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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi- Experimental Research) แบบ 2 กลุ่ม ก่อนทดลองหลังทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ และเพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในการใช้โปรแกรมเพื่อ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบอิสลามของนักเรี ยนมุสลิม โรงเรี ยนบ้าน
ระแว้ง ตาบลระแว้ง อาเภอยะรัง จังหวัดปั ตตานี เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 56 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง จานวน 26 คน กลุ่มควบคุม จานวน 30
คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการใช้
โปรแกรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม โดยใช้ Paired t-Test
ผลการวิจยั พบว่าหลังการทดลองของกลุ่มทดลองในการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์มีคะแนนสู งกว่าก่อนการทดลอง และโดยประยุกต์ใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมหลังการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยสู งกว่าก่อนการทดลองมีความแตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อมาเปรี ยบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุ มพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หลังการทดลองของกลุ่ มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่ากลุ่ มควบคุ ม
และการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรม หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มควบคุมมีความแตกต่าง อย่างมีนยั
ทางสถิติ 0.05
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปั จจุบ ัน มีวิวฒั นาการไปอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะความ
เจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่เข้ามามีอิทธิ พลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การ
เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบและมีอิทธิ พลอย่างสู งต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและการดารงชี วิต
ของมนุ ษย์โลกและของสังคมไทยด้วย ซึ่ งองค์การวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ หรื อ
ยูเนสโก (Unesco) มีความเห็ นว่าแนวทางการพัฒนาประเทศทัว่ โลกกาลังเป็ นไปอย่างไม่มีความสมดุ ลกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบสาคัญของวัฒนธรรมทั้ง 2 ด้าน คือด้านจิตใจและวัตถุ และ
ได้มีประกาศให้ปี พ.ศ. 2534-2540 เป็ นทศวรรษโลกแห่ งการพัฒนาวัฒนธรรม โดยเน้นที่ การกาหนดให้
“คน” เป็ นศูนย์กลาง ทั้งนี้โดยให้ได้คนตามที่สังคมโลกต้องการ คือได้คนที่เป็ นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” นัน่ คือ
เป็ นคนที่มีความเข้าใจในสถานการณ์รอบข้าง เข้าใจองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม การเมือง สังคม
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และวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงต้องให้มีการพัฒนาจิตใจ ค่านิ ยม วินยั ความคิดและสติปัญญา ให้ลง
ลึกถึงพฤติกรรมทางด้านจิตใจ (กฤษดา สาตร์พนั ธ์, 2546)
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้มีการมุ่งพยายามพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้า เพื่อให้กา้ วทันความเจริ ญของ
นานาประเทศ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี ซึ่ งการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว
นี้ ส่ ง ผลกระทบให้ค นในประเทศมุ่ ง แข่ ง ขันกันเพื่ อให้ส ามารถดารงชี วิตอยู่ไ ด้ใ นสภาวการณ์ ที่ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนี้ นอกจากนี้ ยงั มีการมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ละเลย
หลักจริ ยธรรม ดังนั้นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาคุณภาพด้านจิตใจ
ของบุคคล และบุคคลสาคัญที่ควรให้การพัฒนาคือ “เด็ก” ดังที่นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
ได้เล็งเห็นความสาคัญของการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ดังจะเห็นได้จากการที่นายกรัฐมนตรี
ได้ให้คาขวัญวันเด็กประจาปี พ.ศ. 2558 ไว้ว่า “ความรู ้ คู่คุณธรรม นาสู่ อนาคต” ซึ่ งตามหลักในศาสนา
อิสลามก็ได้ให้แนวทางการอบรมบ่มนิ สัย ที่สมบูรณ์ แบบแก่ผทู ้ ี่นบั ถื อศาสนาอิสลามไว้แล้ว จะเห็ นได้ว่า
ที่มา วิธีการ และขั้นตอนที่สาคัญที่สุดของหลักการดังกล่าวคือ ขั้นตอนการปลูกฝังศรัทธาให้กบั เด็ก เพราะ
เป็ นพื้ นฐานที่ ส าคัญยิ่ง ที่จะต้องเริ่ มต้นก่ อนสิ่ งอื่ นใด และเป็ นที่ เข้า ใจส าหรั บ ชาวมุ ส ลิ ม มาก่ อนแล้วว่า
อิสลามเป็ นศาสนาแห่งประชาชาติ ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปั ญหาในเรื่ องนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการสารวจ
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านระแว้ง ตาบลระแว้ง อาเภอยะ
รัง จังหวัดปั ตตานี โดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้ นโดยกรมสุ ขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยมีการประเมินคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ ดี เก่ง และสุ ข ซึ่ งพบว่าคะแนนที่นกั เรี ยนทา
แบบสอบถามทั้ง 3 ด้าน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน(?)
