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The objectives of this research were: to study the performance based on 

fundamental ethics and needs of training; to develop a training curriculum for 

enhancing fundamental ethics of Prathomsuksa students; and to trial and assess a 

training curriculum for enhancing fundamental ethics of Prathomsuksa students in 

Ban Na Doem District, Surat Thani Province. Data were collected from 138 Prathomsuksa 

6th students and 40 training participants. The data collection procedure consisted of   

3 steps: Step 1 was used to study the performance based on fundamental ethics and 

needs of training; Step 2 was used to develop a training curriculum; and Step 3 was 

used to trial and assess a training curriculum by using a questionnaire with reliability 

index of 0.83, a training curriculum assessment form, a test with difficulty index between 

0.30 - 0.77, an attitude questionnaire, and a satisfaction questionnaire. The data were 

analyzed by using mean, standard deviation, and t-test. 

The results showed that the performance based on fundamental ethics of 

the students was at moderate level and the needs of training were at high level. The 

training curriculum development for enhancing fundamental ethics of Prathomsuksa 

students in Ban Na Doem District, Surat Thani Province, showed that the curriculum 

was consistent and appropriate. In addition, the trial and assessment results of the 

curriculum showed that, after participating in the training, the knowledge and attitudes 

of the participants were higher at statistical significance level of 0.05. The satisfaction 

assessment towards the training was at high level. 
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