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บทคดัย่อ 

งานวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างงานออกแบบส่ือมลัติมีเดียประกอบความจริงเสริม 3 มิติ เร่ือง
ไบโพล่าร์ ซ่ึงลกัษณะของโรคไบโพลาร์ จะมีอารมณ์แปรปรวน ผูป่้วยมกัจะมีความผิดปกติทางอารมณ์ คือ มีอารมณ์ดี
มากจนผิดปกติหรืออยูใ่นภาวะอารมณ์ดีต่ืนตวัผิดปกติ สลบักบัมีภาวะซึมเศร้าอยา่งหนกั ท าใหเ้กิดความยากล าบากต่อ
การเรียน การเขา้สังคมและการใชชี้วิต ปัจจุบนัพบอายุของผูป่้วยไบโพลาร์เฉล่ียน้อยลงเร่ือย ๆ โดยเฉพาะเม่ือเขา้  
สู่วยัรุ่น แต่ส่วนใหญ่จะคิดวา่เป็นเพียงอารมณ์แปรปรวนตามประสาวยัรุ่น การออกแบบส่ือมลัติมีเดียประกอบความ
จริงเสริม 3 มิติ เร่ืองจะรวมขอ้มูลของโรคไบโพลาร์ คือ 1. อาการของโรค 2. สาเหตุของการเกิดโรค 3. การรักษา 4. ยา
ท่ีใชรั้กษาผูป่้วยไบโพลาร์ 5. การวินิจฉัยโรคไบโพลาร์ น าเสนอโดยการออกแบบภาพ 3 มิติ พร้อมท าการเคล่ือนไหว
ผ่านโปรแกรม Maya และ น าเสนอผ่านความจริงเสริม 3 มิติ ท าให้ง่ายต่อการรับชมและเขา้ถึงผูช้มไดง่้ายข้ึน จากการ
สร้างส่ือในคร้ังน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์กบัหน่วยงาน ศูนยแ์นะแนวและจดัหางาน ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชย
การเพื่อน าไปเป็นกรณีศึกษาและน ามาส ารวจพฤติกรรมของนกัศึกษาบางส่วนภายในวทิยาลยั  

 

ค ำส ำคญั: โรคไบโพลาร์ 
 

Abstract 
This research aims todesign a multimedia material entitled “Bipolar Disorder through visual imaging 

technology. A patient with bipolar disorder has  mood swings as well as emotional disorder such as an abnormally 
good mood alternating with extreme depression that causes difficulties in learning, socializing, and living. At present, 
it is found that the average age of those with bipolar disordertends to be lower, especially during teens, but most people 
misleadingly believe the disorder is caused by emotional change generally happening to teenaagers. The design of 
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thismultimedia material was conducted to include information about: 1) Symptoms of the disease, 2) Cause of the 
disease, 3) Treatment, 4) Medications, and  5) Diagnosis. The multimedia material was presented through 3D visual 
images of which motion was conducted usingthe Maya software. The 3-dimensional augmented reality could make 
the material easier to view and reach the audience more easily. This multimedia material would be beneficial for the 
Department of Job Guidance of Attawit Commercial Technology College as it could be used as a case study to explore 
the behavior of some students in the college. 
 
Keywords: Bipolar disorder 

 
1. บทน า 

โรคไบโพลาร์ หรือ โรคอารมณ์สองขั้ว ลกัษณะของโรคจะมีอารมณ์แปรปรวน ผูป่้วยมกัจะมีความผิดปกติ
ทางอารมณ์ ศ.นพ.รณชยั คงสกนธ์ (2561) นายกแพทยส์มาคมแห่งประเทศไทย กล่าวในการเปิดตวัโครงการ “อุ่นรัก 
อุ่นใจ ไบโพลาร์” เม่ือวนัท่ี 6 พ.ย. 2561 ท่ีศูนยว์จิยั ซอยเพชรบุรี วา่ ปัจจุบนัคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต ประมาณร้อยละ 
10 -15 แต่มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นท่ีมาพบแพทย ์ทั้งน้ี ในช่วงชีวติของเราจะเจอคนป่วยเป็นโรคใบโพลาร์ประมาณ 1-3 
เปอร์เซ็นต ์หรือประมาณ 700,000 คน แต่ปัจจุบนัเขา้มารับการบ าบดัรักษาเพียง 70,000 คน และมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน 
ทั้งน้ี โรคไบโพลาร์จะเร่ิมแสดงอาการเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น แต่คนไม่รู้ และคิดวา่เป็นเพียงอารมณ์แปรปรวนตามประสาวยัรุ่น 
ท าให้เสียโอกาสในการรักษาชา้ไปเฉล่ีย 11 ปี ทั้งน้ีผูป่้วยไบโพลาร์บางรายอาการรุนแรง ซึมเศร้าถึงขั้นฆ่าตวัตาย ซ่ึง
จากสถิติพบวา่คนไข ้1 ใน 5 ฆ่าตวัตายส าเร็จ และ รศ.นพ. ชวนนัท ์ชาญศิลป์ (2561)ไดก้ล่าวต่อวา่ ปัจจุบนัพบอายขุอง
ผูป่้วยไบโพลาร์เฉล่ียนอ้ยลงเร่ือย ๆ จากเดิมพบเฉพาะในผูใ้หญ่ จากขอ้มูลดงักล่าวจึงพบวา่วยัรุ่น เป็นกลุ่มป่วยเป็นโรค
ใบโพลาร์ มากข้ึน  