จากความเป็ นมาและสภาพปั ญหาดังกล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู้ จิ ยั ซึ่งมีภูมิลาเนาอยูใ่ นพื้นที่การทาวิจยั
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการปลู ก ฝั ง ทัศ นคติ ที่ พึ ง ประสงค์แ ละพัฒ นาผู้เ รี ย นซึ่ งเป็ นประชากรใน
กลุ่ ม เป้ าหมายนี้ ให้ เป็ นมนุ ษ ย์ที่ มี ค วามสมดุ ล ทั้ง ทางด้า นร่ า งกาย สติ ปั ญญา อารมณ์ จิ ต ใจ และสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความฉลาดทางอารมณ์ มุ่งให้แต่ละคนมีความอดทน มานะ พยายาม สามารถ
ควบคุ มและจัดการอารมณ์ได้ ให้มีความเข้าใจในตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่น รู้ จกั เห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่นและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งทางอารมณ์ อันจะนาไปสู่ การยกระดับจิตใจให้เป็ นผูร้ ู ้จกั คิด เชื่ อมโยง อย่างผูร้ ู ้จกั เหตุ รู ้จกั
ผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู ้จกั ใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมแบบอิสลาม ในการนี้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลการ
ใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบอิสลามของนักเรี ยนมุสลิม
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ซึ่ งวัยนี้ เป็ นวัยเข้าสู่ วยั รุ่ นตอนต้น ให้เป็ นผูม้ ีวุฒิภาวะ โครงสร้างทางสติปัญญาใน
ระดับใช้กฎเกณฑ์และระเบียบทางสังคม เป็ นผูร้ ู้จกั การใช้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และมีประสบการณ์
การเรี ยนรู้ที่พึงประสงค์
วัตถุประสงค์ การวิจัย
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1. ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุ ขภาพจิต เพื่อการ
พัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบอิสลามของนักเรี ยนมุสลิม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านระแว้ง
ตาบลระแว้ง อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
2. ศึกษาเปรี ยบเทียบผลการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการพัฒนาสุ ขภาพจิตกับกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยประยุกต์ใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบอิสลามของนักเรี ยน
มุสลิม โรงเรี ยนบ้านระแว้ง ตาบลระแว้ง อาเภอยะรัง จังหวัดปั ตตานี (ดูผมจะสับสนอยูค่ รับ สี แดงนี้ คือที่ผม
เข้าใจตอนที่มีการสอบ แต่หากเป็ นการประยุกต์ใช้โปรแกรมของกรมสุ ขภาพจิตส่ วนหนึ่ ง และอีกส่ วนหนึ่ ง
เป็ นการใช้หลักการการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบอิสลามซึ่ งแสดงในตารางข้างล่าง ก็ช่วยยืนยันและปรับ
เนื้อหาที่ผมแก้ไว้ท้ งั หมดตามนั้นด้วยนะครับ)
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรี ยนที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยใช้โปรแกรมเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดย
ประยุกต์ใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมแบบอิสลาม(?) หลังการทดลองมี คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าก่อนการทดลอง ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
2. นัก เรี ย นที่ ผ่า นกระบวนการเรี ย นรู ้ โดยใช้โปรแกรมเพื่ อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดย
ประยุกต์ใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบอิสลาม(?) หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มควบคุ ม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental Design) แบบสองกลุ่มวัดก่อนหลัง
การทดลอง (Pretest-Posttest and Control Group Design) ประชากรเป็ นนักเรี ยนที่ กาลังศึ กษาอยู่ช้ นั
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนบ้านระแว้ง และโรงเรี ยนบารุ งอิสลาม (อนุบาล) อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling technique) กลุ่มทดลอง
เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านระแว้ง จานวน 26 คน กลุ่มควบคุ มเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนบารุ งอิสลาม (อนุบาล)
จานวน 30 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ มีจานวน 50 ข้อ ครอบคลุม
ปั จจัย สาคัญทั้ง 3 ด้าน คื อ ด้า นดี ด้า นเก่ ง และด้า นสุ ข ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาแบบสอบถามพัฒนานี้ ข้ ึ นโดย
ประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุ ขภาพจิ ตกับหลักการคาสอนของ
ศาสนาอิสลามที่เกี่ ยวกับเหตุผลเชิ งจริ ยธรรม มีจานวน 10 ข้อ ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้ตรวจสอบความตรงด้วยการ
วิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Objective Item Congruence: IOC) โดยให้ผเู้ ชี่ยวชาญจานวน 3
ท่านเป็ นผูต้ รวจสอบให้ความเห็ นเกี่ยวกับเครื่ องมือดังกล่าว ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องของเครื่ องมือแต่ละ
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ข้ออยูร่ ะหว่าง 0.69 -1.00 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ Hambleton, R.K., (1980) และตรวจสอบค่า
ความเชื่อมัน่ ได้เท่ากับ .85
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไปโดยใช้การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2 ใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อการเปรี ยบเทียบหาค่าความแตกต่างก่อนการทดลอง
และหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ใช้วธิ ี ทดสอบรายคู่แบบนิ วแมน-คูลส์ (Paired t-Test)
อ้างอิงด้วย
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. กลุ่มทดลอง ส่ วนใหญ่อายุ 12 ปี คิดเป็ นร้อยละ 65.4 และเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 57.7 และผลการ
เรี ยนมีเกรดเฉลี่ย 3.00-4.00 คิดเป็ นร้อยละ73.1 ในการทดลองใช้แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ ก่อนทดลอง
พบว่า ด้านดี มีค่าเฉลี่ ย 2.73 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.29 ด้านเก่งมีค่าเฉลี่ ย 2.68 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.37 และด้านสุ ขมีค่าเฉลี่ ย 2.88 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และหลังการทดลองพบว่า ด้านดี มีค่าเฉลี่ ย
2.77 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ด้านเก่งมีค่าเฉลี่ย 2.70 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และด้านสุ ขมีค่าเฉลี่ย
2.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และแบบประยุกต์ใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมแบบอิสลาม พบว่าหลังการ
ทดลองมีคะแนนสู งกว่าก่อนการทดลอง
2. กลุ่มควบคุม ส่ วนใหญ่อายุ 12 ปี คิดเป็ นร้อยละ 70.0 และเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 53.3 ผลการเรี ยน
โดยเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.00-4.00 ร้อยละ90.0 ในการใช้แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ ก่อนทดลองพบว่า ด้านดี มี
ค่าเฉลี่ย 2.76 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 ด้านเก่งมีค่าเฉลี่ย 2.67 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 และด้านสุ ข
มีค่าเฉลี่ย 2.81 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 และหลังการทดลองพบว่า ด้านดีมีค่าเฉลี่ย 2.71 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.23 ด้า นเก่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย 2.73 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.23 และด้า นสุ ข มี ค่ าเฉลี่ ย 3.03 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และแบบประยุกต์ใช้เหตุผลเชิ งจริ ยธรรมแบบอิสลาม พบว่าหลังการทดลองมี
คะแนนสู งกว่าก่อนการทดลอง (ไม่เข้าใจว่าทั้งสองแบบที่ผมมาร์ คไว้เป็ นสี แดงนี้ เป็ นชุ ดเดียวกันหรื อเปล่า
ครับ คือเป็ นแบบที่พฒั นาขึ้นโดยประยุกต์ใช้แบบโปรแกรมเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของกรม
สุ ขภาพจิตและการใช้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบอิสลาม หากใช่ก็คงต้องปรับในส่ วนนี้ ใหม่ให้สอดคล้องกับที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น)
การเปรี ยบเทียบคะแนนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ ก่อนการ
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่ วนการใช้เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรม ก่ อนการทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของกรมสุ ขภาพจิ ต และการใช้ เหตุ ผลเชิ งจริ ยธรรมแบบอิ สลามของ
นักเรี ยนมุสลิม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
n
t
t
คะแนน
p
p
S.D.
