
 

ภาคบรรยาย 

 
 

282 

 

 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื ่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ         

เรื ่อง Nouns (คำนาม) โดยใชแบบฝกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงค 1) เพื ่อสรางและหาประสิทธิภาพ               
ของแบบฝกเสริมทักษะเรื่อง Nouns (คำนาม) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน     
ของกลุ มที ่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ 3) เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน                
ของกลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Nouns (คำนาม) 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะกับวิธีการสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใช      
ในการวิจัยในครั้งนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง(วาปพรอมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 วิธีการเลือกโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling)         
กลุมตัวอยางที่ใชแบงเปนจำนวน 2 หอง คือ หอง ป. 2/3 จำนวน 40 คน เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ      
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจำนวน 3 เลม และหอง ป. 2/4 จำนวน 40 คน เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 2) แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบปกติ                                
3) แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Nouns (คำนาม) 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง Nouns (คำนาม) 

แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และ t-test 

ผลการวิจัยพบวา 
         1. ประสิทธ ิภาพของแบบฝกเสร ิมทักษะภาษาอังกฤษ เร ื ่อง Nouns (คำนาม) ม ีค าเท าก ับ 81.75/82.44                     
ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีต้ังไว 
       2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื ่อง Nouns (คำนาม) ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปท่ี 2                 
ท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
        3. ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนภาษาอ ังกฤษ เร ื ่อง Nouns (คำนาม) ของน ักเร ียนช ั ้นประถมศ ึกษาป  ท่ี  2                                  
ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษและวิธีการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 

 
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
2 อาจารย ประจำสาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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Abstract 
In this independent study entitled “The Comparisons of Learning Achievement   in English Entitle 

Nouns for Prathomsueksa 2 students Who Learned Using an English Grammar Exercise and Normal 
Learning,”   the purposes of this research were 1) to develop the English grammar exercise based on 
Nouns  2)  to compare the English learning achievement between pre-test with post-test of control 
group with the English grammar exercise 3)  to compare the English learning achievement between 
pre-test with post-test of experimental group with normal learning method 4)  to compare the English 
learning achievement based on Nouns of Prathomsuksa two students between groups training with the 
English grammar exercise and normal learning. 
        The samples consisted of two classes of Prathomsuksa two students studying during the first 
semester in the academic year 2020 of Banchombueng School (Wapeepromprachasuksa) . The sample group 
was selected by purposive sampling. Each class has 40 students. One class is in Prathomsuksa two slash three 
(P.2/3), was taught by using English grammar exercise. Another class is in Prathomsuksa two slash four 
(P.2/4), was taught by the normal learning. The research instruments used for the study were 1) the lesson plans          
of English grammar exercise 2)  the lesson plans of normal learning 3 )  the English grammar exercise  
based on Nouns 4) the learning achievement test about Nouns; multiple choice A-C 30 total. The statistics used  

in analyzing the data were Mean (�̅�𝑥), Standard deviation (S.D.) and t-test : Independent Samples Test. 
 The research results were as follow   
          1) The effectiveness of the English grammar exercise based on Nouns  
was 81.75/82.44 which was higher than the regulation criteria 80/80. 
          2)  The learning achievement score after using the English grammar exercise was statistically   
higher than that before using them at .05 level of significance.     
           3) The learning achievement score of students who learned with the English grammar exercise   
was higher than the students who learned with normal learning at the .05 level of statistical significance.  
Keywords: the English grammar exercise, the English learning achievement, E1/E2, the lesson plans 
 of English grammar exercise, the lesson plans of normal learning, Nouns 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 
          ในสังคมโลกปจจุบันการเรียนรู ภาษาตางประเทศมีความจำเปนและความสำคัญอยางยิ ่งในชีวิตประจำวัน      
เนื ่องจากเราใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื ่อสาร การเรียนรู การคนควาหาความรู การทำงานและประกอบอาชีพ                   
การทำความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของสังคมโลกและเขาใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมโลกนำมาซึ่งมิตรไมตรี 
ความสามัคคีและความรวมมือที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองเขาใจผูอื่นไดดีขึ้น ทำใหเรียนรูและเขาใจ       
ความแตกตางของวัฒนธรรมและภาษา ประเพณี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาองักฤษ
และใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงและรูจักแสวงหาความรูตางๆ ไดงายและกวางขึ้นและมีวิสัยทัศนที่ดี          
ในการใชชีวิตอยูในสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หนา 1) 
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ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศเปนพื้นฐานสำคัญที่ผู เรียนทุกคนตองเรียนรู โดยภาษาอังกฤษ          

