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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของ

แบบฝกึความสามารถด้านเหตผุล โดยใช้แบบฝกึความสามารถดา้นเหตผุล โดยใชท้ำานองลำาเตย้ ประกอบ
การเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ก่อนและหลังเรียน และ
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาแบบฝึกความสามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย 
ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 21 คน โรงเรียนคำาโพนทอง
บริบูรณ์ราษฎร์บำารุง อำาเภอกุฉินารายณ์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปี
การศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึก จำานวน 7 ชุด 
แบบทดสอบ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน กับการพัฒนาแบบฝึกความสามารถด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการเรียน สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมตฐิานใช้ t-test ผลการวจิยั พบวา่การ
พัฒนาและศึกษาแบบฝึกความสามารถด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการเรียน สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.76/85.87 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 มีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7110 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 
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คิดเป็นร้อยละ 71.10 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.876 อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ:  แบบฝึก ลำาเต้ย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา

Abstract
This research was to develop and study the efficiency of the effective index, compare 

the pre and post after doing exercises and the satisfaction of students to the development 
of ability in reasons by using Intellect with “Lamtoey” Rhythm in learning Social studies,  
Religion and Culture Department of Prathom Suksa The sampling groups were 21 Prathom 
suksa 3 students of the academic year 2017 in Khomphonthong Boriboonrajbumroong 
School, Kuchinarai District, Kalasin Province under Kalasin Primary Educational Office 
Area 3 by using the Cluster Random Sampling. The tools used in this research were 7 
copies of exercises, 30 numbers of 4 alternatives achievement test and the satisfaction 
questionnaires to the development of ability in reasons by using Intellect with “Lamtoey” 
Rhythm in learning Social studies, Religion and Culture Department of Prathom suksa 3. 
The statistics used were percentage, mean, standard deviation, and hypothesis test by 
using t-test. The results of this research found that the efficiency of the development of  
ability in reasons by using Intellect with “Lamtoey” Rhythm in learning Social studies, Religion  
and Culture Department of Prathom Suksa 3 was 92.76/85.87 which was higher than 
the standard criteria of 80/80 and the effective index was 0.7110, this shows that the  
achievement of students was higher up to 71.10. The ability in reasons of the post practice 
was significantly higher at the level of.05 and the average ( ) of satisfaction was 4.876 which 
was in the level of most.

Keywords:  Using intellect, lamtoey, social studies, religion and culture, prathom suksa 

บทนำา
สังคมแห่งการเรียนรู้ นอกจากการศึกษา

ตามหลกัสตูรสถานศกึษาแลว้ สิง่ทีบ่คุลากรองคก์ร
ของโรงเรียนควรคำานึง คือ ต้องเข้าใจ เข้าถึงความ
ต้องการ ความรู้ความสามารถของผู้เรียนหรือ
ความบกพร่องของผู้เรียน เพื่อจะได้ส่งเสริม หรือ
ซ่อมเสริมอย่างสร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้รับการ
พฒันาใหต้รงตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล เพราะ
เชือ่วา่ทกุคนมคีวามโดดเด่น มส่ิีงทีค่รสูามารถดูแล

ฝกึฝนใหผู้เ้รยีนทัง้หลายไดแ้สดงออกอยา่งถกูตอ้ง 
เหมาะสมเชือ่วา่ คณุคา่อนัทรงพลงัทีซ่อ่นอยูใ่นตวั
ตนของพวกเขานั้นจะเป็นประกายแห่งอนาคตที่
จะนำาพาความสำาเร็จ ความเจริญก้าวหน้า อยู่ได้
ในสังคมอย่างสง่างามและมีศักดิ์ศรี เพียงแค่ครู
คอยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นการให้
นักเรียนได้ค้นพบตัวเอง ว่ามีความสามารถอะไร
ที่ซ่อนอยู่ และพัฒนาสิ่งดีที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เมื่อ
เยาวชนกลา้คดิ กลา้ทำา กลา้แสดงออก สามารถแก้
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ปัญหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์เปน็เยาวชนทีม่คีณุภาพ 
ย่อมส่งผลดีให้เกิดแก่ชาติบ้านเมือง ช่วยพัฒนา
ประเทศให้รุ่งเรืองได้อย่างแน่นอน

สำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนคำาโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำารุง อำาเภอกุ
ฉินารายณ์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 นั้น จากการที่นักเรียนได้
ประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้น
ฐานจากแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
ในระดับชาติจากสำานักทดสอบทางการศึกษา 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (NT) ปีการศึกษา 2558  
พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ความสามารถด้าน
เหตุผลอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ คือได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 45.90 ซึ่งต่ำากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ ตามลำาดับ
ดังนี้ 2.49 และ 2.66 ตามลำาดับ จากเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นวิธีการสร้าง
นวัตกรรมทางการสอนที่สร้างสรรค์ขึ้นมา โดยนำา
เอาวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า คือ ลำาเต้ย มาเป็นสื่อ
สร้างความสนใจ ทำาให้การจดจำาบทเรียนได้ดีขึ้น 
จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึก
ความสามารถทางดา้นเหตผุลโดยใช้ทำานองลำาเตย้  
ประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อการพัฒนาแบบฝึกความสามารถ

ทางด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบ
การเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษา ทีมี่ประสทิธภิาพตาม
เกณฑ์ 80/80 

 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบ
ฝกึความสามารถทางด้านเหตผุล โดยใช้ทำานองลำา
เตย้ ประกอบการเรยีนสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อแบบฝึกความสามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้
ทำานองลำาเต้ย ประกอบการเรียนสาระการเรียน
รู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถม
ศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียน
ตำาบลสามขา อำาเภอกฉุนิารายณ ์จงัหวดักาฬสนิธุ ์
จำานวน 96 คน จาก 5 โรงเรียน 6 ห้อง

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ กรอบคือวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  
Random Sampling) โดยหน่วยการสุ่มแบบ
กลุ่มคือ โรงเรียนคำาโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำารุง 
อำาเภอกุฉินารายณ์ สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เมื่อสุ่มได้โรงเรียน
ก็ได้ห้องเรียนและจำานวนนักเรียนตามมา คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 21 คน 
เรียนโดยใช้แบบฝึกความสามารถทางด้านเหตุผล 
โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการเรียนสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลใน 
ครั้งนี้ มีดังนี้ 1. แบบฝึกความสามารถทางด้าน
เหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการเรียน 
จำานวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียน-หลังเรียน สาระที่ 2 หน้าที่
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พลเมือง วัฒนธรรม และการดำาเนินชีวิตในสังคม 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ และสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
จำานวน 30 ขอ้การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีน เปน็แบบทดสอบ แบบองิเกณฑ ์ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบวัดความพึงพอใจ 
ผู้วิจัยดำาเนินการสร้างและหาคุณภาพดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาคู่มือครู หนังสือเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 3 

2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ และ
วิธีการวิเคราะห์จุดประสงค์ เนื้อหา จากหนังสือ
การวิจัยเบื้องต้น

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่ง
หมายของหลักสูตร จุดประสงค์ กำาหนด เนื้อหา 
แล้วสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จำานวน 40 ข้อ ต้องการใช้จริง 30 ข้อ 

4. นำาแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ ตรวจสอบ ความสอด คล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และ
ความถูกต้องของการใช้ภาษา 

5. นำาแบบทดสอบเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ
ชุดเดิม เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุด
ประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นรายข้อ 

6. นำาแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
แล้วมาวิ เคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยใช้สูตร IOC มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบ
นั้นวัดตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบ
นั้นวัดตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 ใหค้ะแนน -1 เมือ่แนใ่จวา่ขอ้สอบนัน้
วัดไม่ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

โดยนำ าผลการประ เมิ นดั ชนี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน มาหาค่า
เฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนด โดยถือว่าค่าเฉลี่ย 
คะแนนตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป เป็นข้อสอบที่มีความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา ผลการประเมินค่าความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหาของแบบทดสอบกับจุด
ประสงค์การเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 6 คน 
ปรากกฎว่า มคีา่ความสอดคลอ้งตัง้แต ่0.67-1.00 
ทั้ง 40 ข้อ เมื่อเทียบระดับเกณฑ์คุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ใช้ได้ 

7. นำาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบ 
พิมพ์เป็นฉบับจริง นำาไปทดลองใช้กับนักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3 โรงเรยีนคำาโพนทองบรบิรูณ์
ราษฎร์บำารุง จำานวน 21 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จากน้ันนำาแบบทดสอบมาหาค่าคุณภาพ โดยให้ 
1 คะแนนสำาหรับข้อที่ตอบถูก และ 0 คะแนน 
สำาหรับข้อที่ตอบผิด นำาแบบทดสอบมาวิเคราะห์
เป็นรายข้อ เพื่อหาค่าอำานาจจำาแนกตามวิธีของ
เบรนแนน (Brennan) และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้วิธีของโลเวท (Lovett 
Method) ดังนี้ 

7.1 ผลการวเิคราะหพ์บวา่แบบทดสอบมี
ค่าอำานาจจำาแนก (B) ตั้งแต่ 0.22-0.82 จำานวน 
35 ข้อ คัดเลือกไว้ จำานวน 30 ข้อ 

7.2 นำาแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแล้วมา
วิเคราะห์หาค่าความชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ ปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่น (r cc) 0.82 

8. พิมพ์เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฉบับจริง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิจัย แบบฝึกความสามารถด้านเหตุผล และแบบ
วัดความพึงพอใจของนักเรียนกับการพัฒนาแบบ
ฝกึความสามารถทางดา้นเหตผุล โดยใชท้ำานองลำา
เตย้ ประกอบการเรยีนสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถม
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ในการวิจัยได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูล 
ดำาเนินการทดลอง ดังนี้

1. ผู้วจัิยบนัทกึขอ้ความเสนอตอ่ผูบ้รหิาร
เพื่อดำาเนินการตามขั้นตอนในการวิจัย ซึ่งดำาเนิน
การสอนโดยเป็นผู้สอนเอง ด้วยแบบฝึกความ
สามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย 
ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
นักเรียนโรงเรียนคำาโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำารุง 
อำาเภอกุฉินารายณ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำานวน 21 
ชั่วโมง ปีการศึกษา 2560 กับนักเรียนจำานวน 
21 คน 

2. ก่อนการใช้แบบฝึกความสามารถทาง
ด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการ
เรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยนำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
(Pre– test) กับนักเรียนโรงเรียนคำาโพนทอง-
บริบูรณ์ราษฎร์บำารุง อำาเภอกุฉินารายณ์ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จำานวน 21 คน ตรวจและเก็บ
คะแนนไว้

3. เมือ่ดำาเนนิการสอนเสร็จแลว้ ผูว้จิยัให้
นกัเรยีนกลุม่ตัวอย่างโรงเรยีนคำาโพนทอง-บรบิรูณ์
ราษฎร์บำารุง อำาเภอกุฉินารายณ์ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 21 คน ทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

4. ตรวจผลการทำาแบบทดสอบแล้วนำา
คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
1. แบบฝึกความสามารถทางด้าน

เหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการ
เรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชัน้ประถมศกึษา มปีระสทิธภิาพเทา่กับ 
92.76/85.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกความ
สามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย 
ประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.7110 แสดงว่านักเรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิด
เป็นร้อยละ 71.10

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษา หลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน ตามขั้นตอน ดังตารางที่ 1
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จากตารางท่ี 1 พบว่านักเรียนท่ีเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกความสามารถทางด้านเหตุผล โดย
ใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการเรียน สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศกึษาปทีี ่3 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05

4. ความพงึพอใจของนกัเรยีนตอ่แบบฝกึ
ความสามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำา
เตย้ ประกอบการเรยีนสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม ช้ันประถมศกึษาปทีี ่3 โดย
รวมมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.876 
อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
จากผลการสอนด้วยแบบฝึกความ

สามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย 
ประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้
สรุปผลการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาแบบฝึกความสามารถทาง
ด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการ
เรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 92.76/85.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 สอดคลอ้งกบัสวุมิล กณัหา (2554: 104-

