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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 
การวิจัยการศึกษาความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของ
นักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน และเปรียบเทียบความคาดหวังของนักเรียนตอ
การบริหารงานของครูประจําเรือนนอน จําแนกตามสถานภาพของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน แยกเปนรายดานมีดังนี้ 
ผลการวิเคราะหความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือน

นอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ดานการปกครองดูแลนักเรียนอยูในระดับ
มากทุกดาน ไดแก ครูประจําเรือนนอนจัดใหมีคณะกรรมการเรือนนอน ในการปกครองดูแลนักเรียน 
ครูประจําเรือนนอนปฏิบัติงานภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนครูประจําเรือนนอนสามารถ
ปกครองดูแลนักเรียนไดอยางดี ครูประจําเรือนนอนใหนักเรียนในเรือนนอนมีสวนรวมในการกําหนด
ขอบังคับภายในเรือนนอน และครูประจําเรือนนอนจัดใหมีระบบพี่ดูแลนองภายในเรือนนอน 
ตามลําดับและเมื่อวิเคราะหโดยภาพรวมความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอน ดานการปกครองดูแลนักเรียนอยูในระดับมาก  
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ผลการวิเคราะหความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือน
นอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก 3 ดาน และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ที่มีความคาดหวัง
ระดับมาก 3 ลําดับแรก ไดแก ครูประจําเรือนนอนใหนักเรียนในเรือนนอน สวดมนตไหวพระกอน
นอนทุกคืนและใหเขารวมกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสตางๆ จะชวยใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้น การอบรมนักเรียนของครูประจําเรือนนอนจะสามารถสงเสริมและพัฒนาให
นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และครูประจําเรือนนอนเปนแบบอยางที่ดีในดานความมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนในเรือนนอน ตามลําดับ สวนดานที่มีความคาดหวังระดับปานกลาง 
2 ดาน ไดแก การยกตัวอยางการยกยองชมเชยและใหรางวัลแกนักเรียนที่มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ในเรือนนอนจะชวยใหนักเรียนในเรือนนอนเอาเปนแบบอยางได และครูประจําเรือนนอนอบรม
คุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียนในเรือนนอนเปนประจําทุกวันตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหโดย
ภาพรวมความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน ดานการสงเสริมและ
พัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก  

ผลการวิเคราะหความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือน
นอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ดานการพัฒนาเรือนนอน อยูในระดับมากทุก
ดาน ไดแก ครูประจําเรือนนอนจัดเวรพัฒนาเรือนนอนและเวรพัฒนาโรงเรียนสวนกลาง ครูประจํา
เรือนนอนใหนักเรียนรวมกันจัดเรือนนอนและบริเวณใหสะอาดเรียบรอยถูกสุขลักษณะ ครูประจํา
เรือนนอนเขมงวด กวดขันการพัฒนาเรือนนอนในวันอาทิตยอยางสม่ําเสมอ ครูประจําเรือนนอนให
นักเรียน มีสวนในการวางแผนพัฒนาเรือนนอน และครูประจําเรือนนอนจัดใหมีคณะกรรมการ
เรือนนอนเพื่อฝกการทํางานระบอบประชาธิปไตย ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหโดยภาพรวมความ
คาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน ดานการพัฒนาเรือนนอน อยูใน
ระดับมาก  

ผลการวิเคราะหความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือน
นอน ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน อยูในระดับมาก 1 ดาน และอยูในระดับปานกลาง 4 ดาน 
ที่มีความคาดหวังระดับมาก ไดแก ครูประจําเรือนนอนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในเรือนนอน 
สวนดานที่มีความคาดหวังระดับปานกลาง 4 ดาน ไดแก ครูประจําเรือนนอน สงเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียน (กิจกรรม สอร.) ภายในเรือนนอน ครูประจํา
เรือนนอนสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในเรือนนอน ครูประจําเรือนนอนใหนักเรียนรวมกันคิดจัด
กิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน และครูประจําเรือนนอนจัดใหมีกิจกรรมตางๆ อยางเพียงพอกับความ
ตองการของนักเรียนภายในเรือนนอน ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหโดยภาพรวม ความคาดหวังของ
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นักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน อยูใน
ระดับปานกลาง  

ผลการวิเคราะหความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือน
นอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก  ครูประจํา
เรือนนอนไดกําหนดแนวทางในการปองกันแกไขและลงโทษนักเรียนไวอยางชัดเจน ครูประจํา
เรือนนอนใหผูปกครองรับทราบและมีสวนรวม ในการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 
ครูประจําเรือนนอนไดรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับนักเรียนซึ่งมปีญหาดานพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ครู
ประจําเรือนนอนใหครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวมีสวนรวมในการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
นักเรียน และครูประจําเรือนนอนใหนักเรียนรุนพี่ มีสวนชวยในการดูแลและสอดสองพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมของนักเรียนรุนนอง ตามลําดับ และเมื่อวิเคราะหโดยภาพรวม ความคาดหวังของนักเรียน
ตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนอยู
ในระดับมาก  

ผลการวิเคราะหความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือน
นอน ดานการออกกําลังกายอยูในระดับมาก 3 ดาน และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ที่มีความคาดหวัง
ระดับมาก ไดแก ครูประจําเรือนนอนควรเปนผูที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ครูประจําเรือนนอนเขมงวด 
กวดขันเรื่องการออกกายบริหารในตอนเชาของนักเรียนภายในเรือนนอน และครูประจําเรือนนอน
สนับสนุนการออกกําลังกายของนักเรียนภายในเรือนนอน ตามลําดับ สวนดานที่มีความคาดหวัง
ระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ครูประจําเรือนนอนเปนแบบอยางที่ดีในการออกกําลังกาย และครู
ประจําเรือนนอนสงเสริมการแขงขันกีฬาระหวางเรือนนอน และเมื่อวิเคราะหโดยภาพรวมความ
คาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอน ดานการออกกําลังกายอยูในระดับ
มาก  

2. ผลการเปรียบเทียบ ความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน จําแนกตามสถานภาพของนักเรียนโดย
ใชคาทีเทสต ( t-test ) และคาเอฟเทสต ( F-test ) มีดังนี้ 

2.1 ผลการวิเคราะหความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ในดานตางๆจําแนกตามเพศ โดยทําการ
ทดสอบหาความแตกตางดวยคา t-test  พบวา เพศกับความคาดหวังตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอนในดานตาง ๆ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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2.2 ผลการวิเคราะหความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ในดานตางๆจําแนกตามระดับชั้นเรียน 
โดยทําการทดสอบหาความแตกตางดวยคา F-test พบวา ระดับชั้นเรียนกับความคาดหวังตอการ
บริหารงานของครูประจําเรือนนอนในดานตางๆ มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2.3 ผลการวิเคราะหความคาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ในดานตางๆจําแนกตามอายุ โดยทําการ
ทดสอบหาความแตกตางดวยคา F-test พบวา อายุกับความคาดหวังตอการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอนในดานตางๆ มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานของครูประจํา
เรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ตามขอบขายการบริหารงานทั้ง 6 ดาน 
ไดแก ดานการปกครองดูแลนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
ดานการพัฒนาเรือนนอน ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคของนักเรียนและดานการออกกําลังกาย โดยการสังเคราะหจากกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลมี
ดังนี้ 

3.1 ดานการปกครองดูแลนักเรียน นักเรียนสวนมากเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานของครูประจําเรือนนอนวา ครูประจําเรือนนอนควรใหปกครองดูแลนักเรียน
ใหใกลชิดมากกวานี้ และควรใหความเปนธรรม เสมอภาคในการลงโทษนักเรียน 