ถูกจัดลำดับความสำคัญอยู กลุ มท่ี 2  คือ สาระการเรียนรู ที ่เสริมสรางศักยภาพในการคิดและการทำงานอยางสรางสรรค               
และเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษย การเรียนรูภาษาอังกฤษมิไดเรียนเพ่ือความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนรูภาษาอังกฤษ 
เพ่ือใหสามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนในชีวิตประจำวันและในสถานการณตางๆ การท่ีผูเรียนจะใชภาษาอังกฤษ
ไดถูกตองแมนยำ คลองแคลวและเหมาะสมนั้นขึ ้นอยู กับทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันใหมากที ่สุด               
ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของภาษา           
ท้ังกิจกรรมการฝกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝกทักษะผูเรียน จึงควรจัดกิจกรรม ใหหลากหลาย จะทำใหผูเรียน
รูวิธีการเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเองควบคูไปดวย ซึ่งจะทำใหผูเรียนรูจักการพึ่งตนเองไดและสามารถศึกษาเรียนรู        
ไดตลอดชีวิต โดยใชภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควาหาความรู (สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ, 2551 หนา 1) 
 ในปจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาสวนมากใหความสนใจกับการเรียนภาษาอังกฤษ       
ดานทักษะการสื่อสารกันมากกวาทักษะอ่ืน จนทำใหไวยากรณภาษาอังกฤษถูกละเลยไป ท้ังท่ีไวยากรณภาษาอังกฤษ                 
คือหัวใจสำคัญของภาษาอังกฤษ ใชตอยอดทางการศึกษาไดมากขึ้น เปนหลักภาษาพื้นฐานที่ทุกคนควรศึกษา      
และเรียนรู  ไมวาจะเปนการเขียนประโยคที่ซับซอนหรือในการสื่อสาร การขาดความรูทางไวยากรณจะทำให         
การสื่อสารและการใชภาษาอังกฤษมีขีดจำกัดอยางยิ่ง สอดคลองกับ แพรไหม  คำดวง (2562) ไวยากรณภาษาอังกฤษ       
มีความสำคัญตอการศึกษาเกี่ยวกับภาษา การที่ผูเรียนทราบถึงหลักไวยากรณภาษาอังกฤษจะชวยใหผูเรียนสามารถ   
ใชภาษาไดอยางถูกตอง สื่อสารไดตรงประเด็นที่ตองการ มีความเขาใจตรงกันทั้งผูสงสารและผูรับสาร และความรู
ดานไวยากรณภาษาอังกฤษ ชวยใหผู เรียนสามารถตรวจสอบไดวา ภาษาหรือรูปประโยคที ่ใชถูกตองหรือผิด           
และสามารถแกไขใหถูกตองได จากการจัดการเรียนการสอนขางตนจึงทำใหการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย    
ยังไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร สามารถตรวจสอบไดจากการรายงานผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน      
(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 ในจำนวน 4 วิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร                     
และว ิทยาศาสตร   จากการจำแนก ผลคะแนน พบว า ว ิชาภาษาไทยม ีคะแนนเฉล ี ่ยระด ับประทศ 49.07 คะแนน                        
วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยระดับประทศ 34.42 คะแนน วิชาคณิตศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยระดับประทศ 32.90 คะแนน 
และวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนเฉลี่ยระดับประทศ 35.55 คะแนน (สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ, 2562)       
จากผลคะแนนดังกลาว จะเห็นไดว าคะแนนเฉลี ่ยระดับประเทศของวิชาภาษาอังกฤษยังคงอยู ในระดับต่ำ                 
เมื ่อเทียบกับรายวิชาอื ่นๆ และจากการสำรวจของโรงเรียนบานจอมบึง(วาปพรอมประชาศึกษา) นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 มีปญหาทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนอยางมาก ตรวจสอบไดจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน            
วิชาภาษาอังกฤษในปการศึกษา 2562 ที่ผานมา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เทากับ 40.80 คะแนน (2562, ฝายทะเบียน) ซึ ่งเมื ่อนำไปเปรียบเทียบกับรายวิชากลุมสาระอื ่นๆ อีก 7 กลุมสาระ พบวา            
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับคอนขางต่ำ 
 จากปญหาดังกลาวสงผลใหครูตองแสวงหาวิธีการสอน กิจกรรมหรือสื่อประกอบตางๆ เชน กิจกรรม เกม     
บัตรคำ แบบฝกตางๆ มาเพ่ิมพูนความรูความสามารถใหกับนักเรียนเพ่ือใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนกวาเดิม  
ซ่ึงผูวิจัยไดคนควาหาวิธีแกปญหาโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ เพ่ือจะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนความรู ความเขาใจ 
ดานไวยากรณภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี ดังท่ี สริตา  ตัวเขียว (2560, บทคัดยอ) ไดทำการวิจัย เรื่อง ความสามารถ  
ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใชแบบฝกทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื่อง Sentence Building สำหรับ
ครูผู สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ไมไดสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา            
ความสามารถในการแตงประโยคภาษาอังกฤษของครูผู สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ไมไดสำเร็จการศึกษา     
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ใชแบบฝกทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื่อง Sentence Building โดยวัดจากคะแนนแบบทดสอบ 
พบวา คะแนนหลังการใชแบบฝกสูงกวากอนการใชอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวาแบบฝกมีประสิทธิภาพ
เทากับ 76.52/80.74 และครูกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอแบบฝกอยูในระดับมากท่ีสุด  
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การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทำแบบฝกเสริมทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

