริพร มารังค์,1 สุทธิดา พุทธสอน1, และประทีป พืชทองหลาง2,*
1

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
2
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทและสินค้าทางวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย 2) ศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวบนถนนคนเดินวัวลาย 3) ศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนคนเดินวัวลาย รูปแบบการวิจัย
เป็นแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย คือ ถนนคนเดินวัวลาย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่
ชาวบ้าน นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวม 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบนมาตรฐาน แล้วเขียนบรรยายเชิงพรรณนา พบว่า
1. สภาพภูมิทัศน์ของถนนวัวลายทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ซอยทางเข้าถึงทางแยกเข้าชุมชนวัดนันทารามริมทางเดินตลอดเส้นทางถนน
วัวลายเป็นร้านค้าแผงรอย หรือหาบเร่ เป็นผู้ค้าจากทั้ง 3 ชุมชน และเป็นบุคคลภายนอก มีร้านค้าหลายประเภท สินค้าทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องเงิน เครื่องเขิน หัตถกรรมพื้นบ้านอื่น ๆ เป็นต้น 2. นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่
จะมากินอาหารและซื้อของฝากและนวด นักท่องเที่ยวที่พบมากที่สุด คือ นักศึกษา ส่วนนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดส่วนใหญ่จะ
เป็นข้าราชการ นักท่องเที่ยวจะเลือกซื้อสินค้าประเภทอาหารมากว่าประเภทของฝาก ผู้หญิงจะซื้อพวกผ้าแบบล้านนา อาหาร
เป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด 3. ชุมชนและร้านค้าร่วมรณรงค์การพูดคาเมือง เกิดการผลักดันแนวคิดร่วมกันเพื่อดารงความเป็นชาว
ล้านนา ส่วนการพัฒนาด้านที่จอดรถ ควรทาการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ระบุพื้นที่ให้บริการจอดรถ เพิ่มการตรวจตราความ
ปลอดภัยทรัพย์สินนักท่องเที่ยว ควรเพิ่มจุดบริการทิ้งขยะให้มากกว่าเดิม และเพิ่มถุงขยะสารองสาหรับเกิดปัญหาขยะล้นถัง
คาหลัก: ถนนคนเดินวัวลาย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สินค้าล้านนา
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การพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุมชนบ้านซาง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

(บทความ 330)

วิไลรัตน์ แสงศรี และประทีป พืชทองหลาง,*
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ Khun_Jedrin@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 08-5866-1441
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจและจัดทาข้อมูลแผนที่ทุนชุมชนบ้านซาง 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการ
ทุนชุมชนบ้านซาง และ 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุ มชนบ้านซาง รูปแบบวิจัยเป็นแบบผสานวิธี
พื้นที่วิจัย คือ บ้านซาง ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จั งหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นาชุมชน ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ
จานวน 98 คน ใช้การคัดเลือกแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเขียนบรรยาย
เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1) ทุนชุมชนบ้านซาง 2) การพัฒนาศักยภาพการจัดการทุนชุมชน มี 3 ระยะ คือ1) ระยะการ
วางแผนและวินิจฉัย การเตรียมชุมชน การวิเคราะห์สถานการณ์ และกาหนดปัญ หา 2) ระยะดาเนินกิจกรรม การพัฒ นา
ศักยภาพแกนนา การกาหนดกิจกรรม 3) ระยะสรุปและประเมินผล การประเมินสถานการณ์ การสะท้อนคิดและนาเสนอ
ข้อมูล การสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง การหาความตรงและสะท้อนคิด
คาหลัก: การพัฒนาศักยภาพ, ทุนชุมชน
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(บทความ 274)

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา : โรงเรียนเปี่ยมสุข เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ยุรธร จีนา1* และ รมิตา จีนา2
1

อาจารย์กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล์ yurathorn_27@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 053-921444, 085-0343620

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียน
เปี่ยมสุข เทศบาลตาบลสันโป่ง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลสั นโป่ง ผู้บ ริห ารโรงเรียนเปี่ ยมสุข ผู้ นาชุม ชน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ย วข้องในการจั ดกิจกรรมโรงเรียนเปี่ย มสุ ข
ผู้สูงอายุนักเรียนโรงเรียนเปี่ยมสุข รวมจานวน 28 คน การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี ส่วนร่วมในการดาเนินงานของ
โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีสามเส้า การวิเคราะห์เนื้อหาและ
การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เกิดจากการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้แก่ เทศบาลตาบลสันโป่ง คณะสงฆ์ตาบลสันโป่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้นาชุมชนและชมรมผู้สูงอายุใน
ตาบลสันโป่ง
2. รูปแบบการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเปี่ยมสุข จัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ เป็นการตอบสนองเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ใน 4 มิติ คือ มิติด้านร่างกาย มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ โดยผู้สูงอายุมีความ
พึงพอใจ สนุ กสนาน ให้ ค วามร่วมมือ ช่วยคิด ช่วยท า ร่วมเสนอความคิด เห็ น และมี ความสุข ทุก ครั้งที่ ได้ ร่วมทากิจ กรรม
โรงเรียนเปี่ยมสุข
3. รูปแบบความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียนเปี่ยมสุข มีปัจจัยความยั่งยืน ได้แก่ ภาวะผู้นา
และความเข้มแข็งของแกนนาผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถ การให้ความร่วมมือของผู้สูงอายุนักเรียนโรงเรียนเปี่ยมสุข
การให้ความสาคัญ พร้อมการสนับสนุนจากนายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาลตาบลสันโป่ง ผู้นาชุมชน หน่วยงานองค์กร
ภาครัฐทั้งในและนอกชุมชน ตลอดถึง การบริหารจัดการโรงเรียนเปี่ยมสุขที่เป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
สาคัญ
คาหลัก: รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน, คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, โรงเรียนเปี่ยมสุข
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(บทความ 306)

บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21
กรณีศึกษา : โครงการบวรสันติสุข วัดสว่างบรรเทิง ตาบลแม่สา อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ยุรธร จีนา1* และ รมิตา จีนา2
1

อาจารย์กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อีเมล์ yurathorn_27@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 053-921444, 085-0343620

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 โดยศึกษา
จากการด าเนิ น โครงการบวรสัน ติ สุ ข ของวัด สว่า งบรรเทิ ง ต.แม่ ส า อ.แม่ ริ ม จ.เชี ย งใหม่ จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ กจาก
เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ผู้ริเริ่มให้มีโครงการ ผู้นาชุมชน ผู้แทนจากโรงเรียนบ้านแม่สา ผู้แทนหน่วยงานราชการในตาบลแม่สา
และผู้เข้าร่วมโครงการบวรสันติสุข รวมทั้งสิ้น จานวน 16 คน และใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการดาเนิน
โครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีสามเส้า การวิเคราะห์เนื้อหาและ
การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า
1. ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พระสงฆ์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แต่เดิมเป็นการเผยแผ่ที่คอยตั้งรับ เปลี่ยนเป็นเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการบวรสันติสุข มุ่งเน้นให้พระสงฆ์เปลี่ยนรูปแบบ
การเผยแผ่ธรรมะ โดยปรับเปลี่ยนการประกอบศาสนกิจจากเดิมที่วัด ไปจัดที่บ้านของญาติโยมแทน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ภายในตาบล
2. บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ยังคงไว้ซึ่งบทบาทที่มีมาแต่อดีต คือ พระสงฆ์เป็น
ศูนย์รวมจิตใจเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน บทบาทความเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณ บทบาทนักพัฒนาสังคม บทบาทนัก
บริหารจัดการประสานความร่วมมือในชุมชน บทบาทของการเป็นผู้สอนคุณธรรมจริยธรรม และบทบาทผู้นาทางพ้นทุกข์
แต่ทั้งนี้ในยุคศตวรรษที่ 21 พระสงฆ์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแผ่ธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย เพื่อจูงใจแก่พุทธศาสนิกชนได้นาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของตน เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21
คาหลัก: บทบาทของพระสงฆ์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ศตวรรษที่ 21, โครงการบวรสันติสุข

th
nd
4
CRCI
&
2
ISHPMNB 2017
“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise: 3E”

111

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติเรื่องตานานพระพุทธชินราช

(บทความ 276)

ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ1,*, มรกต ทองพรหม1 และ อนุชา บุญจารุพัฒน์1
1

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ตาบลบ้านกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000
อีเมล์ a.laddawun@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 055-298438, 055-298440

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ตานานพระพุทธชินราช มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อความรู้เรื่อง ตานาน
พระพุทธชินราช ในรูปแบบแอนิเมชั่น2 มิติ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานสื่อความรู้เรื่อง ตานานพระพุทธชินราช 3)
เพื่อให้ผู้ศึกษาสื่อมีความรู้เกี่ยวกับ ตานานพระพุทธชินราชและ 4) เพื่อเผยแพร่สื่อให้มีผู้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตานานพระพุทธชิน
ราชมากขึ้นโดยมีขอบเขตการจัดทาดังนี้ 1) จัดทาข้อมูลสื่อ เรื่อง ตานานพระพุทธชินราช 2) จัดทาข้อมูลแบบทดสอบเรื่อง
ตานานพระพุทธชินราชโดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นั กเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) ตาบลใน
เมือง อาเภอเมือง จัง หวัด พิษ ณุโ ลก ปีการศึกษา 2558 จ านวน 41 คน เครื่องมือ ในการทาสื่อแอนิเมชั่ นประกอบด้ว ย
โปรแกรมสร้างภาพแบบเวกเตอร์ โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมสร้างเว็บเพจ โปรแกรมตัด
แต่งเสียงและโปรแกรม จาลองการทางานบนระบบเครือข่าย เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทาวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึง
พอใจ ซึ่งวัดผลในด้านการออกแบบและด้านการนาเสนอเนื้อหา
ผลการประเมินแบบสอบถามเป็นดังนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศหญิงจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 เป็น
เพศชายจานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 ซึ่งมีความพึงพอใจในการใช้สื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ตานานพระพุทธชินราชอยู่
ในระดับดี จาแนกออกเป็นแต่ละด้านโดยด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับดี
ส่วนด้านแบบทดสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับดี ด้านการแสดงผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.99 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับดีเช่นเดียวกัน
คาหลัก: แอนิเมชั่น 2 มิติ, สื่อความรู้, ตานาน, พระพุทธชินราช
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การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยตอน
“เที่ยวประเพณีลอยกระทง 6 จังหวัดทั่วไทย”

(บทความ 248)

