
การออกแบบส่ือมัลติมีเดียเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี 
นิศากร ชางยัง, ดวงรัตน ดานไทยนํา2   

1,2 สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 
การออกแบบส่ือมัลติมีเดียเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี ไดเล็งเห็นความสําคัญของวิถี

ชีวิตความเปนอยู ภูมิปญญาในทองถิ่นและคุณคาทางประวัติศาสตรภายในจังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากขาด
ส่ือท่ีจะเขามาชวยประชาสัมพันธใหจังหวัดนี้เปนท่ีรูจัก โดยส่ือมัลติมีเดียมีมากมาย ไดแก เว็บไซต
ทองเท่ียว วิดีโอ หนังสือภาพประกอบ หรือตลอดจนเทคโนโลยีท่ีนําภาพเสมือนจริง(AR) และตองออกแบบ
ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับกลุมวัยรุน เพื่อสรางลูกเลนและความความนาสนใจ โดยใชรูปแบบท่ี
ทันสมัย ขอมูลกระชับ งายตอการเขาใจ วัตถุประสงคของการวิจัยคือ ตองการใหนักทองเท่ียวเยาวชนรุน
ใหมใหความสนใจและเล็งเห็นความสําคัญของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและออก
แบบส่ือมัลติมีเดียการทองเท่ียวในจังหวัดอุทัยธานีใหเปนท่ีรูจักและนาสนใจน ดําเนินการวิจัยดวยการ
สอบถาม จากกลุมนักเรียน - นักศึกษา และสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ 

ผลการวิจัย พบวา 1) จังหวัดอุทัยธานีเปนท่ีรูจักนอย 2) ส่ือมัลติมีเดียตองออบแบบในลักษณะท่ีเปน
มิตร ดูเปนธรรมชาติ 3) สงเสริมใหวัยรุนในปจจุบันหันมาสนใจและใหความสําคัญกับคุณคาของวิถีชีวิต
ความเปนอยู ประเพณีวัฒนธรรม ความเช่ือและภูมิปญญาของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อไมใหสูญหายไป  

 
คําสําคัญ : การออกแบบส่ือมัลติมีเดีย, กลุมชาติพันธ, วัยรุน 
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Multimedia design for tourism promotion Uthaithani 
Nisakorn Changyung, Duangrat Danthainum2   

1,2Department of Graphic and Multimedia Design, Faculty of Industrial Technology,   

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 
Multimedia design for tourism promotion Uthaithani. Is seen importance of Lifestyle. 

Local wisdom and price of history. Within Uthaithani province. Due to lacking of media to 

help about public relations. To make this province be known. There is many multimedia. 

include travel website, video media, Illustration book, or as technology that bring a 

Augmented Reality (AR). and must designed to be modern. Accord with teen to make 

gimmicks and Interest. By using modern styles, Concise information, be simple to 

understand. objective of research is wanting the new generation youth tourists to attention 

and have seen importance of cultural tourism and Local wisdom. And design multimedia. 

tourism in Uthaithani Province to be known and be interesting. Conduct research with 

inquiries from groups of student and interview from an expert in terms of design 
research result found 1) Uthaithani Province is less known. 2) multimedia must design 

in a friendly manner. nature look 3) Encourage to teenagers’ present. turned attention. 

and give emphasis to lifestyle, belief and the wisdom of the Uthaithani Province 
To not been lost 

 
Keywords: Multimedia Design, Ethnic group, Teenagers 
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บทนํา 
จังหวัดอุทัยธานี เดิมสะกดวาอุไทยธานี เปน

จังหวัดท่ีอยูทางภาคกลางของประเทศไทย ในสมัย
สุโขทัยท่ียังรุงเรืองนั้น ทาวมหาพรหมไดเขามา
สรางเมืองท่ีบานอุทัยเกา คือ อําเภอหนองฉางใน
ปจจุบัน และพาคนไทยเขามาอยูทามกลางหมูบาน
คนมอญและกะเหรี่ยง ซึ่งพากันต้ังบานเรือนอยู 
อยางหนาแนน อุดมสมบูรณกวาท่ีอื่น ๆ 