จำนวน 3 เลม แบงเปน 6 เรื่อง ไดแก เลมท่ี 1 เรื่อง Common Nouns & Proper Nouns เลมท่ี 2 เรื่อง Countable Nouns 
& Uncountable Nouns เล มที ่  3 เร ื ่อง Singular Nouns & Plural Nouns โดยการจ ัดทำร ูปเล มใหม ีความสนใจ           
ใสร ูปภาพ เพิ ่มสีส ัน เพื ่อความดึงดูดความสนใจของนักเร ียน อีกทั ้งจัดเร ียงลำดับเนื ้อหาจากงายไปยาก               
สรางแบบฝกหัดที่สอดคลองกับเนื้อหาทางไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) ในแตละเรื่อง โดยคำนึงถึง
ความแตกตางของนักเรียนแตละคน สรางแบบฝกทดสอบทายเลมเพื่อวัดและประเมินผลนักเรียนหลังจากการศึกษา  
แบบฝกทักษะในแตละเลมแลว 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะเรื่อง Nouns (คำนาม) 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Nouns (คำนาม) ของนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะกับวิธีการสอนแบบปกติ 
 
สมมุตติฐานในการวิจัย 

1. แบบฝกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเร่ือง Nouns (คำนาม) ของนักเรียนระดับชั้น 

ประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเร่ือง Nouns (คำนาม) ของนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะและวิธีการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ    
ท่ีระดับ .05 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศึกษานี้เปนวิจัยแบบเชิงทดลอง โดยขอบเขตของการวิจัยประกอบดวย 
 

ขอบเขตดานประชากร 
 1. ประชากรที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง           
(วาปพรอมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง จ ังหวัดราชบุร ี ภาคเรียนที ่  1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 6 หอง            
จำแนกจำนวนแตละหองไดด ังนี ้ ป. 2/1 มีนักเร ียน 39 คน ป. 2/2 มีนักเร ียน 39 คน ป. 2/3 มีนักเร ียน 40 คน                 
ป. 2/4  มีนักเรียน 40 คน ป. 2/5 มีนักเรียน 43 คน และ ป. 2/6 มีนักเรียน 42 คน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 243 คน 
 2. กลุ มตัวอยางใชในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง           
(วาปพรอมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2563 คัดเลือกโดยการ             
สุมอยางงาย (Simple random sampling) กลุมตัวอยางที่ใชแบงเปนจำนวน 2 หอง คือ หอง ป. 2/3 จำนวน 40 คน     
ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและหอง ป. 2/4 จำนวน 40 คน ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบปกติ 
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ขอบเขตดานเนื้อหา 
      โดยเนื้อหาท่ีใชในการศึกษานี้ คือ เร่ือง Nouns (คำนาม) มีจำนวน 6 เรื่อง ไดแก 
1. Common Nouns & Proper Nouns (คำนามท่ัวไปและคำนามชี้เฉพาะ)    
2. Countable Nouns & Uncountable Nouns (คำนามนับไดและคำนามนับไมได) 
3. Singular Nouns & Plural Nouns (คำนามเอกพจนและคำนามพหูพจน) 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก แบบฝกเสริมทักษะและวิธีการสอนแบบปกติ 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) 
 
