ความคาดหวังของนักเรียน ตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน

ผูวิจัย

นายชัยวัฒน สิงหนนท

สาขา

การบริหารการศึกษา

ัฏเช

ียงใ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
ประธานกรรมการ อาจารย ดร.เรืองวิทย นนทภา
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี วงศหลา

หม

่

หัวขอวิทยานิพนธ

ชภ

คณะกรรมการสอบ

ัยรา

...................................................................................... ประธานกรรมการ
( อาจารย ดร.เรืองวิทย นนทภา )

ยาล

...................................................................................... กรรมการ
( ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี วงศหลา )

าวิท

...................................................................................... กรรมการ
( รองศาสตราจารยวรรณวดี มาลําพอง )

มห

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อนุมัติใหนับวิทยานิพนธฉบับนี้
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
............................................................................... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
( ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยุทธ วงศแปง )
วันที่
เดือน
พ.ศ. 2550
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ข
: ความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน
ผูวิจัย
: นายชัยวัฒน สิงหนนท
สาขา
: การบริหารการศึกษา
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
: อาจารย ดร.เรืองวิทย นนทภา
ประธานกรรมการ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี วงศหลา
กรรมการ

ัฏเช

บทคัดยอ

ียงใ

หม

่

หัวขอวิทยานิพนธ

มห

าวิท

ยาล

ัยรา

ชภ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงาน
ของครูประจําเรือนนอนและเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครู
ประจําเรือนนอนจําแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียนและอายุของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖
จังหวัดลําพูน โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนักเรียนประเภทอยูประจําชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน จํานวน 235 คน เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม การวิเคราะห
ขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตางโดยใชคาทีเทสต
(t-test) และคาเอฟเทสต (F-test)
ผลการวิจัยพบวาระดับความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ตามบทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอน
ทั้ง 6 ดาน มีระดับความคาดหวังมากจํานวน 5 ดาน คือ ดานการปกครองดูแลนักเรียน ดานการสงเสริม
และพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงคของนักเรียน และดานการออกกําลังกาย สวนดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือน
นอนมีระดับความคาดหวังปานกลาง
ผลการเปรียบเทียบพบวา ความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอนตามสถานภาพของนักเรียนดานเพศ พบวาความคาดหวังไมแตกตางกัน แตดานระดับชั้น
เรียนและอายุของนักเรียน มีความคาดหวังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ .05

ค
: The Students’ Expectations towards the Management Abilities of the
Dormitory Supervising Teachers at Rajaprajanugroh 26 School,
Lamphun Province
The Author
: Chaiwat Singnont
M.Ed. Degree Program : Educational Administration
Thesis Advisor
: Dr. Ruangwit Nontapa
Chairman
: Asst. Prof. Dr. Anchalee Wongla
Member

ียงใ

หม

่

The Title

ัฏเช

ABSTRACT

มห

าวิท

ยาล

ัยรา

ชภ

The purposes of this research were, firstly, to study the expectations of the students
towards the management abilities of the teachers who supervised their dormitories. Secondly, to
compare the students’ expectations according to their sex, class level, and age. The subjects of the
study were 235 secondary school boarding students of Rajaprajanukroh 26 School. The
questionnaires were the principal research tools. The data was analyzed by using the t-test and the
F-test.
The findings of the research were as follows:
Firstly, the students’ level of expectations towards the management abilities of the
supervising teachers, according to their roles and duties in relation to the dormitory, were high in
five key areas: supervision and disciplining of the students, the students’ moral and ethical
promotion, the dormitory development, the correction of inappropriate behavior of some students,
and the promotion of students’ health and fitness. At the same time, the students’ expectations
towards various dormitory activities was at a moderate level.
The second conclusion reached after analyzing the data was that expectations did not
significantly differ according to the sex of the students. On the other hand, expectations differed
significantly according to class level and age. The statistical difference was at the .05 level.
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วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางดียิ่งจากทานอาจารย ดร.เรืองวิทย
นนทภา ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี วงศหลา กรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ ที่ไดชี้แนะแนวทางในการศึกษา ใหคําแนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ของวิทยานิพนธใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น ตลอดจนกรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยดวย
ความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณอาจารยทอม ศรีทิพยศักดิ์ รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ที่ไดใหความกรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และให
คําแนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองวิทยานิพนธรวมกับประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
ขอขอบคุณอาจารยขจร เสวี ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัด
ลําพูน คณะครูอาจารยโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูนทุกทาน ที่กรุณาชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล ตลอดจนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยูประจําเรือนนอน
ทุกคนที่ใหความรวมมือใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย อันมีคุณคายิ่งตอการพัฒนาการ
บริหารงานของครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูนในอนาคต
ทายสุดนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยวราภรณ กิจจนศิริ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8
รักษาการผูอํานวยการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อาจารยอุไรวรรณ
ธรรมแกว ขาราชการบํานาญ อาจารยดํารง มาตี๋ รองผูอํานวยการโรงเรียนจอมทอง ที่ใหกําลังใจ
และอํานวยความสะดวกตางๆ ตลอดจนภรรยา ลูกชายและลูกสาว อันเปนที่รักที่ใหกําลังใจมาโดย
ตลอด จนทําใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จได
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