เนื่องดวยยุคสมัยไดเปล่ียนไปตามกาลเวลา ทํา
ใหคนรุนใหมใหความสําคัญกับวิถีชีวิตความเปนอยู  
ภูมิปญญาในทองถิ่นและคุณคาทางประวัติศาสตร
น อ ยลง  เ นื่ อ ง จ ากขาด ส่ือ ท่ี จะ เข า ม า ช ว ย
ประชาสัมพันธใหจังหวัดนี้เปนท่ีรูจัก โดยในส่ือ
ประชาสัมพันธมีมากมาย ไดแก เว็บไซตทองเท่ียว 
วิ ดี โอ  หนั ง สือภาพประกอบ  หรื อตลอดจน
เทคโนโลยีท่ีนําภาพเสมือนจริง(AR) 

จากขอมูลเบ้ืองตนทําใหผูวิจัยจึงเล็งเห็น  
ถึงประโยชนของการทําวิ จัยการออกแบบส่ือ 
ประชาสัมพันธ  ทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี  เพื่อ
ตองการประชาสัมพันธใหจังหวัดนี้ เปนท่ีรูจักมาก
ขึ้น  ชวยสรางกําลังใจใหกับคนในจังหวัดทํา ใหมี
ความภาคภูมิใจยังท่ีจะสืบสานวิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่นตอไปดังนั้นการทําส่ือมัลติมีเดีย จะ
ชวยดึงจุดเดนของจังหวัดให คนรุนใหมสนใจและ
ใหความสําคัญกับคุณคาทาง ประวัติศาสตร  ภูมิ
ปญญาและวิถีชีวิตในอดีต ด้ังเดิมของชาวอุทัยธานี
ไมใหสูญหายไปเหลือไวเพียงคําบอกเลาจากคนรุน
หลัง 
 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ใชมัลติมีเดียในการออกแบบส่ือ 

ประชาสัมพันธการทองเท่ียวในจังหวัดอุทัยธานีให
เปนท่ีรูจักและนาสนใจ 

2.  ใหนักทองเท่ียวเยาวชนรุนใหมใหความ
สนใจและเล็งเห็นความสําคัญของการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

3.   เพื่อออกแบบส่ือประชาสัมพันธทอง 
เท่ียวใหกับเยาวชนรุนใหมท่ีช่ืนชอบการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม  
   

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา 

ส่ือ เว็บไซตและมัลติมีเดียตาง ๆ รวมท้ังงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของกับการออกแบบส่ือมัลติมีเดียสงเสริมการ
ทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี  

2.สรางแบบสอบถามในการเก็บขอมูล
นํามาใชกับกลุมเปาหมายและแบบสัมภาษณท่ีจะ
ใชกับผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ   

3 . เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักเรียน
และนักศึกษา ชาย-หญิง ท่ีช่ืนชอบชอบทองเท่ียว
เ ชิง วัฒนธรรม  ประวั ติศาสตร  วิถี ชีวิต  และ 
ประเพณี จํานวน 50 คน  

4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ 
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ จํานวน 5 คน  

5. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากกลุมเปาหมาย 
โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ(%) และ 
ค า เฉ ล่ีย  (MEAN) และ ใช วิ ธี ตี ความจากการ 
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สัมภาษณผู เ ช่ียวชาญดานการออกแบบขอมูล 
ดังกลาวจะถูกใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะ 
สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  

 6. ออกแบบส่ือมัลติมีเดียเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี 
 

ผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ท่ี ไ ด จ า ก 
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลท่ี
ไดไดจะแยกเปน 2 เรื่อง คือ 1) พฤติกรรมการใช
ส่ือ ประเภทส่ือมัลติมี เ ดีย  2) ลักษณะของส่ือ 
ประชาสัมพันธ ท่ีกลุมตัวอยางตองการ รวมท้ัง 
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานการ 
ออกแบบ จํานวน 5 คน มีรายละเอียด ดังนี้  

สวนที่ 1  นักศึกษาเลือกสรรส่ือประเภท
ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี 
โดยพิจารณาจากความสนใจลักษณะของเรื่อง 
สถานท่ีทองเท่ียว รองลงมา วิถีชีวิต ประเพณีและ
วัฒนธรรมและภูมิปญญา (ดังตารางท่ี 1)  รูปแบบ
การทองเท่ียวเปนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
รองลงมา ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ทองเท่ียว
เชิงสรางสรรค และ ทองเท่ียวเชิงศิลปะวิทยาการ 
( ดังตาราง ท่ี 2) เลือกปจจัยการทองเท่ียวเปน
วัฒนธรรมและประเพณี รองลงมาระยะทางในการ
เดินทาง และ ช่ือเสียงของจังหวัด (ดังตารางท่ี 3)  
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาในการ 
สนใจส่ือมัลติมีเดียสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัด
อุทัยธานี  
 