ขอบเขตระยะเวลา 
 การวิจัยครั ้งนี ้ใชระยะเวลาในการดำเนินการทดลองจำนวน 5 สัปดาห ระหวางวันที่ 7 กันยายน-5 ตุลาคม
พ.ศ.2563 แบงการสอนออกเปน 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ รวม 12 คาบ คาบละ 60 นาที 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

        1.1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานจอมบึง                          
(วาปพรอมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 6 หอง จำแนกจำนวนแตละหอง
ไดดังนี ้ ป. 2/1 มีนักเรียน 39 คน ป. 2/2 มีนักเรียน 39 คน ป. 2/3 มีนักเรียน 40 คน ป. 2/4 มีนักเรียน 40 คน ป. 2/5         
มีนักเรียน 43 คน และ ป. 2/6 มีนักเรียน 42 คน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 243 คน 
        1.2 กลุ มตัวอยางใชในการวิจ ัยครั ้งนี ้ ค ือ นักเร ียนระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2  โรงเร ียนบานจอมบึง                             
(วาปพรอมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2563 คัดเลือกโดยการ              
สุมอยางงาย (Simple random sampling) กลุ มตัวอยางที่ใชแบงเปนจำนวน 2 หอง คือ หอง ป. 2/3 จำนวน 40 คน       
ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะและหอง ป. 2/4 จำนวน 40 คน ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบปกติ 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
       2.1 แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) จำนวน 3 เลม 
       2.2 แผนการจดัการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง Nouns (คำนาม) จำนวน 6 แผน 
       2.3 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง Nouns (คำนาม) จำนวน 6 แผน 
       2.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอน-หลังเรียน เรื ่อง Nouns (คำนาม)          
เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ 
       
การดำเนินการทดลอง 
 ในการดำเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นกอนดำเนินการทดลอง เปนขั้นท่ีผูวิจัยไดเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ซ่ึงมี ดังนี้ 
          1.1 สรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
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       1.2 ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อทำความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู บทบาทหนาท่ี
ของนักเรียน จุดประสงคการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
       1.3 ดำเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่สรางขึ ้น จำนวน 30 ขอ และตรวจใหคะแนนแลวเก็บขอมูลไวเพื ่อเปนขอมูลสำหรับการเปรียบเทียบ      
คะแนนหลังเรียน 

2. ขั้นดำเนินการทดลอง (Treatment) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบฝก
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง จำนวน 12 ชั่วโมง แลวทำการเก็บรวบรวมขอมูล    
ท่ีไดจากการทดลอง ไวเพ่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  

3. ดำเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื ่อเสร็จสิ ้นการทดลองกับนักเรียนกลุ มตัวอยางโดยใช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้น จำนวน 30 ขอ ซึ่งเปนชุดเดียวกับการทดสอบกอนเรียน แลวทำการ
เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการทำแบบทดสอบไวเพ่ือวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

4. นำขอมูลมาวิเคราะหผลทางสถิติเพื ่อหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ t-test          
แบบ (Dependent Samples) 
 