ธีระ พร้อมเพรียง*
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย ตอน “เที่ยวประเพณีลอยกระทง 6 จังหวัดทั่วไทย” มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในประเพณีลอยกระทง เนื่องจากประเพณีลอยกระทงในแต่ละ
จังหวัด มีความแตกต่างกัน ประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมีความสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างของประเพณีลอย
กระทงในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยมีการนาสื่อแอนิเมชั่นมาประยุกต์ใช้ในการนาเสนอ ด้วยการใช้โปรแกรม Adobe
Flash CS6 ในการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเพราะช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทยได้โดยไม่มี
ความน่าเบื่อ สามารถศึกษาได้ทุกเพศ ทุกวัย หากพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นนี้สาเร็จจะสามารถลดความสับสนของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติได้ในระดับหนึ่ง ช่ว ยให้ค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับประวัติค วามเป็นมาของประเพณีล อยกระทง ใช้เป็นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทง รวมถึงให้นักเรียน นักศึกษา สามารถศึกษาหาความรู้จากสื่อแอนิเมชั่นนี้ได้อีกด้วย
คาหลัก: แอนิเมชั่น, ประเพณีไทย, ประเพณีลอยกระทง
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(บทความ 301)

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว
ปฏิกมล โพธิคามบารุง1, โสภณา สาราญ2,* และ นราภรณ์ บุญเจริญ1
1,2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตาบลบ้านกร่าง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
1
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2
แผนกคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
อีเมล์ ssophana@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 081-6882562

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว และ 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP โดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8
และระบบฐานข้อมูลใช้โปรแกรม MySQL ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการขายเสื้อพิษณุโลกของร้านสถานีสองแคว
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนผู้ใช้งานและส่วนผู้ดูแลระบบ โดยส่วนผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิก สั่งซื้อสินค้า ดูรายงานการ
สั่งซื้อสินค้า แจ้งการชาระเงิน ตรวจสอบเลขพัสดุภัณฑ์ และแสดงความพึงพอใจที่มีต่อระบบ ส่วนผู้ดูแลระบบสามารถจัดการ
ข้อมูลสินค้าและข้อมูลสมาชิก สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าและการโอนเงิน แจ้งเลขพัสดุภัณฑ์และสามารถดูรายงาน
ข้อมูล เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 76.67 และมีความพึงพอใจต่อระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
อยู่ ในระดั บ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย 3.81 และด้ านข้ อ มู ล สิ น ค้ าและการใช้ งานเว็ บ ไซต์ ผู้ ใช้ งานมี ค วามพึ งพอใจอยู่ ในระดั บ ดี ม าก
มีค่าเฉลี่ย 4.36
คาหลัก: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การขาย
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การพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาการไม่กินผักของช่วงอายุ 3-5 ปี

(บทความ 213)

ธิติวัฒน์ ตาคา1* และ บริวัชร สืบคุณะ2
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง 200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลาปาง 52000
อีเมล์ boriwat.tm@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 054-342547 เบอร์โทรสาร 054-342549

2

การรับประทานผักและผลไม้ ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายสมองและสติปัญญาของ
เด็กในช่วงอายุ 2 ถึง5ปีให้เจริญเติบโตแข็งแรงสมวัยอย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้แม้ว่าในปัจจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยหันมารับประทานอาหารจานด่วนซึ่งเป็ นอาหารจาพวกแป้งไขมันและนาตาลมาก
เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจึงทาให้เกิดภาวะโภชนาการเกินเกิดโรคอ้วนและจะทาให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคภัยต่างๆ โดยหลักการ
บริโภคผักต่อเด็กที่จะเติบโตขึนเพื่อมีสุขภาพและศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แข็งแรงของจึงมีความสาคัญยิ่งต่อ
ภาวะหน้าที่ครอบครัวคนใกล้ชิดเมื่อเด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียนเด็กก็จะได้รับการส่งเสริมการบริโภคผักตามหลักโภชนาการใน
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมากขึนรับรู้เรียนรู้สู่การส่งเสริมการบริโภคผักเป็นการจัดประสบการณ์ที่เด็กได้รับ
เป็นสิ่งที่เด็กสามารถเรียนรู้คุณค่าของการบริโภคผักจากกระบวนการประสบการณ์การเรียนรู้ได้จากการดูสื่อสารสนเทศรู้
ผู้วิจัยจึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาสือ่ สารสนเทศด้านการบริโภคผักให้กับเด็กในช่วงอายุ 2 ถึง5ปีโดย
ใช้พืนที่ในเขตพืนที่ตาบลบ้านเสด็จอาเภอเมืองจังหวัดลาปางในขันต้น เป็ นประชากรกลุ่มตัวอย่างจากจานวนเด็กถึง 123 คน
ให้ได้รับชมโดยจะมีเนือหาที่รัดกุมเหมาะในการให้ความรู้กับผักที่สาคัญเหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยมีวิธีการบริโภคอย่างอร่อย
และถูกต้องเพื่อให้เด็กกระบวนการประสบการณ์ การเรียนรู้โดยที่หลังจากที่เด็กได้รับชมสื่อสารสนเทศและวั ดผลโดยการ
สัมภาษณ์รายบุคคลรวมถึงการทากิจกรรมประกอบสื่อเช่นการร้องเพลงกินผักให้ทายชื่อของผักหรือการบอกประโยชน์ของผัก
เป็นต้นโดยผลลัพธ์ของการวิจัยตัวสื่อสารสนเทศสามารถตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กผลเฉลี่ยของมาอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 48% ตัว
สื่อสารสนเทศสามารถตอบสนองการเรี ยนรู้ของเด็กผลเฉลี่ยของมาอยู่ในเกณฑ์ดีมากที่ 41% และตัวสื่อสารสนเทศสามารถ
ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กผลเฉลี่ยของมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางที่ 10% ตามลาดับและผู้จัดทายังหวังที่จะทดสอบและขยาย
ผลการทดสอบสื่อในพืนที่อื่นๆต่อไป
คาหลัก: ผลไม้, ผัก, เด็ก, อร่อย, สื่อ, การเรียนรู้
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ระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