ขอพิจารณาในการ 

เลือกลักษณะตาง ๆ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

(%) 
อันดับ 

ประเพณีและวัฒนธรรม 7 14 3 

วิถีชีวิตความเปนอยู 15 30 2 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 3 6 4 

สถานที่ทองเท่ียว 25 50 1 

รวม 50 100  

 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหรูปแบบการทองเท่ียว 
  

ขอพิจารณาในการ 

เลือกลักษณะตาง ๆ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

(%) 
อันดับ 

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 20 40 1 

ทองเท่ียวเชิงศิลปะ
วิทยาการ 

8 16 4 

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 9 18 3 

ทองเท่ียวเชิงประวัติ 

ศาสตร 
13 26 2 

รวม 50 100  

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยการทองเท่ียว 
  

ขอพิจารณาในการ 

เลือกลักษณะตาง ๆ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

(%) 
อันดับ 

ชื่อเสียงของจังหวัด 6 12 3 

วัฒนธรรมหรือประเพณ ี 24 48 1 

ระยะทางในการเดินทาง 20 40 2 

รวม 50 100  

 

สวนที่ 2 นักศึกษาเลือกรูปแบบส่ือ
มัลติมีเดียท่ีนักศึกษาสนใจมากท่ีสุด คือ รูปแบบท่ี
ทันสมัยเปนหลัก รองลงมาเปน รูปแบบท่ีเรียบงาย 
(ดังตารางท่ี 4) เลือกประเภทของ รูปแบบของส่ือ
มัลติมีเดียท่ีนักศึกษาตองการมากท่ีสุด คือ 
ภาพประกอบคอมพิวเตอรกราฟก เปนหลัก ซึ่ง
สอดคลองตามกลุมเปาหมาย ท่ีอยูในชวงวัยรุน (ดัง
ตารางท่ี 5)และเลือกรูปแบบหนังสือคูมือเปน A5 

รองลงมาเปน A4  (ดังตารางท่ี 6) 
 

 ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหรูปแบบของส่ือ 
มัลติมีเดีย 
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ขอพิจารณาในการ 

เลือกลักษณะตาง ๆ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

(%) 
อันดับ 

รูปแบบสนุกสนาน 2 4 4 

รูปแบบนารักสดใส 8 16 3 

รูปแบบเรียบงาย 17 34 2 

รูปแบบทันสมัย 23 46 1 

รวม 50 100  

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหประเภทของส่ือ
มัลติมีเดีย 
  

ขอพิจารณาในการ เลือก
ลักษณะตาง ๆ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

(%) 
อันดับ 

ภาพถาย 20 40 2 

ขอมูลที่ไดรับจากพิพิธภัณฑ 3 6 4 

แผนที่ 5 10 3 

ภาพคอมพิวเตอรกราฟก 22 44 1 

รวม 50 100  

 

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหรูปแบบของหนังสือ
คูมือ 
  

ขอพิจารณาในการ 

เลือกลักษณะตาง ๆ 
จํานว
น 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดั
บ 

ขนาด A5 (14.8 x 21 
cm.) 

30 60 1 

ขนาด A4 (2 1x 29.7 
cm.) 

20 40 2 

รวม 50 100  

สวนที่ 3 ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบได
ให แนวคิดในการออกแบบส่ือ มัลติมี เ ดียเพื่อ
ส ง เสริมการทอง เ ท่ียวจังหวัดอุ ทัยธานี ดังนี้  
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบท้ัง 5 ทาน ไดให 
ขอคิดเห็นวา การออกแบบในการออกแบบส่ือ
มัลติมีเดีย เพื่อการทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี  ควร
ทําส่ือท่ีใหความคํานึงถึงจุดเดนของจังหวัดท่ีทําให