สรุปผลการวิจัย 

          1. แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับ      
Common Nouns (คำนามทั่วไป), Proper Nouns (คำนามชี้เฉพาะ), Countable Nouns (คำนามนับได),                
Uncountable Nouns (คำนามนับไมได), Singular Nouns (คำนามเอกพจน) และ Plural Nouns (คำนามพหูพจน)          
จำนวน 3 เลม ซ่ึงมีประสิทธิภาพเทากับ 81.75/82.44 ตามเกณฑ 80/80 ท่ีกำหนดไว 
           2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื ่อง Nouns (คำนาม) ของนักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปท่ี 2                     
ท่ีเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะ กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
        .  3. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนภาษาอังกฤษ เร ื ่อง Nouns (คำนาม) ของนักเร ียนระดับชั ้นประถมศึกษาปท่ี 2                           
ที่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษและวิธีการสอนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการดำเนนิการทดลองการหาประสทิธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  
 

 
การทดลอง 

 
จำนวนนักเรียน 

คะแนนระหวางเรียน 

คะแนนเต็ม 120 คะแนน(𝑬𝑬𝟏𝟏) 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 

คะแนนเต็ม 30 คะแนน(𝑬𝑬𝟐𝟐) 
คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 

หนึ่งตอหนึ่ง 4 96.25 80.20 25.50 81.67 
กลุมยอย 9 97.88 81.54 25.77 82.96 
ภาคสนาม 30 98.96 81.75 26.33 82.44 

 

        จากตารางที ่  1 สร ุปผลการดำเน ินการทดลองการหาประส ิทธ ิภาพของแบบฝกเสร ิมท ักษะว ิชาภาษาอังกฤษ                     
เรื่อง Nouns (คำนาม) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตามขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมทักษะ        
3 ขั้นตอน กลาวคือ ในการหาประสิทธิภาพ ขั้นที่ 1 ทดลองใชกับกลุมตัวอยางแบบหนึ่งตอหนึ่ง จำนวน 4 คน  มีประสิทธิภาพ
เทากับ 80.20/81.67 ขั้นที่ 2 ทดลองใชกับกลุมตัวอยางแบบกลุมยอย จำนวน 9 คน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.54/82.96       
ขั้นท่ี 3 ทดลองใชกับกลุมตัวอยางแบบภาคสนาม จำนวน 30 คน มีประสิทธิภาพเทากับ 81.75/82.44 ซ่ึงหมายความวา  
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แบบฝกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ เรื ่อง Nouns (คำนาม) สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 มีประสิทธิภาพ          
ตามเกณฑ 80/80 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) 
ของกลุมทดลอง 
 

กลุมทดลอง จำนวน คาเฉลี่ย 𝒙𝒙�  
(30 คะแนน) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. t Sig. 

กอนทดลอง 40 10.7 1.52 -44.87* .000 
หลังทดลอง 40 23.775 1.99 

*p < .05 
 

        จากตารางที ่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ         
เร ื ่อง Nouns (คำนาม) ของกลุ มทดลอง พบวา ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื ่อง Nouns (คำนาม)               
ของกลุมทดลองกอนเรียนนอยกวาหลังเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรือ่ง Nouns (คำนาม)    
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

นักเรียน จำนวน คาเฉลี่ย 𝒙𝒙� สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. คา t Sig. 

กลุมทดลอง 40 23.78 1.99 9.30* .000 
กลุมควบคุม 40 19.35 1.73 

*p < .05 
 

จากตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) 
กลุ มทดลองและกลุ มควบคุม พบวา ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื ่อง Nouns (คำนาม)            
ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สรุปผลการวิจัย แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของกลุมทดลอง กอนเรียนนอยกวาหลังเรียน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ มทดลองสูงกวา          
กลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน            
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  ผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว คือ 

1. แบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 
81.16/82.35 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว แสดงวาแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน สามารถนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษได เนื ่องจากแบบฝกเสริมทักษะเริ ่มจากงายไปหายาก ชวยใหนักเรียนเขาใจในเรื ่องที ่เร ียนมากข้ึน                 
และการทำแบบฝกหัดมากๆ เปนการชวยทบทวนใหนักเรียนสามารถเขาใจ และสามารถนำไปใชไดอยางถูกตองในครั้งตอไป    
โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีคำชี้แจงงายและชัดเจน การทำแบบฝกเสริมทักษะแตละครั้ง เหมาะสมกับเวลา
และความสนใจ นักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองและไดเรียนรูในสวนของเนื้อหาดานหลักไวยากรณ เรื ่อง Nouns (คำนาม)         
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อยางมีลำดับขั ้นตอน โดยแบบฝกเสริมทักษะที ่ผู ว ิจัยสรางขึ ้นมานั ้น มีความหลากหลายรูปแบบ ใหผู เรียนไดฝกฝน             
พรอมคำเฉลย ซึ่งนักเรียนสามารถทราบผลการทำงานของตนดวยการเสนอคำตอบดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหนักเรียน        
ทราบขอบกพรองและสรางความพึงพอใจใหกับนักเรียน ซ่ึงสอดคลอง สิริกร  ภูผา (2557 : บทคัดยอ) ไดสรุป 