108) ได้ศึกษาความสามารถด้านการอ่านคำาของ
นักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยใช้แบบฝึกประกอบวิธี
โฟนกิส ์ผลการศึกษาคน้คว้าพบว่า มปีระสทิธภิาพ
เท่ากับ 82.64/78.33 สอดคล้องกับอุทุมพร  
ชีวานุตระ (2553: 98-102) ได้ศึกษาการผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำายาก ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ
กลุ่มร่วมมือแบบ STAD พบว่ามีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 87.22/86.27 สอดคล้องกับสุวรรณี  
ศรีอวน (2553: 104-108) ได้ศึกษาผลการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมด้วยกลุ่มร่วม
มือแบบ NHT พบว่า ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
ผลการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้แบบฝึก ทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ 
NHT มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.09/84.13 ทั้งนี้
สืบเนื่องมาจาก

การพฒันาแบบฝึกความสามารถทางด้าน
เหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการเรียน
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 มแีบบฝกึความสามารถทาง
ด้านเหตุผลที่มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 
เหมาะสม บูรณาการได้อย่างสมบูรณ์มีคุณภาพ 
ตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ นักเรียนได้
วิเคราะห์สถานการณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เต็มความรู้ความสามารถ โดยวิธีการอภิปรายร่วม

ต�ร�งที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ทำานอง 
ลำาเต้ยประกอบการเรียนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 3

ผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน N S.D. + Sig. (2-tailed) 

ก่อนเรียน 21 15.33 1.53
-70.682 .000

หลังเรียน 21 25.76 1.51

* แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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กันทั้งห้องกล่ันกรองอย่างถูกต้อง มีแบบทดสอบ
ท้ายแบบฝึกความสามารถด้านเหตุผลที่มีเนื้อหา
ทีค่รบคลุมตัวชีว้ดัการเรยีนรูแ้บบสมบรูณค์รบถว้น 
ท้ังหมดที่กล่าวมานี้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำาให้แบบ
ฝึกความสามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้ทำานอง
ลำาเต้ย ประกอบการเรียน มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำาหนด

2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกความ
สามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย 
ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 มค่ีา
ดชันปีระสทิธผิล เทา่กบั 0.7110 แสดงว่านักเรยีน
มีความรู้เพิ่มขึ้นด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิด
เป็นรอ้ยละ 71.10 สอดคลอ้งกบั สมสนทิ ไพศาล 
(2548: 58-87) ได้ศกึษาการพัฒนาแผนการเรยีน
รูโ้ดยใชแ้บบฝึกทักษะและหนงัสือสง่เสริมการอา่น 
หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ ผลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า หา
ดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้เท่ากับ.7294 
นั่นคือนักเรียนมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 
72.94 สอดคล้องกับประคานชัย อูปแก้ว (2547: 
บทคัดย่อ) การพัฒนาหนังสือเรียนและแบบฝึก
ทักษะวิชาภาษาไทยประกอบการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณภ์าษา เรือ่งเทีย่วงานปรางคก์ู ่สำาหรบั
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.62 สอดคล้องกับวิภาพร 
นาควโิรจน์ (2547: บทคัดยอ่) การพัฒนาหนงัสอื
เรียนและแบบฝกึทกัษะวชิาภาษาไทยประกอบการ
สอนแบบมุ่งประสบการณภ์าษา เรือ่งลกูหมาตาโต 
สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่าดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา มีค่าเท่ากับ 
0.9220 เท่ากับ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุผลตาม 
ข้อ 1. พร้อมด้วยเหตุผลที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดความรู้ความเข้าอย่างคงทน สามารถนำาไป

วเิคราะหอ์ย่างสรา้งสรรคพ์ฒันาคณุภาพทางสงัคม 
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ดังนี้ 

การพัฒนาแบบฝึกความสามารถทาง
ด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบ
การเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีดัชนี
ประสิทธิผล เท่ากับ 0.7110 แสดงว่านักเรียนมี
ความรูเ้พิม่ขึน้ดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คดิเปน็
รอ้ยละ 71.10 นัน้เปน็เพราะสาเหตมุาจากกลอน
ลำาเต้ยมีความไพเราะ มีความคล้องจอง สละ
สลวย น่าสนใจ ชวนติดติดตาม ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความตัง้ใจอยา่งมุง่มัน่ในการลำาเตย้ จนเกดิความรู ้
ความเข้านำาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ นอกจากนีย้งั เปน็การอนรุกัษว์ฒันธรรม
อีสานให้คงอยู่สืบไป การฝึกลำาเต้ยนอกเวลาและ
ฝึกฝนที่บ้านนั้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดพลังกายใจ
ในเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ เกิดความมหัศจรรย์
ทางการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง

3. การพัฒนาแบบฝึกความสามารถทาง
ด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการ
เรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังฝึกสูง
กว่าก่อนฝึก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สอดคล้องกับรัชฎานรินทร์ พุดหล้า (2550: 
109-112) ไดผ้ลการวิจยัเปรียบเทยีบผลการเรยีน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้พหุปัญญากับ
การสบืเสาะแบบสถาบนัสง่เสรมิวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีที่มีต่อแนวความคิดเลือกเกี่ยวกับมโน
มติชีววิทยา: ระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงาน 
และวฏัจกัรของสาร และการคดิเชงิวพิากษว์จิารณ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียน
ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้พหุ
ปัญญา มีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์โดยส่วนรวม
และรายด้าน มากกว่านักเรียนท่ีเรียนสืบเสาะ
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แบบสำานกังานสง่เสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับลมโชย หารศรีภูมิ (2553: 138-139) ได้
ผลการวิจัยดังนี้ นักเรียนโดยส่วนรวม นักเรียน
ที่มีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์สูงและ 
นักเรียนท่ีมีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ต่ำา
ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นโดยใช้ทฤษฎี
พหุปัญญา มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากกว่า
นักเรียนที่เรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับอนงค์ วิเชียรเพลิด  
(2553: 134-135) นักเรียนโดยส่วนรวม 
และจำาแนกตามระดับความเข้าใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ ที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
โดยใช้เทคนิคการรู้คิด มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์
มากกว่า แต่มีแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับ 
มโนมติชีววิทยา: การย่อยอาหาร การหมุนเวียน
เลือดและก๊าซ และการกำาจัดของเสีย น้อยกว่า
นักเรียนโดยส่วนรวมและจำาแนกตามระดับความ
เข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ที่เรียนแบบปกติ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับชรินรัตน์ จิตตสุโก (2553: บทคัดย่อ) ได้
ทำาการพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องหน่วยสิ่งมีชีวิตและ
ชวีติพชื กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์สำาหรบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไผ่วงวิทยา อำาเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยชุดกิจกรรมสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับอรถินา อังกระโทก (2553: 78-80) ได้ทำาการ
ศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบ
การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ พบว่านักเรียน
ท่ีเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบ
การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ มีผลการเรียนรู้
ในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่.05 สอดคล้องกับฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์ 
(2555: บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษารายงานการ
พัฒนาชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 
อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ผลการศึกษา 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน
การสอน กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร ์สาระที ่
4 แรงและการเคล่ือนที ่ช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่3 หลงั
เรียน ( =24.38) สูงกว่าก่อนเรียน ( =15.35) 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับสุวิมล กัณหา (2554: 104-108) ได้ศึกษา
ความสามารถด้านการอ่านคำาของนักเรียน ที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 โดยใช้แบบฝึกประกอบวิธีโฟนิกส์ ผล
การศึกษาค้นคว้าพบว่านักเรียนมีความสามารถ
ด้านการอ่านคำาหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกประกอบ
วิธีโฟนิกส์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ มลิวรรณ  
เขจรศาสตร์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผล
การพัฒนาแบบฝึกความสามารถด้านเหตุผล
โดยใช้เพลงเสริมปัญญา เรื่อง สิ่งรอบตัวเรา 
ธรรมชาติรอบตวั และสารรอบตวั สาระการเรยีนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามี
คะแนนหลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึก อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับจุฑารัตน์ 
พรหมรัตน์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษา
ผลการใช้ชุดการเรียนเน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ “แรงและความดัน” เพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สำาหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน สำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตรงั เขต 1 ผลการ
ศกึษาพบวา่ คา่เฉล่ียคะแนนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่น
เรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .05 ทัง้นีส้บื
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เนือ่งมาจากเหตผุลตาม ขอ้ 1. และ ขอ้ 2. สำาหรบั
เหตุผลทีส่ำาคญัอยา่งมากเพ่ิมเตมิจากนี ้เปน็ความ
จำาเป็นท่ีมีความสัมพันธ์เชิงพัฒนาการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รยีน ซึง่สง่ผลตอ่ศกัยภาพคุณภาพทางการศกึษา
หลังเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ดังนี้