เกิดความภาคภูมิ ใจของ ผูคนในพื้น ท่ี  นํามา
ดัดแปลงใหทันสมัยและดูไมนาเบื่อ เพื่อใหงายตอ
การเขาถึงกลุมเปาหมายชวงอายุ 18 – 25 ป และ
ศึกษาพฤติกรรม และทัศนคติของวัยรุนท่ีชอบ
ความแปลก ใหม  ควรปรับส่ือใหสอดคลองกับยุค
สมัยในปจจุบัน หรือสามารถเพิ่มความทันสมัย 
แปลกใหมรวมกับความคลาสสิกความด้ังเดิมของ
จังหวัดอุทัยธานี และควรให ความสําคัญในอยางท่ี
พอเหมาะพอควร ดานแนวความคิดท่ีจะใชควรดึง
จุดเดนหรือเอกลักษณท่ีชัดเจนของจังหวัดอุทัยธานี
ท่ีผูใชงานจะไดสัมผัสกับสถานท่ีจริง ซึ่งครอบคลุม
ทุกเรื่องราวในจังหวัดอุทัยธานี หรือใชเรื่องราวท่ี
นาสนใจของจังหวัดอุทัยธานีมาเลาเรื่องใหเกิด
ความนาสนใจ มีสัญลักษณ หรือส่ิงท่ีนาจดจําให
นักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี มาแลว
คุมคาหรือหาดูท่ีอื่นไมไดอีก และ อาจจะใชกล่ิน
อายของเครื่องแตงกาย สถาปตยกรรม อาหารการ
กิน  มาใช ในการออกแบบส่ือให สง เสริมการ
ทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี ดานรูปแบบของส่ือ
มัลติมีเดียควรออกแบบส่ือใหเปนกลาง ไมพาดพิง
ถึงศาสนาหรือส่ิงใด ๆ ก็ตามท่ีกอใหความขัดแยง 
และมี ป ฏิ สัมพั น ธ กั บ ลุ ม เป าหมาย  เพื่ อ ให
กลุมเปาหมายมีสวนรวมกับส่ือมัลติมีเดียดังกลาว
และจะทําใหกลุมเปาหมายสนุก กับส่ือและเปน
ภาพจําใหกับกลุมเปาหมายซึ่งตอบโจทยการทําส่ือ
งานออกแบบในการออกแบบส่ือมัลติมีเดียเพื่อการ
ทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี 
 

ผลการออกแบบ 
จากการ เก็บข อมู ลจากก ลุ ม เป าหมาย  และ 
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลท่ี 
นาเช่ือถือและสม่ําเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย 
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม 
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และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ 
การวิจัยครั้งนี้ คือ การออกแบบส่ือมัลติมีเดียเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี เปนโครงการ
ออกแบบ  ส่ือมัลติมี เ ดีย  แนวคิดท่ีใช ในการ
ออกแบบ (Concept) คือ “สุพรรณอัปสร(นางฟาสี
ทอง)” เพื่อนําเสนอนํามาเสนอแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม และการอนุรักษ แตปรับใหดูทันสมัย 
เขากับยุคสมัยขึ้นเพื่อเทาทันคนรุนใหมท่ีตองการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและออกแบบใหเกิดการ
สร า งภาพ  จินตนาการ ได ด วยการ สัม ผัสถึ ง
บรรยากาศวิถี ชีวิต  ความเปนอยู  ประเพณี  
วัฒนธรรม ท่ีมีเอกลักษณ จุดเดนของจังหวัด โดย
ใช รูปแบบการออกแบบ (Mood & Tone) คือ 
ธรรมชาติ(NATURAL) อิสระ (CASUAL) เรียบรอย
(DANDY) กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน - นักศึกษา 
ชายและหญิง อายุ 18-25 ป โดยส่ือมัลติมีเดียเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี จะมีรูปแบบ
ท่ีทันสมัย ขอมูลกระชับงายตอการ เขาใจ และมี
ลักษณะท่ีแปลกใหมนาสนใจ ขั้นตอนการออกแบบ
ส่ือมัลติมีเดียเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัด
อุทัยธานี 1. ศึกษาขอมูลจังหวัดอุทัยธานี 2. ทํา
แบบ ร า ง ส่ื อ มั ล ติ มี เ ดี ย ใ ห  สอดคล อ ง ต า ม
แนวความคิด 3. ออกแบบภาพประกอบ หนังสือ
คูมือ และส่ือมัลติมีเดีย สําหรับงานส่ือมัลติมีเดีย 

4. จัดวางองคประกอบของส่ือมัลติมีเดียเพื่อการ
ทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี 5. ทําแบบจําลองของส่ือ
มัลติมี เ ดีย เพื่ อ  ทดสอบการใช งาน  ตรวจแก
จุดบกพรอง และ ทิศทางของส่ือมัลติมีเดียเปนไป
ตาม แนวความคิด (ดังปรากฏในภาพท่ี 1 ถึง 4)    
 

