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ABSTRACT 

 
The objectives of this research were (1) to develop a school-based character 

education curriculum with emphasis on integration into content-area instruction,              
(2) to study the implementation process of school-based character education 
curriculum with emphasis on integration into content-area instruction, (3) to study the 
progress of the students’ character before, during and after the teaching and learning 
activities arrangement by using the character education curriculum, and (4) to study 
the students’ achievements in five content areas after implementing the school-based 
character education curriculum. The research procedure included designing, 
developing and implementing  the character education curriculum. The progress of  
the learners’ characters and achievement were assessed. The four characters 
implanted and developed among the students were discipline, hospitality to human 
friends, devotion to the common cause, responsibility and honesty. These characters 
were integrated into the teaching and learning arrangement of five content areas.  
The population of this research was the teachers from five content areas which are 
Thai Language, Mathematics, Science, Social Studies, Religion and Culture, and 
English. The students were taken from Mathayom Suksa 1 and their parents, studying 
in the second semester of the academic year 2007 in Prince Royal’s College. The 
samples were taken by purposive sampling: the students and their parents from three 
classrooms of M. 1/1 (42 students), M. 1/7 (40 students), and M. 1/9 (41 students) 
with the total of 123 samples. About 11 teachers from 5 subjects were composed  
of two teachers from Thai Language, two from Mathematics, two from Science, two 
from Social Studies, Religion and Culture, and three from English Language. The 
tools for the research were (1) the teaching observation recording forms, (2) the 
behavioral observation on the students’ desired qualifications, (3) the record form  
of the teachers after the class, (4) the evaluation form on the progress of the students’ 
character before, during and after the teaching and learning activity arrangement  
by using the character education curriculum, (5) the test forms on the students’ 
achievements in five major content areas after the teaching and learning arrangement 
by using the school-based character education curriculum.  
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 The findings reveal the followings. 
1. Production of a school-based character education curriculum with emphasis 

on integration into content-area instruction. 
2. The implementation process of the school-based character education 

curriculum with emphasis on integration into content-area instruction. The teachers 
integrated the desired qualifications reflected into the teaching plans of each subject. 
From the note-taking of the observation on the teaching process, the behavior 
reflected the students’ desired qualification, and the post teaching notes indicated 
better development of the desirable characteristics. 

3. The progress of learners before, during and after the teaching and learning 
activities arrangement by using the character education curriculum showed  that the 
teachers, the students and the parents noticed  better progress on the character 
development of the students.  

4. The result, in terms of the students’ achievements in five content-areas after 
the teaching and learning arrangement by using the school-based character education 
curriculum, in general was very satisfactory (76.42 percent) and there was  
a tendency for the students to increase their scores after each unit plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

vi 

 
ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ   การพัฒนาหลกัสูตรอุปนิสัยศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เนนการบูรณาการ 

เขากับการเรียนการสอนกลุมสาระในโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลยั 
 

ผูเขียน    นางสิริลักษณ   เฟองกาญจน 
 

ปริญญา  ศึกษาศาสตรดษุฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ผจงกาญจน   ภูวภิาดาวรรธน    ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร. นิธิดา    อดิภัทรนันท กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร. กิตติพร   ปญญาภิญโญผล กรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร. ชูชีพ    พุทธประเสริฐ   กรรมการ 
                          

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรอุปนิสัยศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่
เนนการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนกลุมสาระ  เพื่อศึกษากระบวนการใชหลักสูตรอุปนิสัย
ศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เนนการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนกลุมสาระ เพื่อศึกษา
ความ กาวหนาดานอุปนิสัยของนักเรียน กอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชหลักสูตรอุปนิสัยศึกษา  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน 5 กลุมสาระหลักหลังจากเรียน
จากหลักสูตรอุปนิสัยศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การดําเนินการวิจัยประกอบดวยดําเนินการ 
ศึกษาหลักการสรางและพัฒนาหลักสูตร  ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอุปนิสัยศึกษา ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร  นําไปทดลองใชและทําการประเมินกระบวนการใชหลักสูตร ประเมินความกาวหนาดาน
อุปนิสัยของผูเรียนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนหลังการใชหลักสูตร โดยนําอุปนิสัย 4 ดาน             
ที่ควรปลูกฝงและพัฒนานักเรียนที่ไดจากความคิดเห็นของผู เกี่ยวของ คือ การมีระเบียบวินัย                   
การมีความรักเอื้ออาทรในเพื่อนมนุษย อุทิศ เสียสละเพื่อสวนรวม ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย 
มาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ทั้งนี้ประชากรในการวิจัย ไดแก 
ครูผูสอน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ  นักเรียนและผูปกครองนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2550โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัยและกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง 
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ไดแก นักเรียนและผูปกครอง จํานวน  3 หอง คือ หอง ม.1/1 จํานวน 42 คน ม.1/7 จํานวน 40 คน 
และ  ม.1/9  จํานวน 41 คน รวม 123 คน ครูที่สอน 5 วิชาหลักคือ ภาษาไทย 2 คน คณิตศาสตร                
2 คน วิทยาศาสตร 2 คน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2 คน และครูภาษาอังกฤษ 3 คน รวม             
11 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย จํานวน 5 รายการ ดังนี้  1) แบบบันทึกการสังเกตการสอน 2) แบบ
สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน 3) แบบบันทึกหลังการสอนจาก
ครูผูสอน 4) แบบประเมินผลการศึกษาความกาวหนาดานอุปนิสัยของนักเรียน กอน ระหวาง และ
หลังการจ ัดก ิจกรรมการ เร ียนการสอนโดยใชหลักสูตรอุปนิสัยศึกษา  5)  แบบทดสอบ                         
วัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน 5 กลุมสาระหลักหลังจากจัดการเรียนการสอนที่ใชหลักสูตร             
อุปนิสัยศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   

ผลการวิจัยและพัฒนาพบวา  
1.    ไดหลักสตูรอุปนิสัยศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานทีเ่นนการบูรณาการเขากับการเรียน

การสอนกลุมสาระ 
2.    กระบวนการใชหลักสูตรอุปนิสัยศึกษา โดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เนนการบูรณาการ 

เขากับการเรียนการสอนกลุมสาระ โดยครูผูสอนไดมีการการแทรกคณุลักษณะทีพ่งึประสงคที่ควร
ปลูกฝงและพฒันานักเรยีน ในแผนการสอน ในวิชาตางๆ  จากการบันทึกการสังเกตการสอน 
การสังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกบัคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน การบันทึกหลังการสอน พบวา 
นักเรียนมีพัฒนาการในเรื่องการพัฒนาอุปนิสัยในคณุลักษณะ 4 ดานนี้ ในทางที่ดขีึ้น   

3. ผลความกาวหนาของผูเรียน  กอน  ระหวางและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใชหลักสูตรอุปนิสัยศึกษา พบวา ทั้งครู นักเรียน และผูปกครองเหน็วาความกาวหนาของ 
การพัฒนาอุปนิสัยของผูเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น   

4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใน 5 กลุมสาระหลักหลังจากจัดการเรียนการสอน 
ที่ใชหลักสูตรอุปนิสัยศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยภาพรวมอยูในเกณฑระดับดี (76.42%) 
และมีพัฒนาการในการเรียนหลังจากจดัการเรียนการสอน  

 
 

 


