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โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวง
ศึกษาธิการ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 50 ป เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2537 และเปดทําการเรียนการสอนครั้งแรกในป
การศึกษา 2538 ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปนโรงเรียนแบบศึกษา
สงเคราะห รับเด็กนักเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาเขามาเรียนในลักษณะอยูประจํา กิน นอน
ภายในโรงเรียน
ปจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ตั้งอยูเลขที่ 424 หมู 11 บาน
สันปาฮัก ตําบลน้ําดิบ อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน รหัสไปรษณีย 51120 โทรศัพทหมายเลข
0–5356–5079 โทรสารหมายเลข 0–5356–5078 มีพื้นที่ 140 ไร 58 ตารางวา อยูทางทิศใตของอําเภอ
ปาซาง มาทางถนนลําพูน–ลี้ หางจากที่วาการอําเภอปาซาง ประมาณ 21 กิโลเมตร อีเมล (E-mail)
คือ rajaprajanugroh26@hotmail.com เว็บไซต (Website) คือ http://www.rpg.th.gs สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผูบริหารคนปจจุบัน คือ นายขจร เสวี ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 8 มีจํานวนบุคลากรดังนี้ ขาราชการ
ครู จํานวน 30 คน ครูอัตราจาง จํานวน 22 คน ลูกจางประจํา จํานวน 8 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 4
คน นักเรียน จํานวน 920 คน แยกเปนนักเรียนพื้นราบจํานวน 351 คน นักเรียนชาวเขา จํานวน 569
คน แยกเปนนักเรียนอยูประจํา จํานวน 902 คน นักเรียนไป–กลับ จํานวน 18 คน โดยนักเรียนอยู
ประจํา แบงเปนอยูเรือนนอนนักเรียนชาย จํานวน 4 เรือนนอน นักเรียนอยูเรือนนอนนักเรียนหญิง
จํานวน 7 เรือนนอน มีครูผูชายเปนครูผูปกครองประจําเรือนนอนของนักเรียนชาย มีครูผูหญิงเปน
ครูผูปกครองประจําเรือนนอนของนักเรียนหญิงและครูผูปกครองประจําเรือนนอนทั้ง 11 เรือนนอน
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เปนครูโสด อายุอยูระหวาง 22–33 ป แผนการจัดชั้นเรียนคือ ระดับประถมศึกษา 1-1-1-1-2-2 ระดับ
มัธยมศึกษา 3-3-3-3-3-2 รวม 25 หองเรียน
การดูแลนักเรียนประจํา อยูในความรับผิดชอบของฝายกิจการนักเรียน โดยมีรอง
ผูอํานวยการโรงเรียนฝายกิจการนักเรียนเปนผูดูแลรับผิดชอบ โดยมีสายงานการบังคับบัญชาดังนี้
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายกิจการนักเรียน หัวหนาฝายกิจการนักเรียน
หัวหนาครูประจําเรือนนอนฝายนักเรียนชาย หัวหนาครูประจําเรือนนอนฝายนักเรียนหญิง ครูประจํา
แตละเรือนนอนและครูผูชวยประจําเรือนนอน นอกจากนั้นยังมีประธานนักเรียนประจําแตละเรือน
นอน ซึ่งจะมีนักเรียนระดับชั้นตางๆ อยูคละกัน ประมาณ 80 ถึง 90 คน
จากสภาพดังกลาว เมื่อนักเรียนมาจากหลากหลายเผาพันธุ ทั้งพื้นราบและชาวเขาอีก 9 เผา
ไดแก ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) เยา มง ลีซอ อาขา มูเซอ ลวะ ไทยใหญ จีนฮอ ทําใหมีปญหาในการ
ดูแลนักเรียนในดานตางๆ เชน การอยูรวมกันในสังคมที่ตองมีกฎระเบียบของโรงเรียนในลักษณะ
อยูประจํา การแตงกาย วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อและภาษา เปนตน อีกทั้งนักเรียนที่อยูตามแตละ
เรือนนอนมีอายุที่แตกตางกัน ตั้งแตอายุ 7 ป ถึงอายุ 19 ป และเรียนตางระดับชั้นกันโดยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาคือชวงของการเปนวัยรุน การดูแลนักเรียนในชวงนี้ตองมีการดูแลเปนพิเศษตามวัยและ
ความตองการของพวกเขา ประกอบกับครูผูปกครองนักเรียนแตละเรือนนอนอายุยังนอยและยังเปน
โสด จึงทําใหการปฏิบัติหนาที่เสมือนพอ แม คนที่ 2 ของนักเรียนไมดีเทาที่ควรและปญหาที่พบก็
คือครูที่เปนครูประจําเรือนนอนลวนแลวแตเปนครูอัตราจางทั้งหมด และจากสถิติที่ผานมาจะมีครู
ประจําเรือนนอนที่เปนครูอัตราจางลาออกทุกป ทําใหการดูแลนักเรียนไมตอเนื่องและขาดทักษะ
ความชํานาญ เนื่องจากครูอัตราจางคนใหมที่รับมาทําหนาที่แทนสวนมากก็เพิ่งสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มาใหมๆ เพราะสภาพของการเปนโรงเรียนประจํา นักเรียนตองอยูประจําใน
โรงเรียนภายใตการดูแลเอาใจใสของครูประจําเรือนนอนตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน ตองฝกอบรมบม
นิสัย สั่งสอนใหนักเรียนประจําเหลานี้เปนคนที่มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย มีความเปนผูนํา มีความ