ภาพที่ 1 แบบรางส่ือคูมือ 

  
 
 

ภาพที่ 2 แบบรางส่ือมัลติมีเดีย(สตอรี่บอรด) 

 

 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะภาพประกอบตัวละคร 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ส่ือมัลติมีเดียประเภทสัญลักษณ/ไอคอน 
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วิจารณผลการวิจัย 
 ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการทองเท่ียวจังหวัด
อุทัยธานี ใชหลักการออกแบบส่ือมัลติมีเดียสําหรับ
นักศึกษาวัยรุน โดยเนน องคประกอบท่ีนาสนใจ 
ไดแก ภาพประกอบท่ี เหมาะสมจะทําใหรูสึกถึง
ความโดดเดนของจังหวัด สีสันท่ีสนุกสนาน สดใส 
ใหความรูสึกถึงการสัมผัส กับประเพณี วัฒนธรรม
ภาพ ท่ีสามารถจินตนาการไดดวยการสัมผัสถึง
บรรยากาศวิถีชีวิต ความเปนอยู และควรปรับส่ือ
ใหสอดคลองกับยุคสมัยในปจจุบัน หรือสามารถ
เพิ่มความทันสมัย แปลกใหมรวมกับความคลาสสิก
ความด้ังเดิมของ จังหวัดอุ ทัยธานี และควรให 
ความสําคัญในอยาง ท่ีพอเหมาะพอควร  ดาน
แนวความคิดท่ีจะใชควรดึงจุดเดนหรือเอกลักษณท่ี
ชัดเจนของจังหวัดอุทัยธานีท่ีผูใชงานจะไดสัมผัส
กับสถานท่ีจริง ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องราวในจังหวัด
อุทัยธานี หรือใชเรื่องราวท่ีนาสนใจของจังหวัด
อุ ทัยธานีมาเล าเรื่อง ให เกิดความนาสนใจ มี
สัญลักษณ หรือส่ิงท่ีนาจดจําใหนักทองเท่ียวท่ีมา
ทองเท่ียวจังหวัดอุทัยธานี มาแลวคุมคาหรือหาดูท่ี
อื่นไมไดอีก และ อาจจะใชกล่ินอายของเคร่ืองแตง
กาย สถาปตยกรรม อาหารการกิน มาใชในการ
ออกแบบส่ือให สง เสริมการทองเ ท่ียว จังหวัด
อุทัยธานี  

ผลการทดสอบการใชส่ือกับนักศึกษาแสดง
ให เห็นวาส่ือประชาสัมพันธท่ีมีรูปแบบสนุกสนาน 
แปลกใหมนาสนใจ และเขาใจงาย แตอาจจะตอง
ปรับปรุงบางสวนเพื่อใหงายตอการเขาใจมากยิ่งขึ้น 

 
สรุปผลการวิจัย 

ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการทองเท่ียวจังหวัด
อุทัยธานี จัดทําใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
ภาพประกอบท่ีมีเอกลักษณส่ือสารเขาใจไดงาย ตัว 

ละครมีบุคลิกภาพโดดเดนมีเอกลักษณ แฝงความ
นารัก สดใส จดจําไดงาย โทนสีท่ีใหความรู สึก
สนุกสนานและราเริง และดวยความแปลก ใหมของ
ส่ือประชาสัมพันธท่ีออกแบบใหมีการปฏิสัมพันธ
กับกลุมเปาหมาย เพื่อใหกลุมเปาหมาย มีสวน
รวมกับส่ือ ทําใหกลุมเปาหมายสนุกกับส่ือ และเปน
ภาพจําใหกับส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัด
อุทัยธานี    
 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงลงได  ดวยความ 
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบคุณ ณ 
โอกาสนี้ ขอขอบคุณอาจารย ท่ีปรึกษา อาจารย 
ดวงรัตน ดานไทยนํา ท่ีใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ 
แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ มาโดย 
ตลอดจนงานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ  ขอขอบพระคุณ 
คุณพอและคุณแม ท่ีใหการสนับสนุนการเรียนและ 
ทุกๆดาน ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนท่ีเปนกําลังใจ สู 
วิจัยมาตลอดจนถึงตอนนี้ ท่ีเปนแรงบันดาลใจทําให 
เกิดหัวขอวิจัยนี้ขึ้นมา   
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