(บทความ 211)

ธีระ พร้อมเพรียง1
1

หลักสูตรระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

ระบบจั ด การหอพั ก มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลล้ า นนา ตาก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ อ านวย ความสะดวกให้ กั บ
เจ้ า หน้ าที่ และนั ก ศึ ก ษาในการใช้ ระบบจั ด การหอพั ก โดยใช้ ภ าษาจาวาสคริป ต์ (JavaScript) และภาษาพี เอสพี (PHP)
โปรแกรมซับไลม์เท็ก 2 (Sublime text 2) ใช้ในการออก แบบเว็บไซต์และใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) จัดการฐานข้อมูล
พัฒนาภายใต้ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ 10 โอเปอร์เรติ้ง ซิสเต็ม (Windows 10 operating System) ระบบจัดการหอพัก
มหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดทาขึ้นมาเพื่อใช้งานภายในองค์กรสามารถตอบสนองความ ต้องการ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการเข้าจองห้องพัก และคัดกรองนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม เงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ และจัดเก็บข้อมูล
เอกสารสาธารณูปโภคต่างๆ ทาให้นักศึกษาสามารถ ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค เรียกดูเอกสารและตั้ งกระทู้รายงานปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การดาเนินงานได้ สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตลอดจน
ผู้ ดู แ ลระบบสามารถเข้ า จั ด การระบบจั ด การหอพั ก มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ตาก ได้ มี การทดสอบ
ประสิทธิภาพ โดยการประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน คือ ด้านการตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้ระบบ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.43 อยู่ในระดับดี ด้านการทางานได้ตามฟังก์ชั่นงานของ ระบบ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับ ดีด้านความง่ายต่อ
การใช้งานระบบ ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับ ดีมาก และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ได้
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับ ดีเมื่อนาคะแนนเฉลี่ยของแต่ ละหัวข้อมาผ่านระเบียบวิจัย วิธีการทางสถิติ เพื่อหา
ค่าเฉลี่ย (𝑋𝑋̅) จะพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.49 ดังนั้นระบบจัดการหอพักมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
คาหลัก: Management System, Dormitory
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ระบบจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาร้านชัยยะวงศ์เคมีเกษตร

(บทความ 216)

ธีระ พร้อมเพรียง1, แคทรียา พร้อมเพรียง2
1

หลักสูตรระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต
2
หลักสูตรการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เอ็ก ใช้
โปรแกรมพีเอชพีมายด์-แอดมินในการเก็บฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมพีเอชพีในการพัฒนาโปรแกรม
ระบบจัดการสินค้าคงคลังเป็นระบบที่สามารถทาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการ
ขายสินค้า การจัดการคลังสินค้า และช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ซึ่งสามารถดูได้ผ่านจอแสดงผล
คอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลบนมือถือสมาร์ทโฟน โดยมีสื่อตัวกลางที่เป็นเว็บไซต์
จากการค้นคว้างานแบบอิสระนี้ท าให้ ได้ระบบจัด การสินค้ าคงคลัง สามารถด าเนิน งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
กล่าวคือ เพื่อความคาดหวังในการใช้งานที่มีความสะดวกต่อการใช้งาน และสะดวกต่อการจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ
คาหลัก: สินค้าคงคลัง, ระบบจัดการ
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ระบบจัดการร้านคาร์แคร์ ร้านเบิ้มคาร์แคร์ (กรณีศึกษา)

(บทความ 249)

ธีระ พร้อมเพรียง*
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการร้านคาร์แคร์ ร้านเบิ้มคาร์แคร์(กรณีศึกษา) เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการจัดการข้อมูลและลดข้อผิดพลาดการจัดเก็บข้อมูล จึงนาระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยในการปฏิบัติงานของ
ระบบ ซึ่งระบบจะทาให้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงได้เป็นอย่างดี และสามารถเก็บข้อมูลทุกอย่างของร้านได้โดยที่ไม่มี
ปัญหาสูญหาย ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์ ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 เป็นฐานข้อมูล
และใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 สาหรับเขียนโปรแกรมพร้อมด้วย Crystal Report ในออกรายงาน ซึ่ง
โปรแกรมที่ได้เหมาะสมที่จะใช้กับงานในระบบจัดการร้านคาร์แคร์ ร้านเบิ้มคาร์แคร์(กรณีศึกษา)
คาหลัก: ระบบการบริหารจัดการ
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(บทความ 250)

ระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ธีระ พร้อมเพรียง*
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก และเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพของระบบบัน ทึกการเข้าร่วมกิจ กรรมของนั กศึกษา ทาให้ การทางานของ
เจ้าหน้าที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะช่วยลดกระบวนการทางานของเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง ทาให้มั่นใจได้ว่ามีความถูกต้อง
แม่นยา และช่วยลดการสูญหายของเอกสาร ซึ่งเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น จะเป็นการบันทึกลงในสมุดบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยชื่อว่า “สมุดบันทึกความดี” (Merit Book) ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เท็นใช้โปรแกรมพี
เอชพีมายแอดมินในการเก็บฐานข้อมูลและใช้โปรแกรมพีเอชพี ในการพัฒนาโปรแกรม ระบบสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นระบบที่ช่วยในการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ และนักศึกษา จากการประเมินผลโดยการตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้งาน
สามารถสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการนาระบบมาใช้งานจริงผู้ประเมินส่วนมากเห็นด้วยในระดับดี
คาหลัก: ระบบสารสนเทศ, การเข้าร่วมกิจกรรม
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ทัศนคติต่อการเป็นผูป้ ระกอบการของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ธนีนุช เร็วการ* และ ณภัทร ทิพย์ศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
อีเมล์ taneenuch_ao@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 081-7243292 เบอร์โทรสาร 053-729606 ต่อ 7
การวิจั ยครั้งนี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรียบเที ย บทั ศ นคติ ต่ อการเป็ น ผู้ป ระกอบการของนั ก ศึ ก ษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จาแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 จ านวน 272 คน เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
แบบสอบถามทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
T-Test/F-Test (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป ศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปริญญาตรี
หลักสูตรเทียบโอน ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร มีประสบการณ์ในการทางานเพื่อหารายได้ด้วยตนเองในระหว่างเรียน
และอาชีพทางานระหว่างเรียน คือ รับจ้าง นักศึกษามีทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็น
ด้วย คือ ด้านความรู้สึกต่อการเป็นผู้ประกอบการ ด้านความรู้ ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ และด้านพฤติกรรมต่อการ
เป็นผู้ประกอบการ ผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา จาแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา พบว่า
สาขาวิชาที่ศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คาหลัก: ทัศนคติ, ผู้ประกอบการ
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การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การจัดการธุรกิจสาหรับร้านบลูมเบเกอรี่โฮม
โดยใช้ Business Model Canvas

(บทความ 280)

สุพรรัตน์ ทองฟัก1,*, คชรัตน์ ทองฟัก1 และ ขนิษฐา ทะแดง1
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 52 หมู่ 7 ตาบลบ้านกร่าง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
อีเมล์ supornrat478@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 055-262789 เบอร์โทรสาร 055-298440

การวิจัยนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการ สาหรับ
การเพิ่มผลประกอบการของร้านบลูมเบเกอรี่โฮมโดยใช้ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ
นาไปสู่การจัดทาแผนกลยุทธ์ให้ เหมาะสม สาหรับการเพิ่มผลประกอบการให้สูงขึ้น ผลการวิจัย พบว่า จากการประเมิน
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์ เชิ งกลยุท ธ์ด้วย TOWS Matrix กิจการควรใช้กลยุท ธ์
2 ประเภท คือ 1) กลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้แก่ แผนกลยุทธ์การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ และแผนกลยุทธ์การปรับปรุงและ
พัฒนาสินค้า 2) กลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่ แผนกลยุท ธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งผลทาให้ผลประกอบการของกิจการ
สาหรับระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2560) เมื่อเทียบกับปีก่อน (ปี 2559) ได้แก่ รายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น
จากค่าเฉลี่ยต่อเดือน 75,000 บาท เป็น 88,453 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.94 และ ค่าเฉลี่ยอัตรากาไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น
จากร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 22.65
คาหลัก: กลยุทธ์, การจัดการธุรกิจ, Business Model Canvas
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(บทความ 285)

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผู้นาชุมชนที่พึงประสงค์ของตาบลแม่ปะ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ณัชชิยา โม้ฟ1,ู * และ จุฑาภรณ์ อิ่มทอง2
1,2

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตาบลไม้งาม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
อีเมล์ mofu_nut@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 085-8764883, 055-511833

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้นาชุมชนที่พึงประสงค์ของตาบล
แม่ปะ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะของผู้นาชุมชนที่พึงประสงค์ของตาบลแม่ปะ จ าแนกตามเพศ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรหมู่ที่ 11 ตาบลแม่ปะ จานวน 552 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน จานวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม หาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน จาแนกตามเพศ โดยใช้ การทดสอบที (ttest)
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้นาชุมชนที่พึงประสงค์ของตาบลแม่ปะ อยู่ใน
ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้นาชุมชน
ต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
คาหลัก: คุณลักษณะ, ผู้นาชุมชน , ความพึงพอใจ
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(บทความ 246)

ปัจจัยด้านการเงินและการกากับดูแลกิจการที่มีอิทธิพลต่อการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับปัญหาการดาเนินงานต่อเนื่อง ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ.นวิตถา โสภาจารีย์1, อ.เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์1 และ ดร.วรวิทย์ เลาหะเมทนี1*
1

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
128 ถนนห้วยแก้ว ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
อีเมล์ witsite@hotmail.com เบอร์โทรติดต่อ 093-1344488

