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การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความความอนุเคราะห์อย่างสูงจากคณะผู้บริหาร ครูและ

นักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ทุกคน  

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัยทุกท่านที่ช่วยให้
ประเมินและให้ค าแนะน าอันมีประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนอาจารย์ ดร.ขวัญหทัย กวดนอก 
ที่สละเวลาอ่านร่างรายงานวิจัยทุกตัวอักษรและให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ท าให้รายงานวิจัย
ฉบับนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร . พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์ ที่ตรวจ
รายงานวิจัยและให้ข้อชี้แนะอันมีค่า นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ ดร. สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐและผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ ทีใ่ห้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบความถูกต้องของสถิติที่ใช้
ในการวิจัย รวมทั้งอาจารย์สุรชาติ พุทธิมา ที่กรุณาตรวจแก้การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย รวมถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันวิจัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพ่ือนร่วมงานและลูกศิษย์
ทุกคน ที่ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในทุกด้าน ท าให้การวิจัยด าเนินไปได้ด้วยดี 

งานวิจัยนี้จะส าเร็จลงไม่ได้ถ้าขาดสามีและลูก ผู้ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจให้ตลอด
ระยะเวลาการด าเนินการวิจัยและเขียนรายวิจัย 

 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู 
อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้
งานวิจัยนี้เสร็จลุล่วง  
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