ทั้งหมดน้ีจึงตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานส่ือมลัติมีเดียเทคโนโลยีภาพเสมือน เร่ืองโรคไบโพลาร์ เพื่อให้เป็น
ประโยชน์กบัหน่วยงาน ศูนยแ์นะแนวและจดัหางาน ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ สามารถรับมือกบั
นักศึกษาท่ีมีอาการของโรคไบโพลาร์ได ้และ สามารถน าส่ือไปน าเสนอเพื่อให้นักศึกษาเขา้ใจผูเ้ป็นโรคไบโพลาร์  

มากข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อออกแบบส่ือมลัติมีเดียประกอบความจริงเสริม 3 มิติ เร่ืองไบโพลาร์ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้อมลัติมีเดียประกอบความจริงเสริม 3 มิติ เร่ืองไบโพลาร์ 

 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 เคร่ืองมือการวจิยั  
3.1.1. ส่ือมลัติมีเดียประกอบความจริงเสริม 3 มิติ เร่ืองไบโพลาร์ 
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3.1.2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรั้บชมส่ือมลัติมีเดียประกอบความจริงเสริม 3 มิติ เร่ืองไบโพลาร์ 
โดยจะวดัความพึงพอใจจากผูท่ี้ไดรั้บชมส่ือโดยยกกลุ่มตวัอยา่งคืออาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี ในศูนยแ์นะแนวและจดัหา
งาน รวมถึงนกัศึกษา ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

3.2 การรวบรวมเน้ือหาของส่ือ 
 การรวบรวมเน้ือหาของส่ือ ไดร้วบรวมจากขอ้มูลของโรคไบโพลาร์ของมาตามล าดบัขั้นตอน 1. อาการของ
โรค 2. สาเหตุของการเกิดโรค 3. การรักษา 4. ยาท่ีใชรั้กษาผูป่้วยไบโพลาร์ 5. การวินิจฉัยโรคไบโพลาร์ ขอ้ดงักล่าว
ส่วนใหญ่ไดน้ ามาจาก หนังสือต าราโรคไบโพลาร์ (Textbook of Bipolar Disorder) แต่งโดย ธวชัชยั ลีฬหานาจ และ 
สรยุทธ วาสิกนานนท์ (2536) และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตรวมถึงไดน้ าให้ผูเ้ช่ียวชาญได้ตรวจสอบเน้ือหาบางส่วน 
หลงัจากรวมรวมเน้ือหาแลว้ไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าออกแบบเป็นหนงัสือ ภาพ รวมถึงการออกแบบภาพเสมือนในบางช่วง
ของเน้ือหาโดยเร่ิมจากการออกแบบเสียงและขั้นตอนการเคล่ือนไหวภาพในโปรแกรม Autodesk Maya การออกแบบ
เสียง ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 

 

 

 
รูปที่ 1 การจดัท าเน้ือหาของส่ือและเรียบเรียงตามล าดบั 
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รูปที่ 1 การจดัท าเน้ือหาของส่ือและเรียบเรียงตามล าดบั (ต่อ) 

 

3.3 การออกแบบตวัละครและฉาก 
ขั้นตอนในการออกแบบตวัละคร เป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีส าคญัในการท าภาพเคล่ือนไหว มีตวัละคร 1 ตวั เป็น 