S.D.
ความฉลาดทางอารมณ์
กลุ่มทดลอง 26 137.58 15.95
144.15 13.48
0.06 0.95
1.60
0.12
กลุ่มควบคุม 30 137.43 16.79
139.33 10.16
การใช้ เหตุผลเชิ งจริ ยธรรม
กลุ่มทดลอง 26 38.50 4.86
46.61
2.07
0.29 0.77
6.75
0.00
กลุ่มควบคุม 30 39.06 3.72
39.20
4.87
จากข้อมู ลที่ แสดงในตารางข้างต้น จะเห็ นได้ว่า นัก เรี ย นที่ เข้าร่ วมการทดลองการ ภายหลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามข้อสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากนักเรี ยนที่เข้า
ร่ วมโปรแกรมได้รับ ข้อมู ลเกี่ ย วกับ อารมณ์ และฝึ กให้รู้จกั ท าความเข้าใจ และควบคุ มอารมณ์ ต่างๆผ่า น
กิจกรรม
สมมติฐานข้อที่ 2 นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโปรแกรมหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มควบคุม มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ หลังการทดลองมีคะแนน
สู งกว่ากลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 และการประยุกต์ใช้เหตุผลเชิ ง
จริ ยธรรมแบบอิสลาม หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่ากลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ที่ระดับ .05 ซึ่ งนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโปรแกรมเกิดการเปลี่ ยนแปลงเริ่ มมีการใช้เหตุผลประกอบการยึดหลักคา
สอนของศาสนาอิสลาม และสร้างจริ ยธรรมเพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักถึงผลการกระทาของตนเอง (ปรับย่อ
หน้านี้ตามแนวย่อหน้าข้างต้นหากเห็นด้วยตามที่ผมระบุ)
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
ควรทาการวิจยั ในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เช่ น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งการศึกษาวิจยั ที่ กาหนดให้ผปู้ กครองของนักเรี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมในการทากิ จกรรมของนักเรี ยน
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และร่ วมการประเมิ น นัก เรี ย นถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางพฤติ ก รรม เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาการใช้เหตุ ผ ลเชิ ง
จริ ยธรรมแบบอิสลามที่ถูกต้องยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณผูอ้ านวยการโรงเรี ยน คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ย นบ้านระแว้งและโรงเรี ยนบารุ ง
อิสลาม (อนุ บาล) ที่ได้ให้ความอนุ เคราะห์ ในด้านต่ างๆเพื่อให้การท าวิจยั เป็ นไปตามแผนงาน และใคร่
ขอขอบคุณคณาจารย์ของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ที่ ได้ให้คาปรึ กษาแนะนาซึ่ ง
เป็ นประโยชน์เป็ นอย่างยิง่ ตลอดช่วงของการทาวิจยั
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- สวยแล้วครับ
- ผมได้ ปรับแก้ wording ในรายละเอียดไว้ ตลอดทั้งเอกสารแล้ ว และมีข้อสั งเกตต่ างๆไว้ ให้ แล้ ว ลอง
พิจารณาข้ อมูลตามการปรั บแก้ โดยเทียบจากของเดิมอีกครั้ งนะครั บ ไม่ จาเป็ นต้ องเห็นด้ วยกับผม
เสมอไป ผู้วจั ัยจะรู้ ดีกว่ าผม
- น่ าจะเพิม่ ข้ อมูลในบรรณานุกรมให้ มากกว่านี้
ดูว่าวารสารทีเ่ ราจะส่ งไปเสนอให้ เขาตีพมิ พ์ เขากาหนดความยาวไว้ อย่ างไร ไม่ แน่ ใจว่ าของที่ทามานี้
จะได้ ความยาวตามกาหนดหรือยัง
อาจพิจารณาเพิม่ ตารางแสดงสารระสาคัญอีกก็ได้ และอภิปรายเพิม่ เติมคามความเหมาะสม
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