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการเงินและปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาลของกิจการที่อิทธิพลต่อ
การรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เกี่ยวกับปัญหาการดาเนินงานต่อเนื่องของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ที่ผู้สอบบัญ ชีรายงานเกี่ยวกับปัญ หาการดาเนินงาน
ต่อเนื่องจานวน 60 บริษัทในช่วงปี 2554-2558 และจับคู่กับบริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้รายงานเกี่ย วกับปัญหาการดาเนินงาน
ต่อเนื่องจานวน 61 บริษัทเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างจานวนรวม 121 ตัวอย่างพบว่า ตัวแปรด้านสภาพคล่อง (Quick) และตัวแปรด้านระดับการปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาล (CG) มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยสาคัญต่อโอกาสในการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับปัญหา
การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ ชี้ ให้ เห็ น ถึ งความส าคั ญ ของระดั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลของกิ จ การที่ ส่ งผลต่ อ
การพิจารณาว่ากิจการจะสามารถดารงอยู่และดาเนินงานต่อเนื่องของกิจการ
คาหลัก: การดาเนินงานต่อเนื่อง, รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, หลักธรรมาภิบาล
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(บทความ 291)

ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์จากไม้สักของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแกะสลักไม้บ้านโรงวัว ต้าบลน้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สุรัตน์ ยาสิทธิ์1 และ รังสิมา กันธิวาส2
1,2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อีเมล์ surat001@rmutl.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 085-3715119
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ไม้สักของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้
บ้านโรงวัว ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาและท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง จากคุณประหยัด ธรรมวงค์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์จากไม้สักที่มีอัตราก้าไรสุทธิ
ต่อต้นทุน และอัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขายที่มีค่าผลตอบแทนร้อยละมากกว่าศูนย์คือ กล่องทิชชู่ มีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุน
เท่ากับร้อยละ 18.06 อัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขายเท่ากับร้อยละ 15.30 ตลับ 3 ช่อง มีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ
11.43 อัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขายเท่ากับร้อยละ 10.26 และที่วางสบู่ที่มีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 12.87 บาท
อัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขายเท่ากับร้อยละ 11.40 บาท ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีค่าผลตอบแทนในอัตราร้อยละน้อยกว่าศูนย์คือ ที่เขี่ย
บุหรี่ มีอัตราก้าไรสุทธิต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ -22.36 อัตราก้าไรสุทธิต่อราคาขายเท่ากับร้อยละ -28.80 และตลับจิ๋วมีอัตรา
ก้าไรสุทธิต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ -33.93 อัตราก้าไรสุทธิต่อราคาเท่ากับร้อยละ -51.36
ค้าหลัก: ต้นทุนและผลตอบแทน วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้สัก
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การเปรียบเทียบต้นทุนและตอบแทนของการเพาะเห็ด
กรณีศึกษา บ้านตลาดขี้เหล็ก ตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

(298)

อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว1 และเสรฐสุดา ปรีชานนท์2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรติดต่อ 085-0413489
การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาว กรณีศึกษา
บ้ านตลาดขี้ เหล็ ก ต าบลแม่ โป่ ง อ าเภอดอยสะเก็ ด จังหวัด เชี ย งใหม่ ในครั้งนี้ มี วัต ถุป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาต้ น ทุ น และ
ผลตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรมและเห็ดขอนขาว (2) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและตอบแทนของการเพาะเห็ด
นางฟ้า เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาว โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้างแน่นอนจากนางราตรี สุนันทศิลป์
ผู้ น าศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามแนวพระราชด าริด้ า นเพาะเห็ ด เศรษฐกิ จ บ้ า นตลาดขี้ เหล็ ก ต าบลแม่ โป่ ง อ าเภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชียงใหม่ โดยทาการทดลองเพาะเห็ดทั้ง 3 ชนิด คือ เห็ดนางฟ้ า เห็ ดนางรมและเห็ ดขอนขาวอย่างละ 200 ก้อน
ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2559 ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเพาะเห็ดนางฟ้า
เห็ดนางรมและเห็ดขอนขาว กรณีศึกษา บ้านตลาดขี้เหล็ก ตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ในระยะ 3 เดือน
ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 พบว่า เห็ดนางฟ้ามีต้นทุนการผลิตรวม 2,548 บาท กาไรจากการดาเนินงานเท่ากับ
30,452 บาท อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 48.16 และมีระยะเวลาคืนทุน 6.24 เดือน เห็ดนางรมมีต้นทุนการผลิตรวม
2,434 บาท กาไรจากการดาเนินงาน 9,566 บาท อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 15.13 และระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 8 เดือน
และเห็ ด ขอนขาวมี ต้ น ทุ น การผลิต รวม 3,308 บาท ก าไรจากการด าเนิ น งาน 16,692 บาท อั ต ราผลตอบแทนถั วเฉลี่ ย
ร้อยละ 26.40 และระยะคืนทุนประมาณ 11 เดือน
คาหลัก: ต้นทุน ผลตอบแทน เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดขอนขาว
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ความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย

(บทความ 309)

ณภัทร ทิพย์ศรี1*และธนีนุช เร็วการ2
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
อีเมล์ naphat6473@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 083-1415660
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถทางการตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ SMEs ในจั งหวั ด เชี ย งราย จ านวน 400 ราย เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี มีสถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท ตาแหน่งงานในปัจจุบันเป็น
เจ้าของกิจการ สาหรับข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายเป็นกิจการเจ้าของ
คนเดียว ธุรกิจการค้าปลีก ทุนในการจดทะเบียนเริ่มต้น น้อยกว่า 500,000 บาท มีระยะเวลาการดาเนินงานอยู่ในช่วง 1 - 5 ปี
ส่วนใหญ่จานวนพนักงานในปัจจุบัน น้อยกว่า 15 คน รายได้สุทธิของธุรกิจเฉลี่ยต่อปี 300,001 - 500,000 บาท นอกจากนั้ น
ผลการศึกษายังพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีความสามารถทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการเรียนรู้ลูกค้ามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการเรียนรู้คู่แข่งและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากัน และด้านต่าที่สุดคือ ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
คาหลัก: ความสามารถทางการตลาด, ธุรกิจ SMEs
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Integrative Motivation in English Learning of Undergraduate Students’
in the Intercultural Classroom of English for Recreation Course