ผูอ้ธิบายและยกตวัอย่างเน้ือหา แนวคิดในการออกแบบตวัละครได้ยกตวัอย่างเป็นตวัแทนของวยัรุ่นท่ีมี 2 บุคลิก 
โดยน าหลกัแนวคิดในการออกแบบตัวละครจากงานวิจัยของพิพฒัน์ นวลศรี (2548) ช่ือวิจัยโครงการศึกษาการ
ออกแบบตวัละครกบัการแสดงอารมณ์ทางใบหนา้ส าหรับใชก้บัหุ่นกลไกบงัคบั ในหนา้ท่ี 4 เร่ืองแนวคิดทางดา้นการ
ออกแบบตวัละคร ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 ตวัละครท่ีผา่นการออกแบบและลงสีเพ่ือน าไปต่อยอดเป็นภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ 

 

 
รูปที่ 3 น าคาแรคเตอร์ท่ีออกแบบไวม้าป้ันในโปรแกรม Autodesk Maya 

 

3.4 ขั้นตอนการผลิตส่ือแอนิเมชนั 
เม่ือได้ท าการรวบรวมเน้ือหาของส่ือตลอดจนการออกแบบตวัละครและบรรยากาศเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

ขั้นตอนถดัมาคือการผลิตผลงานแอนิเมชนั โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรม Autodesk Maya ส าหรับการสร้างงาน 3 มิติ 
ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 
รูปที่ 4 น าคาแรคเตอร์ท่ีป้ันเรียบร้อยแลว้มาใส่กระดูกและใส่สีหนา้ท่าทาง 
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หลงัจากไดท้ าการแอนิเมชนัเรียบร้อยแลว้ ไดท้ าการ Export ไฟล์งานโปรแกรม Autodesk Maya เป็นไฟล์
นามสกลุ fbx. เพื่อน าไปสร้างแอนิเมชนัภาพเสมือนในเวบ็ไซต ์https://sketchfab.com (2561) ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

 

 
รูปที่ 5 เวบ็ไซต ์https://sketchfab.com ส าหรับการสร้างภาพเสมือน 

 
เ ม่ือส่วนประกอบในการผลิตเสร็จเรียบร้อย ผลงานขั้ นสุดท้ายจะท าการทดสอบภาพเสมือนผ่าน

โทรศพัท์มือถือเพื่อทดสอบการแสดงอนิเมชนัภาพเสมือนและท่ีไดส้ร้างไว้ ขั้นตอนน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของขั้นตอน
หลงัการผลิต ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 

 
รูปที่ 6 น าโทรศพัทมื์อถือมาทดสอบการแสดงอนิเมชนัของภาพเสมือน 
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4. ผลการวจิยั 
จากผลส ารวจจากแบบสอบถามออนไลน์เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจจากผูท่ี้ไดรั้บชมส่ือมลัติมีเดียเทคโนโลยี

ภาพเสมือน เร่ืองโรคไบโพลาร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือดา้นเน้ือหา และดา้นการน าเสนอ ตามระดบัเกณฑ์ความพึง

พอใจดงัน้ี 

1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
1.50-2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 
2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
3.50-4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 
4.50-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

 
ตารางที่ 1 ตารางแบบสอบถามความพึงพอใจ ดา้นเน้ือหา (ระดบัความพึงพอใจคิดเป็นค่าร้อยละ) 

 
ตารางที่ 2 ตารางแบบสอบถามความพึงพอใจ ดา้นการน าเสนอ (ระดบัความพึงพอใจคิดเป็นค่าร้อยละ) 

 
4.1 ในตารางท่ี 1 จากผลส ารวจพบวา่ความพึงพอใจ ดา้นเน้ือหา มีระดบัค่าเฉล่ีย ร้อยละ 4.55 ระดบัความพึง

พอใจ อยูท่ี่ระดบั มากท่ีสุด  
4.2 .ในตารางท่ี 2 จากผลส ารวจพบว่าความพึงพอใจ ดา้นการน าเสนอ มีระดบัค่าเฉล่ีย ร้อยละ 4.52 ระดบั