รับผิดชอบ รูจักชวยเหลืองานสวนรวมและใชชีวิตอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข และจากการ
สัมภาษณนักเรียนรุนพี่ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนมากบอกวาเพราะพวกเขา
ไดรับการอบรม สั่งสอนและฝกระเบียบวินัยที่ดีจากโรงเรียนประจํา พวกเขาจึงใชชีวิตอยูในสังคม
ภายนอกอยางมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีภาวะผูนําสูงและใชชีวิตรวมกับคนหมูมากได
อยางมีความสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งนิสัยที่ตองตื่นแตตีหาเหมือนเชนสมัยอยูโรงเรียนประจํายังติดตัว
พวกเขาอยูตลอดไป ดังนั้นจึงเห็นไดวากระบวนการของการอยูประจําในโรงเรียนประจําที่มีครู
ผูปกครองคอยดูแลเอาใจใสตอนักเรียนทุกคน เพื่อใหพวกเขาเหลานั้นเปนคนดี เปนคนที่มีความสามารถ
และใชชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข เปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญมากสําหรับนักเรียนประจําทุกคน
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือน
นอน จําแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และอายุของนักเรียน
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สมมุติฐานการวิจัย
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นําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของครูประจําเรือน
นอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน
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ในการวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐาน ดังนี้
1. ความคาดหวังของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอนไมแตกตางกัน
2. ความคาดหวังของนักเรียนที่เรียนตางระดับชั้นกันตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอนไมแตกตางกัน
3. ความคาดหวังของนักเรียนที่อายุตางกันตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน
ไมแตกตางกัน
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1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากร ไดแก นักเรียนประเภทอยูประจําในระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ปการศึกษา 2547 จํานวน 610 คน เปนนักเรียนชาย จํานวน 172 คน
นักเรียนหญิง จํานวน 438 คน มีอายุระหวาง 12 ถึง 19 ป
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนประเภทอยูประจําชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ปการศึกษา 2547 จํานวน 235 คน เปนนักเรียนชาย จํานวน 86 คน
นักเรียนหญิง จํานวน 149 คน มีอายุระหวาง 12 ถึง 19 ป การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางอาศัยเกณฑ
การกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางกําหนดกลุมตัวอยางของ เคร็ซซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan,
อางถึง บุญชม ศรีสะอาด,2543:40) ณ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 90
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้แบงออกไดดังนี้
1. ตั ว แปรต น ได แ ก สถานภาพของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา ประเภทอยู ป ระจํ า
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ไดแก เพศ ระดับชั้นเรียนและอายุ
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน จํานวน 6 ดาน ไดแก ดานการปกครอง
ดูแลนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาเรือน
นอน ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน
และดานการออกกําลังกาย

มห

นิยามศัพทเฉพาะ

ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
การบริหารงาน หมายถึง การบริหารจัดการนักเรียนที่อยูภายในเรือนนอนแตละเรือน
นอนของนักเรียนที่อยูประจําโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ตามบทบาทหนาที่
ของครูประจําเรือนนอน ตามหนาที่ที่โรงเรียนกําหนดไว
ครูประจําเรือนนอน หมายถึง ครูที่ปฏิบัติหนาที่เปนครูดูแลนักเรียนประจําเรือนนอน
ในแตละเรือนนอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน

5

มห

าวิท

ยาล

ัยรา

ชภ

ัฏเช

ียงใ

หม

่

ความคาดหวัง หมายถึง ความตองการที่จะใหครูประจําเรือนนอนบริหารงานตาม
บทบาทหนาที่ที่โรงเรียนกําหนดไว
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1

