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บรรณาธิการที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์จ าเนียร  นันทดิลก 
   : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู 
   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา 
 

บรรณาธิการ  : รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด 
 

กองบรรณาธิการ  : รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ  พุ่มพิมล 
   : รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
   : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน 
   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล 
   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ 
   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร 
   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล 
   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ  ใจมโน 
   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร  สิริสุคันธา 
   : อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ ์
   : อาจารย์ ดร.สมชาย  บุญศิริเภสัช 
   : อาจารย์ ดร.ศิวัช  ตั้งประเสริฐ 
คณะผู้จัดท า  : อาจารย์ณรงค์  คชภักดี 
   : นางสาวต้องตา   จรูญศรีวัฒนา 
   : นายลิขิต  ศิริ 
จัดพิมพ์โดย  : สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
  119 หมู่ 9 ต าบลชมพู ถนนล าปาง – แม่ทะ 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52100 
  โทรศัพท์ 0-5423-7399 ต่อ 3832 หรือ 1227 โทรสาร 0-5423-7388-9 
  E-mail : res_lpru@hotmail.com / gradlpru@gmail.com 
  Website : https://www.lpru.ac.th  



 
 ค 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ค าน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จัดขึ้น
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๘ โดยจัดร่วมกับล าปางวิจัยครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีสาธารณะ
ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะน าไปสู่การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งาน วิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน 
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป โดยผ่านเวทีน าเสนอผลงานวิชาการต่อท่ีประชุมวิชาการที่
มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ตลอดจนนักศึกษาสามารถน าผลงานวิจัยไปต่อยอด หรือใช้
ประโยชน์และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ 
 บทความทุกบทความที่น าเสนอในรายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และล าปางวิจัยครั้งที่ ๔ นี้จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองบทความวิจัย (Peer reviews) ก่อนจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์บทความ  
ทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
บทความหลังจากการจัดประชุมทางวิชาการดังกล่าว โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม ดังนี้ ๑. กลุ่มการศึกษา ๒. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๔. กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร ๕. กลุ่ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ ๖. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ๗. กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  
และ ๘. กลุ่มอื่นๆ เช่นวิจัยสถาบัน ซึ่งทั้ง ๘ กลุ่ม แบ่งเป็นภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการดังกล่าว  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และอ้างอิงต่อไป 
 ในนามของผู้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
อ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานทุกท่านที่เสียสละเวลาในการคัดเลือกบทความและด าเนินการให้งาน
ประชุมสัมมนาวิชาการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัยที่น าเสนอและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนท่ีเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อให้การประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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