ความพึงพอใจ อยูท่ี่ระดบั มากท่ีสุด  
 ผลการวิจยัจากไดรั้บชมส่ือมลัติมีเดียเทคโนโลยีภาพเสมือน เร่ืองโรคไบโพลาร์ ผูช้ม มีความพึงพอใจใน
เน้ือหา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ของเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือในเร่ืองโรคไบโพลาร์ ผูช้มได้รับความรู้ถึงอาการของโรค
ไบโพลาร์ท่ีมีอารมณ์สองขั้วและสาเหตุของผูท่ี้เป็นโรคไบโพลาร์ท่ีมีหลายสาเหตุเช่น กรรมพนัธ์ุ หรือสังคมท่ีอยู่ 

ดา้นเน้ือหา ค่าเฉล่ีย S. D. ระดบัความพึงพอใจ 
ไดรั้บความรู้เร่ืองโรคไบโพลาร์ 4.2 0.45 มาก 
เน้ือหาเขา้ใจง่าย 4.6 0.55 มากท่ีสุด 
มีความคิดสร้างสรรคใ์นการจดัท าเน้ือหา 4.8 0.45 มากท่ีสุด 
ใชใ้นการศึกษาและการดูแลสุขภาพ 4.6 0.55 มากท่ีสุด 
รวม 4.55 0.55 มากท่ีสุด 

ดา้นการน าเสนอ ค่าเฉล่ีย S. D. ระดบัความพึงพอใจ 
มีความชดัเจนของภาพ เสียง และเน้ือหา 4 0.00 มาก 
ความน่าสนใจในการใชเ้ทคนิคการน าเสนอ 5 0.55 มากท่ีสุด 
การออกแบบตวัละคร 4.6 0.55 มากท่ีสุด 
การจดัวางองคป์ระกอบเหมาะสม 4.6 0.55 มากท่ีสุด 
การใชค้  าพดูท่ีถูกตอ้งในการน าเสนอเน้ือหา 4.4 0.89 มาก 
รวม 4.52 0.3898979 มากท่ีสุด 
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รวมถึงวธีิการป้องกนัไม่ใหต้วัเองและคนรอบขา้งเป็นโรคไบโพลาร์ ไดอ้ยา่งละเอียด  และการแนะน าวธีิการรักษากบัผู ้
ท่ีป่วยโรคไบโพลาร์ ตอ้งรีบไปปรึกษาจิตแพทย ์เพื่อรับค าปรึกษาและยามาทานเพื่อระงบัอาการของโรคไบโพลาร์
เพราะถา้ไม่ไดรั้บการรักษาอาจท าใหผู้ป่้วยเป็นอนัตรายถึงชีวติไดเ้ม่ืออารมณ์สลบัขั้วเป็นซึมเศร้า ในส่วนของดา้นการ
น าเสนอท่ี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เช่นเดียวกนั ไดน้ าส่ือมลัติมีเดียเทคโนโลยีภาพเสมือน เขา้มาใชโ้ดยประกอบดว้ย
โมเดลสามมิติท่ีทนัสมยัท่ีมีสีสนัสนุกและเสียงเพลงท่ีน่าติดตาม คนดูไม่เบ่ือสามารถท าใหเ้ขา้ถึงผูช้มไดม้ากข้ึน รวมถึง
เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าส่ือให้กบัหน่วยงาน ศูนยแ์นะแนวและจดัหางาน ของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชย
การ ไดน้ าไปศึกษากบันกัศึกษาภายในวทิยาลยั  
 