3.2 ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
สวนมากเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของครูประจําเรือนนอนวา ครูประจําเรือนนอน
ควรเปนแบบอยางที่ดีดานความมีวินัยในตนเอง นักเรียนบางสวนเสนอแนะวาควรมีการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนอกสถานที่ในวันเสาร หรือวันอาทิตย เชน ออกไปฝกนั่งสมาธิหรือฟงพระ
เทศนในวันอาทิตย ณ วัดพระพุทธบาทตากผา   

3.3 ดานการพัฒนาเรือนนอน นักเรียนสวนมากเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานของครูประจําเรือนนอนวา ควรใหนักเรียนที่ปฏิบัติตนผิดกฎ ระเบียบของเรือนนอนได
พัฒนาเรือนนอนชดเชยในทุกตอนเย็นหรือในชวงวันอาทิตยทั้งวัน เพื่อใหเรือนนอนสะอาดและ
เปนการปองกันไมใหนักเรียนประพฤติผิด กฎ ระเบียบขอบังคับของโรงเรียน 

3.4 ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน นักเรียนสวนมากเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารงานของครูประจําเรือนนอนวา ควรมีการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในเรือนนอน 
โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการใหมากกวานี้ เชน การฉายภาพยนตร การแสดงดนตรี เปนตน บางสวน
เสนอแนะวาควรจัดกิจกรรมนันทนาการหรือกีฬา รวมทุกเรือนนอนปละ 1 คร้ัง 
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3.5 ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนนักเรียนสวนมาก
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของครูประจําเรือนนอนวา ควรลงโทษใหเด็ดขาด
กวานี้สําหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเพราะจะเปนตัวอยางที่ไมดีใหกับนักเรียนอื่นๆ
ในเรือนนอน  

3.6 ดานการออกกําลังกาย นักเรียนสวนมากเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานของครูประจําเรือนนอนวา ควรเขมงวดและลงโทษนักเรียนที่ไมยอมมาออกกายบริหาร
ในตอนเชาใหเด็ดขาดกวานี้และโรงเรียนควรมีมาตรการที่เด็ดขาดชัดเจนเปนแนวปฏิบัติเดียวกันใน
การดําเนินการกับนักเรียนที่ขาดการออกกายบริหารในตอนเชาบอยๆ และนักเรียนบางสวนเสนอแนะ
วาไมควรมีการออกกายบริหารในตอนเชาวันเสารเหมือนกับในตอนเชาของวันอาทิตย เพื่อนักเรียน
จะไดพักผอนใหมากกวานี้เนื่องจากในตอนกลางคืนวันเสารโรงเรียนอนุญาตใหนักเรียนดูทีวีดึกได  
จึงมักจะตื่นสายเปนประจํา หากตื่นมาออกกายบริหารในเวลา 05.00 นาฬิกาเปนผลใหนักเรียนมี
เวลานอนพักผอนไมเพียงพอ 

4. ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
4.1 ความคาดหวังของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงตอการบริหารงานของครูประจํา

เรือนนอน ตามบทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอนทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการปกครองดูแลนักเรียน 
ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาเรือนนอน ดานการ
จัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนและดานการ
ออกกําลังกายไมแตกตางกันทั้ง 6 ดาน ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

4.2 ความคาดหวังของนักเรียนที่เรียนตางระดับชั้นกันตอการบริหารงานของครู
ประจําเรือนนอน ตามบทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอน ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการปกครอง
ดูแลนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาเรือน
นอน ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน 
และดานการออกกําลังกายแตกตางกัน ทั้ง 6 ดาน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

4.3 ความคาดหวังของนักเรียนที่อายุตางกันตอการบริหารงานของครูประจําเรือน
นอน ตามบทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอน ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการปกครองดูแลนักเรียน 
ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาเรือนนอน ดานการ
จัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนและดานการ
ออกกําลังกายแตกตางกันทั้ง 6 ดาน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
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อภิปรายผล 
 
ผลการวิจัยการบริหารงานของครูประจําเรือนนอนตามความคาดหวังของนักเรียน 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน คร้ังนี้ พบวามีขอสังเกตที่นํามาอภิปรายดังนี้ 
ความคาดหวังของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงตอการบริหารงานของครูประจําเรือน