การพัฒนาแบบฝึกความสามารถทาง
ด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการ
เรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังฝึกสูงกว่า
ก่อนฝึก อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เพราะมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 7 ขั้น ทำาให้นักเรียนได้ฝึกการคิด
เช่ือมโยงความรู้ความเข้าใจเนื้อกับสถานการณ์ 
ว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพด้านความคิดอย่างมีเหตุมีผล 
ทำาให้ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจจากการใช้แบบฝกึความ
สามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย 
ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.876 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับปาริชาติ จรรีบรัด 
(2550: บทคัดยอ่) ได้ทำารายงานผลการใช้หนงัสอื
ส่งเสริมการอ่านวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต อำาเภอ
ยะหริ่ง สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปัตตานี 
เขต 1 จำานวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า มี
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้หนังสือส่ง
เสริมการอ่านวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เฉลี่ยโดย
ส่วนรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกับทอง

เพชร เกริกชัย (2555: บทคัดย่อ) ได้ผลศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสาร
ในชีวิตประจำาวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับฐิตินันท์ 
โจณะสิทธิ์ (2555: บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษา
รายงานการพฒันาชดุการเรียนการสอน กลุม่สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการ
เคลือ่นที ่ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเมอืงเหนอื
วิทยาคม อำาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ผลการ
วิจัยพบว่า การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อชุดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้  
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ 
สบืเนือ่งมาจากเหตผุลตาม ขอ้ 1. และ ขอ้ 2. และ 
ข้อ 3. ตามข้อสรุป ดังต่อไปนี้ 

นักเรียนมีความพึงพอใจ เพราะ แบบฝึก
ความสามารถทางดา้นเหตผุล โดยใชท้ำานองลำาเตย้ 
ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
แบบฝกึความสามารถดา้นเหตผุลทีม่ปีระสิทธภิาพ 
มีภาพประกอบที่สวยงาม นักเรียนมีโอกาสได้
แสดงความคิดเห็น มีแบบทดสอบที่มีคุณภาพ  
มีบทกลอนลำาเต้ยที่ได้สรุปใจความสำาคัญ การนำา
ความรู้ไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่กำาหนด เป็น
เหตุเป็นผลท่ีทำาให้เกิดความสมดุลอย่างพอดี  
พอเพียง พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ทั้งหมด
ที่กล่าวมานี้ทำาให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจจาก
การใช้แบบฝึกความสามารถทางด้านเหตุผล โดย
ใชท้ำานองลำาเตย้ ประกอบการเรยีน สาระการเรยีน
รู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.876 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้สำาหรับ

ครู

1. ครูจะจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบ
ฝึก ควรให้มีความรู้ความเข้าใจ และหลักการใช้
แบบฝึกก่อน แล้วจัดให้ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียน
รู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติด้วยตนเองในการใช้
แบบฝึก

2. ในการเรียนการสอนสาระการเรียน
รู้สังคมศึกษา ครูต้องจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ควรจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานมีหลายรูปแบบ 
เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้

3. ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
มีปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรนำาการ
สอนด้วยแบบฝึกความสามารถทางด้านเหตุผล 
โดยใช้ทำานองลำาเต้ย ประกอบการเรียน สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 นี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

4. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
มีปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาระ
การเรยีนรูอ้ืน่ๆ ควรนำาการสอนดว้ยแบบฝกึความ
สามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำาเต้ย 
ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
หรือชั้นเรียนอื่นๆ ได้

 

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคำาโพนทอง
บริบูรณ์ราษฎร์บำารุง ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และขอมอบเป็นเครื่องบูชา
พระคุณ บิดา มารดา และบูรพาจารย์ตลอดจน  
ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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