5. การอภิปรายผล 

ออกแบบส่ือมลัติมีเดียประกอบความจริงเสริม 3 มิติ เร่ืองไบโพลาร์ เพ่ือเป็นส่ือความรู้เก่ียวกบัโรคไบโพลาร์ 
ให้กบัผูช้ม จากผลส ารวจการท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ผูช้มส่ือท่ีตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมส่ือมีความน่า
พึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลของโรคไบโพลาร์ มาจากหนังสือต าราโรค
ไบโพลาร์ (Textbook of Bipolar Disorder) แต่งโดยธวชัชยั ลีฬหานาจและสรยทุธ วาสิกนานนท ์(2536) และขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ต เน้ือหาตามล าดบัขั้นตอน1. อาการของโรค 2. สาเหตุของการเกิดโรค 3. การรักษา 4. ยาท่ีใชรั้กษาผูป่้วย
ไบโพลาร์ 5. การวินิจฉัยโรคไบโพลาร์ โดยใชภ้าพประกอบเป็นภาพ 3 มิติ และไดน้ าความจริงเสริม มาเป็นเทคนิคใน
การน าเสนอ รวมถึงได้พฒันาการ์ตูนแอนิเมชนั 3 มิติ โดยยึดหลกัการท างานตามระบวนการ 3P อยา่งเคร่งครัดในการ
ผลิต ประกอบดว้ย Pre-Production (ก่อนการผลิต)  Production (การผลิต)  Post-Production (หลงัการผลิต)  
 5.1 ดา้นเน้ือหา มีระดบัค่าเฉล่ีย ร้อยละ 4.55 ระดบัความพึงพอใจ อยู่ท่ีระดบั มากท่ีสุด สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง เน้ือหาท่ีมีความเหมาะสม เขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้น ผูท่ี้ชมสามารถน าเอาความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง 
 5.2 ดา้นการน าเสนอ มีระดบัค่าเฉล่ีย ร้อยละ 4.52 ระดบัความพึงพอใจ อยูท่ี่ระดบั มากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่ 
การน าเสนอ มีความน่าสนใจและสามารถท าให้ผูช้มเขา้ใจในการน าเสนอได ้ทั้งตวัละครและฉากมีความเหมาะสม 
สวยงาม สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในส่ือ และเสียงของตวัละครท่ีอธิบายในส่ือ มีความเหมาะสม เสียงดงั ชดัเจน ฟังแลว้
เขา้ใจง่าย  
 
6. บทสรุป 

การสร้างส่ือมลัติมีเดียเทคโนโลยีภาพเสมือน เร่ืองโรคไบโพลาร์ เหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย มีความทนัสมยั
เน่ืองจากน าส่ือมลัติมีเดียเทคโนโลยีภาพเสมือนเขา้มาใช้ เพราะก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบนั การ
ท างานอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน มีการวางแผนการท างานเป็นอย่างดี ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโรคไบโพลาร์ 
รวมถึงการออกแบบส่ือและตวัละครตามแผนและการเขา้รับค าแนะน าจากท่ีปรึกษาอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ผลงานท่ี
ออกมานั้นสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บชม เน่ืองจากการออกแบบส่ือและตวัละครนั้นมีความประณีตสูง และการท า
มลัติมีเดียเทคโนโลยีภาพเสมือนท่ีมีการท างานหลายขั้นตอนส่งผลให ้การท างานค่อนขา้งใชเ้วลานาน ดว้ยระยะเวลา
ในการด าเนินงานมีนอ้ย ท าใหก้ารผลิตเกิดขอ้ผิดพลาดเป็นบางส่วน ผลการประเมินคุณภาพพบวา่ มีการพฒันาโดยผา่น
การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ มีการปรับปรุงแกไ้ขในเน้ือหาตามค าแนะน า 
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อุปสรรคของงานวจิยัน้ีคือ เร่ืองของระยะเวลาท่ีใชส้ าหรับการผลิตส่ือ โดยการเร่ิมวางองคค์วามรู้จดัเรียงเป็น
เน้ือหา ปรับปรุงเน้ือเร่ืองให้กระชับและชัดเจนยิ่งข้ึนเพ่ือให้เขา้ใจง่าย รวมถึงขั้นตอนการออกแบบและผลิตส่ือ
มลัติมีเดียเทคโนโลยภีาพเสมือน ท่ีตอ้งเป็นไปตามขั้นตอน 

จากการน าส่ือให้กับศูนยแ์นะแนวและจดัหางาน ของวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ทางศูนย์
สามารถรับมือกบันกัศึกษาท่ีมีอาการของโรคไบโพลาร์ได ้และ สามารถน าส่ือไปน าเสนอเพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจผูเ้ป็น
โรคไบโพลาร์มากข้ึน 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา รองศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา อาจารยท่ี์ปรึกษาผูใ้ห้
ค  าแนะน าต่าง ๆ อาจารยช์ยัพร พานิชรุทติวงศ์ ในดา้นเทคนิค ในการท างานวิจยั ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ มา
โดยตลอด จนงานวจิยัน้ีเสร็จสมบูรณ์ไปไดด้ว้ยดี ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัว ท่ีสนบัสนุนใหผู้ว้จิยัไดรั้บการศึกษาอยา่งเตม็ก าลงัและคอย
ส่งเสียในเร่ืองของค่าใช่จ่าย คอยให้ก าลังใจและห่วงใย  การวิจัยคร้ังน้ี และขอขอบคุณเพื่อน ๆ MFA ท่ีร่วมให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัวทิยานิพนธ์น้ี จนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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