นอน ตามบทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอนทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการปกครองดูแลนักเรียน  
ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาเรือนนอน ดานการ
จัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนและดานการ
ออกกําลังกาย มีความคาดหวังที่ไมแตกตางกันทั้ง 6 ดาน แสดงวา เพศ ไมมีผลตอความคาดหวังของ
นักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอนตามบทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอนทั้ง 6 
ดาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่อยูตามเรือนนอนมีความคาดหวังตอการ
บริหารงานของครูประจําเรือนนอนเหมือนๆ กัน 

ความคาดหวังของนักเรียนที่เรียนตางระดับช้ันกันตอการบริหารงานของครูประจําเรือน
นอน ตามบทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอนทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการปกครองดูแลนักเรียน ดาน
การสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาเรือนนอน ดานการจัด
กิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนและดานการออก
กําลังกายมีความคาดหวังที่แตกตางกันทุกดาน แสดงวาระดับชั้นเรียนของนักเรียนมีผลตอความ
คาดหวังของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอนตามบทบาทหนาที่ของครูประจํา
เรือนนอนในทุกดาน 

ความคาดหวังของนักเรียนที่อายุตางกันตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอนตาม
บทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอน จํานวน 6 ดาน คือ ดานการปกครองดูแลนักเรียน ดานการ
สงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาเรือนนอน ดานการจัดกิจกรรม
ตางๆ ในเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนและดานการออกกําลังกายมี
ความคาดหวังที่แตกตางกันทุกดาน แสดงวาอายุของนักเรียนมีผลตอความคาดหวังของนักเรียนตอ
การบริหารงานของครูประจําเรือนนอนตามบทบาทหนาที่ของครูประจําเรือนนอนในทุกดาน 

ในดานการปกครองดูแลนักเรียน ซ่ึงไดแกครูประจําเรือนนอนปฏิบัติงานภายใต กฎ 
ระเบียบขอบังคับของโรงเรียน ครูประจําเรือนนอนสามารถปกครองดูแลนักเรียนไดอยางดี ครูประจํา
เรือนนอนจัดใหมีคณะกรรมการเรือนนอนในการปกครองดูแลนักเรียน ครูประจําเรือนนอนจัดใหมี
ระบบพี่ดูแลนอง ภายในเรือนนอน และครูประจําเรือนนอนใหนักเรียนในเรือนนอน มีสวนรวมใน
การกําหนดขอบังคับภายในเรือนนอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษม ดวงงาม (2542:84) พบวาครู
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ประจําเรือนนอน ควรใหความรักความอบอุน ชวยเหลือดูแลใหนักเรียนอยูในเรือนนอนไดอยางมี
ความสุข ซึ่งก็สอดคลองกับ โกวิท วรพิพัฒนและเยาวริน จันทนมัฏฐะ (2533:25) ที่กลาวไววา การ
ชวยเหลือดูแลนักเรียนที่เขามาอยูในโรงเรียนใหมีความสุข สดชื่น มีความรูสึกเปนเจาของและมี
ความรักโรงเรียนยอมสงผลดีแกนักเรียน ทั้งในดานการเรียนและการพัฒนาบุคลิกภาพ ฉะนั้นผูบริหาร
และครูอาจารยควรใหความสําคัญในดานการดูแลนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น และงานวิจัยของ มหศักดิ์ 
รวมรักษ (2541:บทคัดยอ) ที่พบวาแนวทางการพัฒนางานปกครองนักเรียนควรสงเสริมพฤติกรรมที่
ดีงาม ควรสงเสริมวินัยที่ดีงาม ควรแกไขคานิยมและจริยธรรมที่ไมเหมาะสมและควรสังเกตพฤติกรรม
นักเรียนอยางสม่ําเสมอ เชนเดียวกับงานวิจัยของ เดช สุธรรมปวง (2541:บทคัดยอ) ที่พบวาการ
ปฏิบัติงานไมไดปฏิบัติงานตามที่ไดวางแผนเอาไว ครูเรือนนอนขาดการดูแลเอาใจใสตอการปฏิบัติงาน
อยางจริงจัง ขาดการอบรมคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง ไมมีคณะกรรมการสอบสวนลงโทษ
นักเรียน ครูไมใหความรวมมือในการแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนอยางจริงจัง 
นักเรียนไมกลาแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็น การสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนยังมีนอย 
ไมมีคณะกรรมการประเมินผลงานปกครองนักเรียน 

ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงไดแกการอบรม
นักเรียนของครูประจําเรือนนอน จะสามารถสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม ครูประจําเรือนนอนอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนในเรือนนอนเปนประจําทุกวัน 
ครูประจําเรือนนอนเปนแบบอยางที่ดี ในดานความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหกับนักเรียนใน
เรือนนอน การยกตัวอยางการยกยอง ชมเชยและใหรางวัลแกนักเรียนที่มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
ภายในเรือนนอน จะชวยใหนักเรียนในเรือนนอนเอาเปนแบบอยางได ครูประจําเรือนนอนให
นักเรียนในเรือนนอน สวดมนตไหวพระกอนนอนทุกคืน และใหเขารวมกิจกรรมทางศาสนาใน
โอกาสตางๆ จะชวยใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ เกษม 
ดวงงาม (2542:บทคัดยอ) ที่พบวาดานการสงเสริมและพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ควร
มีการยกยอง ชมเชย และใหรางวัลหรือเกียรติบัตรแกนักเรียนผูปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ
โรงเรียน และควรใหคณะครูอาจารย คณะกรรมการนักเรียนประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีใน
การรักษาวินัย และงานวิจัยของ มหศักดิ์ รวมรักษ (อางถึง กานดา อมรเพชรกุล,2540:78) ที่พบวา 
งานพัฒนาคานิยมและจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา มีความเห็นวาควรเปนการสงเสริมพฤติกรรมที่ดี
งาม และควรมีการประกาศยกยองชมเชยนักเรียน  ที่ทําความดี เพื่อเสริมกําลังใจในการกระทําความ
ดีตอไป เชนเดียวกับงานวิจัยของพเยาว เกาทัณฑทอง (2534:76) ที่พบวานักเรียนมีพฤติกรรมผิด
วินัยในดานการเรียนมากที่สุด รองลงมาคือดานความประพฤติและดานการแตงกาย นักเรียนชาย 
นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมผิดวินัยแตกตางกัน 
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ดานการพัฒนาเรือนนอน ซึ่งไดแก ครูประจําเรือนนอนใหนักเรียนมีสวนในการวางแผน
พัฒนาเรือนนอน ครูประจําเรือนนอนใหนักเรียนรวมกันจัดเรือนนอน และบริเวณใหสะอาดเรียบรอย
ถูกสุขลักษณะ ครูประจําเรือนนอนจัดใหมีคณะกรรมการเรือนนอน เพื่อฝกการทํางานระบอบ
ประชาธิปไตย ครูประจําเรือนนอนจัดเวรพัฒนาเรือนนอนและเวรพัฒนาโรงเรียนสวนกลาง และครู
ประจําเรือนนอนเขมงวด กวดขันการพัฒนาเรือนนอนในวันอาทิตยอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เกษม ดวงงาม (2542:84) พบวา ควรมีการวางแผนรวมกันระหวางครูประจําเรือนนอน
กับคณะกรรมการเรือนนอน เพื่อใหนักเรียนรวมกันจัดเรือนนอนและบริเวณใหสะอาด เรียบรอย 
สวยงามถูกสุขลักษณะ โดยมีครูประจําเรือนนอนเปนที่ปรึกษา ตลอดจนโรงเรียนควรจัดอุปกรณที่
จําเปนสําหรับนักเรียนในแตละเรือนนอนอยางเพียงพอ พรอมทั้งควรจัดน้ําดื่มน้ําใชใหเพียงพอและ
ถูกสุขลักษณะเพื่อใหนักเรียนฝกการทํางานเปนกลุม 

ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน ซึ่งไดแก ครูประจําเรือนนอนใหนักเรียนรวมกัน
คิดจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน ครูประจําเรือนนอนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในเรือนนอน 
ครูประจําเรือนนอนสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมในเรือนนอน ครูประจําเรือนนอน สงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียน (กิจกรรม สอร.) ภายในเรือนนอน
และครูประจําเรือนนอนจัดใหมีกิจกรรมตางๆ อยางเพียงพอ กับความตองการของนักเรียน ภายใน
เรือนนอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษม ดวงงาม (2542:84) ที่พบวา ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย ควรจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเรือนนอน และคณะกรรมการนักเรียน จัดให
นักเรียนรวมกิจกรรมเปนกลุมโดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน สนับสนุนใหนักเรียน
รวมจัดกิจกรรมตางๆ และงานวิจัยของ พยุงศักดิ์ สนเทศ (2533:49) ที่พบวาการดําเนินงานปกครอง
ดูแลนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงมีนักเรียนสวนใหญอยูในวัยรุน นับวามีปญหามากกวา การ
ดําเนินงานปกครองในสถานศึกษาอื่นๆ ดังนั้นกิจกรรมสําคัญที่โรงเรียนจะตองดําเนินการ ก็คือการ
ดูแลความประพฤติและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียนควบคูกันไปอยางมีสัดสวนที่
เหมาะสม ดังนั้นครูควรใชวิธีปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนมากกวาการลงโทษ ก็จะทําใหเกิดระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมอีกดวย 

ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน ซ่ึงไดแก ครูประจําเรือนนอนได
กําหนดแนวทางในการปองกันแกไขและลงโทษนักเรียน ไวอยางชัดเจน ครูประจําเรือนนอนได
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับนักเรียนซึ่งมีปญหาดานพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ครูประจําเรือนนอนให
ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวมีสวนรวมในการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ครปูระจาํ
เรือนนอนใหผูปกครองรับทราบและมีสวนรวม ในการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน  
และครูประจําเรือนนอนใหนักเรียนรุนพี่ มีสวนชวยในการดูแลและสอดสองพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
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ของนักเรียนรุนนอง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชูศักดิ์ ทองนาค (2542:บทคัดยอ) ที่พบวางาน
ปองกันแกไขการประพฤติผิดระเบียบวินัย ครูควรดูแล ตักเตือนนักเรียนเปนประจํา โดยมีการประชุม
ช้ีแจงใหนักเรียน ผูปกครองไดรับทราบถึง กฎ ระเบียบและบทลงโทษ และสิ่งสําคัญครูควรทําตัว
เปนแบบอยางที่ดี และงานวิจัยของ กานดา อมรเพชรกุล (2540:บทคัดยอ) ที่พบวา การดําเนินการ
แกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ควรเนนและตั้งเปาหมายในการอบรมนักเรียนเรื่อง
ระเบียบวินัย ในดานการติดตามแกไขพฤติกรรมทั่วไปที่ไมพึงประสงคของนักเรียนนั้น ครูควร
สังเกตพฤติกรรมหลังจากการถูกลงโทษ และขอความรวมมือจากเพื่อนนักเรียนในการดูแลความ
ประพฤติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มหศักดิ์ รวมรักษ (อางถึง ชาญชัย ชัยชนะ,2536:92) ที่พบวา 
การแกไขความประพฤตินักเรียน ตองไดรับความรวมมือจากผูปกครองชวยอบรมสงเสริมใหนักเรียนมี
วินัย คุณธรรมและจริยธรรม เสริมกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และงานวิจัยของ เกษม ดวงงาม 
(2542:บทคัดยอ) ที่พบวา ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน เมื่อมีความจําเปน
ในการลงโทษนักเรียน ควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับความผิดของนักเรียน และใหครูประจําชั้น 
ครูประจําเรือนนอน ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวมีสวนรวมในการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
ของนักเรียน 