ลักษณะของแบบฝกที่ดีนั้นควรมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ตรงตาม
เนื้อหา เรียงลำดับจากงายไปหายากและตองเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน มีความหลากหลาย มีความ
สรางสรรค ทันสมัยและสามารถฝกเรียนรูดวยตนเอง 

ภารุจ ีร ทองปอง (2559 : บทคัดยอ)  ไดทำการวิจ ัยเรื ่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ               
สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 1  โรงเรียนบานไหลสูง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2              
จำนวน 30 คน  ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 1  จำนวน 6 ชุด                 
ซึ ่งมีประสิทธิภาพเทากับ 81.75/80.11 ตามเกณฑ 80/80 ที ่ตั ้งไว แสดงใหเห็นวาชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                    
เปนชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที ่ม ีประสิทธิภาพ ชวยใหนักเรียนไดร ับความรู ทั ้งในภาพรวมและในสวนยอย                 
เป นไปตามความมุ งหมายในการว ิจ ัยทุกประการ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนที ่ เร ียนดวยแบบฝกทักษะ                                
การเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 และงานวิจัยของ           
จรินทรธร  ภัทรพงศโอฬาร (2561 : บทคัดยอ) ไดทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ     
โดยใชชุดฝกทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
ผลการวิจัยพบวา ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังการใชชุดฝกการเขียนตามคำบอกสูงขึ ้นกวากอนการใช         
ชุดฝกทักษะการเขียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนปรากฏวา
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนจากรอยละ 45.52 เปนรอยละ 63.15 

2. นักเรียนที ่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียน         
เฉลีย่สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว จากการวิจัยแสดงใหเห็นวา 
คาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลองที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ มีคาเทากับ 10.7 
และเมื ่อเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะแลว คาเฉลี ่ยของคะแนนหลังเร ียนภาษาอังกฤษ มีคาเทากับ 23.775         
สอดคลองกับผลการวิจัยของ พัสนี สีระบุตร เรื่อง การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยการใชชุดฝกทักษะ         
การเขียนภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนหลังใชชุดฝกทักษะสูงกวากอนใชชุดฝกทักษะอยางมีนัยสำคัญ     
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวาการสอนโดยใชชุดฝกทักษะการเขียนชวยใหนักเรียน      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 1) นักเรียนไดรับการฝกทักษะการเขียน        
ในการทำกิจกรรมที่เปนไปตามขั้นตอนในแบบฝกเสริมทักษะ ที่มีหลากหลายรูปแบบ สงผลใหผูเรียนมีความเพลิดเพลิน        
ไมเบื่อหนายกับการทำกิจกรรม 2) นักเรียนทำกิจกรรมในแบบฝกเสริมทักษะซ้ำๆ ดวยตนเอง ทำใหเกิดความคลองแคลว    
และแมนยำในเนื้อหา เปนการชวยฝกทบทวนบทเรียนและเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหามากย่ิงข้ึน 
          3. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนที ่เรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื ่อง Nouns (คำนาม)           
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนท่ีไดฝกทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) จำนวน 3 เลม อยางมีลำดับขั้นตอน
ทำใหนักเรียนไดทราบผลการทำงานของตนเอง เห็นถึงขอผิดพลาดหรือขอบกพรองดวยการเฉลยคำตอบ หลังจากทำแบบฝก
พรอมกับนำขอผิดพลาดมาปรับปรุงแกไขไดทันที นักเรียนไดฝกทำแบบฝกเสริมทักษะยอยๆ ที่ชวยสรางความรู      
ความเขาใจและความแมนยำไดมากขึ้น อีกทั้งแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) ชั้นประถมศึกษาปที่ 2    
ทั้ง 3 เลม มีรูปแบบที่แตกตางกันจากที่นักเรียนไดเคยฝก ขนาดของตัวหนังสือ รูปภาพประกอบ เนื้อหามีความสวยงาม    
นาอานและสามารถกระตุนเราความสนใจและความกระตือรือรนในการเรียนของนักเรียนไดเปนอยางดี อีกทั้งทำใหนักเรียน
เกิดความรูสึกสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) เพ่ิมขึ้น สงผลใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เปนไปตามแนวคิดของ ณัฐณิชา  ดีเจริญ (2562 : บทความ) แบบฝกท่ีดีและมีประสิทธิภาพ     
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จะชวยทำใหนักศึกษาประสบผลสำเร็จในการฝกทักษะไดเปนอยางดี แบบฝกที ่ดีเปรียบเสมือนผู ช วยที ่ดีของครู                
ทำใหครูลดภาระการสอนลง ทำใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มท่ีและเพ่ิมความม่ันใจในการเรียนไดเปนอยางดี  
อีกทั้งแบบฝกจะชวยในเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูจำเปนตองมีการสอน   
ตางจากกลุมเด็กปกติทั ่วไปหรือเสริมเพิ ่มเติมใหเปนพิเศษ ฉะนั้นแบบฝกจึงมีประโยชนมากสำหรับเด็กที ่มีปญหา             
ในการเรียนรู ที่จะชวยใหเด็กไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะทางภาษาไดมากขึ้นและสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ผกาทิพย  โกสิท (2561 : บทความ) ไดทำวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns (คำนาม) โดยการสอนดวยแบบฝกทักษะกับการสอนแบบปกติ 
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที ่ 1 ป การศึกษา 2561          
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Nouns 
(คำนาม) สูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนแบบปกติอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
1. ครูผูสอนควรนำแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ผูวิจัยสรางข้ึน

ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เนื่องจากแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ผู วิจัยสรางขึ้นมีเนื้อหาที่เหมาะสม       
กับผูเรียน ตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะดานไวยากรณภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำใหผูเรียน       
มีความสามารถดานไวยากรณภาษาอังกฤษไดดีย่ิงขึ้น 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูควรเนนผูเรียนเปนสำคัญ          
ครูมีหนาที ่ดำเนินการจัดกิจกรรมในชวงที่นักเรียนทำกิจกรรม ครูอาจกระตุนใหกำลังใจชวยเหลือและฝกฝน           
ใหนักเรียนทำแบบฝกดานไวยากรณภาษาอังกฤษอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เพื่อสรางพื้นฐานทางดานภาษาใหกับนักเรียน
เม่ืออยูในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนตอไป  

 
          ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการพัฒนาแบบฝกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใหผู เรียนไดฝกทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ         
ในระดับชั้นอ่ืนๆ  

2. ควรมีการศึกษา คนควาเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษของผูเรยีน 
เชน การพัฒนาในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 
  
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้ที ่สำเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณ โดยไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดียิ ่งจากอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ท่ีกรุณาใหขอคิดคำแนะนำและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง
ในความอนุเคราะหเปนอยางมาก จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
  ขอขอบพระคุณผูอำนวยการโรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ทุกคน     
ท่ีใหความชวยเหลือ ทดลอง อนุเคราะหในการทดสอบแบบทดสอบ 

ขอบพระคุณ คุณพอคุณแม เพื ่อนและนองๆ ทุกคนที ่คอยใหกำลังใจและกระตุนอยู เสมอ ตลอดจน              
ใหความชวยเหลือ สงเสริม และสะดวกตอผูวิจัยโดยตลอดจนสามารถสำเร็จลุลวงทุกประการ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที ่เปนแหลงใหเรียนรู ชีวิตและสังคมของผูคนที่เกี ่ยวของกับการศึกษา          
ระดับปริญญาโท ท้ังนี้เพราะเปนองคประกอบสำคัญสวนหนึ่งท่ีทำใหการศึกษาสำเร็จลงอยางสมบูรณในทุกๆ ดาน 
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