(บทความ 207)

Phanumat Denyotha1 and Pornhathai Tanjitanont2*
1

Program in English for International Communication, Rajamangala University of Technology Lanna
Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna
*
Corresponding Author: pt_khwan@rmutl.ac.th, Telephone 086-1797338

2

The purpose of this study was aimed to determine the level of integrative motivation in English
learning of undergraduate students’ and to investigate the determinants of English learning in the
intercultural classroom which motivated students to learn English. The target group selected by purposive
sampling was 39 undergraduates who enrolled in English for recreation course at Rajamangala University
of Technology Lanna, during the academic year 2016. The research instruments were questionnaires and
behavioral observation checklists. The collected data were analyzed by using descriptive methodology
and by calculating for percentage, mean, and standard deviation. The research findings showed that the
students had a high level of integrative motivation in English learning while studying in the intercultural
classroom. Besides, the observers’ opinions presented the high level of each category of the students’
behavior during the class. It was obvious that the intercultural classroom could enhance the students’
integrative motivation in English learning.
Keywords: Integrative motivation, Intercultural classroom, English learning
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การใช้สื่อโซเชียลสาหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง

(บทความ 220)

พิมเนตร เทพปัญญา1, ณัชธาร สิงห์โตทอง2
กัลยา ชุมพงษ์พันธ์3 และ พลอยชมพู ธรรมสอน4
1

อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2
อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
3,4
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง 200 ม. 17 ต. พิชัย อ. เมือง จ. ลาปาง 52000
อีเมล์ pimnett@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 054-342547-8 ต่อ 247 เบอร์โทรสาร 054-342549
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประเภทสื่อโซเชียลที่นักศึกษาเลือกนามาศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
ปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาขอบเขตเนื้อหาจากสื่อโซเชียลที่เรียนรู้ด้วยตนเองแล้วได้ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นด้วย
ตนเอง และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางกลยุทธ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาจากสื่อโซเชียล
อัน สอดคล้ อ งกั บ การเรี ยนรู้ในทศวรรษที่ 21 และสนั บ สนุ น ให้ เป็ น ผู้ เรีย นรู้ต ลอดชีวิ ต โดยมี ก ลุ่ ม ตั วอย่ างเป็ น นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลาปาง จานวน 298 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้เก็บ
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามสาหรับสารวจข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
และสื่อโซเชียลในการเรียนรู้ โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงปริมาณ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
เชิงคุณภาพด้วยการบรรยาย
ผลการวิจัยพบว่า
1) นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก 3 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนิยมเลือกใช้สื่อโซเชียล 3 ประเภทประเภทชุมชนออนไลน์ (Community) นิยมมาก
ที่ สุ ด ได้ แ ก่ Facebook ร้ อ ยละ 96 ประเภทมั ล ติ มี เ ดี ย (Multimedia) นิ ย มเป็ น ล าดั บ รองลงมา ได้ แ ก่ Youtube
ร้อยละ 84.21 และประเภทสื่อที่เป็นแหล่งข้อมูล (Data / Knowledge) ได้แก่ Google ร้อยละ 55.26 ตามลาดับ
2) ขอบเขตเนื้อหาของสื่อโซเชียลที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยนักศึกษาสนใจเลือกคือ
เนื้อหาที่นาเสนอได้สนุกสนานเพลิดเพลินท้าทายความสามารถส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ร้อยละ76.32 มีค่าเฉลี่ยความพอใจ
2.2 อยู่ที่ระดับดี เนื้อหาที่ใช้คาศัพท์และภาษาที่เข้าใจง่ายร้อยละ 58.58 มีค่าเฉลี่ยความพอใจ 2 อยู่ที่ระดับดี และเนื้อหาที่
สอดคล้องกับปัญหาของตนเองนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ร้อยละ 53.95 มีค่าเฉลี่ยความพอใจ 2.2 อยู่ที่ระดับดี
ตามลาดับ
3) กลยุทธ์ที่ใช้เรียนสาหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากสื่อโซเชียลเป็นกลวิธีการเรียนรูภ้ าษาโดยอ้อม
(Explicit Learning) แบบวิ ธี อ ภิ ป ริ ช าน (Metacognitive Strategies) ที่ ส ามารถประยุ ก ต์ ใช้ ส นั บ สนุ น กั บ การเรี ย นรู้ ใ น
ทศวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเป็นผู้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต คือ มีทักษะคิดวิเคราะห์ วางแผน เลือก ฝึกฝน ประเมินทักษะด้วย
ตนเองได้
คาหลัก: สื่อโซเชียล, พัฒนา, ทักษะภาษาอังกฤษ
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(บทความ 223)

การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมิเดีย Rosetta Stone
นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย์1*, วัลจิลีน จันทรวิโรจน์2, หทัยภัทร ธรรมจักร3 และ ณัฏฐธิดา ไชยวรรณ์4
1,2