ดานการออกกําลังกาย ซ่ึงไดแก ครูประจําเรือนนอนสนับสนุนการออกกําลังกายของ
นักเรียนภายในเรือนนอน ครูประจําเรือนนอนสงเสริมการแขงขันกีฬาระหวางเรือนนอน ครูประจํา
เรือนนอนเขมงวดกวดขันเรื่องการออกกายบริหารในตอนเชาของนักเรียนภายในเรือนนอน ครูประจํา
เรือนนอนเปนแบบอยางที่ดีในการออกกําลังกาย และครูประจําเรือนนอนควรเปนผูที่มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ซ่ึงตรงกับ สมชาย ประเสริฐศิริพันธและคณะ (2546:44) ไดเสนอไววา กายบริหาร 
(Body Conditioning) เปนรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพและนํามาใชกัน
อยางแพรหลายในประเทศไทย ทั้งแบบที่ใชและไมใชอุปกรณประกอบ ดังจะเห็นไดจากแผนการ
ศึกษาแหงชาติฉบับแรก เมื่อปพุทธศักราช 2475 ไดกําหนดใหวิชาพลศึกษา เปนองคประกอบหนึ่ง
ในหลักสูตรการจัดการศึกษา และกิจกรรมกายบริหารก็เปนกิจกรรมหนึ่งที่จัดใหมีการเรียนการสอนใน
วิชาพลศึกษาในครั้งนั้นดวย 
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ขอเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ แสดงใหเห็นถึง การบริหารงานของครูประจําเรือนนอนตาม

ความคาดหวังของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ตามบทบาทหนาที่ของ
ครูประจําเรือนนอนทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการปกครองดูแลนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนาให
นักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาเรือนนอน ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรอืนนอน 
ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนและดานการออกกําลังกาย ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
สําหรับการดําเนินงานและการวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน 
จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาที่อยูประจําและมีระดับช้ันเรียน 

อายุที่แตกตางกัน มีความคาดหวังตอการบริหารงานของครูประจําเรือนนอนตามบทบาทหนาที่ของครู
ประจําเรือนนอนแตกตางกัน แสดงวาการบริหารงานของครูประจําเรือนนอนในทุกดาน ตามบทบาท
หนาที่ของครูประจําเรือนนอน ควรบริหารงานและปฏิบัติตอนักเรียนในเรือนนอนอยางเสมอภาค
และเปนธรรมแกนักเรียนในทุกระดับชั้นและในทุกอายุของนักเรียนอยางทั่วถึง โดยใหนักเรียนมี
สวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน โดยยึดหลักประชาธิปไตย
เปนที่ตั้ง 

เนื่องจากโรงเรียนมีปญหาเรื่องการเปลี่ยนครูประจําเรือนนอนบอยคร้ัง เพราะสาเหตุ
จากครูประจําเรือนนอนลาออกจากการเปนครูอัตราจาง แตงงาน ยายหรือสอบบรรจุได โรงเรียนควร
จัดใหครูประจําการเปนครูพี่เลี้ยงประกบกับครูประจําเรือนนอนคนใหม ก็จะสามารถบริหารงานเรือน
นอนใหตรงกับความคาดหวังของนักเรียนไดดีกวาที่จะใหครูประจําเรือนนอนคนใหม ที่ยังไมมี
ประสบการณบริหารงานเรือนนอนไปโดยลําพัง เพราะจะทําใหไมตรงกับความคาดหวังของนักเรียน
และคุณภาพงานที่ออกมาก็จะไมดีเทาที่ควร 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการบริหารงานของครูประจําเรือน

นอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการปกครองดูแลนักเรียน 
ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ดานการพัฒนาเรือนนอน ดานการ
จัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนและดานการ
ออกกําลังกาย 
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ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการมีสวนรวมของนักเรียนภายในเรือนนอนในการบริหารงาน
ของครูประจําเรือนนอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๖ จังหวัดลําพูน ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานการ
ปกครองดูแลนักเรียน ดานการสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ดานการพัฒนา
เรือนนอน ดานการจัดกิจกรรมตางๆ ในเรือนนอน ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของ
นักเรียนและดานการออกกําลังกาย 
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