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง 200 หมู่ 17 ตาบลพิชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52000
อีเมล์ nongnootpeipei@gmail.com เบอร์โทรติดต่อ 088-4044489 เบอร์โทรสาร 054-342548
3,4

โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนและ
หลั งการเรีย นการสอนโดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์มั ล ติ มี เดี ย Rosetta Stone 2) เพื่ อ ศึ ก ษาเจคติ ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
การเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินทักษะการพูด
และแบบทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจคติของนักศึกษาที่มีต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone
โดยใช้ประชากรจานวน 300 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ค วามถี่ ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย และค่ าส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิ จัย พบว่า หลั งการใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย Rosetta Stone นักศึกษามีทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษมากกว่าก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย Rosetta Stone ส่วนทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้านการพูดอย่างคล่องแคล่ว ด้านการพูดถูกตามหลักไวยากรณ์
น้ อ ยกว่ า ก่ อ นการใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เดี ย Rosetta Stone และระดั บ เจคติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์มั ล ติ มีเดี ย ในการช่ วยสอนทั ก ษะการฟั ง -พู ด ภาษาอั งกฤษในภาพรวมพบว่า ค่ าเฉลี่ย ของระดั บ การมี ผลต่ อ
การตัดสินใจอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
คาหลัก: การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย Rosetta Stone
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AEROSOL AND
ENVIRENTAL MONITORING
INSTRUMENTS

3910 NanoScan SMPS / 3330 Optical Particle Sizer (OPS)
เปนชุดเครื่องมือแบบหิ้วถือที่ใชสำหรับวิเคราะหขนาด และ
ความเขมขนของอนุภาคในบรรยากาศ โดยสามารถวิเคราะหขนาด
ของอนุภาคไดตั้งแต 10 นาโนเมตร -1000 และ ความเขมขน
ถึง 106 pt/cc ใชงานงาย สามารถนำไปใชงานภาคสนาม
ไดตอเนื่อง 6-8 ชั่วโมง

3079 / 3904 Aerosol Generator
เปนชุดเครื่องมือ สำหรับสรางอนุภาคที่ขนาด และ ความเขมขนที่ตองการ
(ตั้งแต 1 นาโนเมตร - 100 ไมครอน) มีใหเลือกทั้งแบบ
Mono-Disperse และ Poly-Disperse

เรามีห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานสำหรับ เครื่องมือวัดที่มี parameter ต่อไปนี้
AIRBORNE PARTICLE COUNTER

0.3 µm, 0.5 µm, 0.7 µm, 1.0 µm, 3.0 µm, 5.0 µm, 10.0µm | For : Airborne Particle Counter

AIR VELOCITY

0 m/s to 45 m/s | For : Air Velocitiy Meter, Anemometer

AIR FLOW

0 lpm to 500 lpm | For : Flow Meter, Air Sampling Pump

ACOUSTIC

74 dB to 114 dB , 125 Hz to 4000 Hz | For : Sound Level Meter. Noise Dosimeter. Acoustic Calibrator

PRESSURE (LOW)

-5000 Pa to 5000 Pa | For : Micro Manometer, Differential Pressure Meter

TEMPERATURE

5 °C to 95 °C | For : Heat Stress Monitor, Digital Teperature with probe, Water Bath

RELATIVE HUMIDITY

11 %RH to 80 %RH | For : Hygrometer, Humidity Meter

GAS

CO 100 ppm, CO2 1000 ppm | For : Gas Meter

LUX
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0 lux to 4,000 lux | For : Lux Meter

Other instrument please send request to us
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Environmental DusTtrak (EDT) สถานีตรวจวัดอากาศแบบ Stand Alone
เปนสถานีตรวจวัดอากาศที่สามารถวัดฝุนขนาด PM10, PM4, PM2.5, PM1
ไดพรอมกัน พรอมทั้งรายงานผลขึ้นบนระบบ cloud โดยอัตโนมัติ สามารถเพิ่มเติมหัววัดแกสไดสูงสุด
8 แกส เชน NO2, SO2, CO, O3, C4H4, NH3, VOCs, H2S, CO2 รวมไปจนถึงหัววัดอุตุนิยมวิทยาตางๆ
ติดตั้งงาย ไมตองติดตั้งภายใน station การบำรุงรักษาต่ำ

Scanning Mobility Particle Sizer
เครื่องมือมาตรฐาน สำหรับวิเคราะหขนาด และ ความเขมขนของอนุภาคในบรรยากาศ
ซึ่งใชในการทดสอบอนุภาคมาตรฐานโดย NIST และ หนวยงานวิจัยชั้นนำทั่วโลก รวมไปถึงงานวิจัย
โดยสามารถวิเคราะหขนาดของอนุภาคไดตั้งแต 1-1000 นาโนเมตร และ ความเขมขนถึง 107 pt/cc
โดยสามารถนำไปใชงานไดหลากหลาย

3090 / 3091 Engine Exhaust Particle Sizer (EEPS)
เปนเครื่องมือสำหรับวิเคราะหขนาด และ ความเขมขนของอนุภาคในบรรยากาศ
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เชน อนุภาคจากการเผาไหม
โดยเครื่องสามารถวัดอนุภาคไดตั้งแตขนาด 5.6 – 560 นาโนเมตร
ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงขอมูล 10Hz
ใชงานงาย ไมตองการบำรุงรักษา หรือ ผูเชี่ยวชาญ
ในการใชงานเครื่องมือ
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