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การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการ

ของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก 
และดานบุคลากร เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ จําแนกตามชวงชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
อาชีพผูปกครอง รายไดเฉลี่ยผูปกครอง  และภูมิลําเนา   

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 – ชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
จํานวน 316 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ
คาที (t-test)  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และ
การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี LSD 
 

ผลการวิจัยพบวา  
 1. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภโดยรวมและรายดานไดแก ดานการควบคุมนักเรียน ดานกิจกรรมภายใน
หอพัก และดานบุคลากร อยูในระดับมาก  นอกน้ันนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง 

  2. นักเรียนที่ชวงชั้นตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน 
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน 
ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เฉพาะดานการบริการและสวัสดิการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3. นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,อาชีพผูปกครอง,ภูมิลําเนาตางกัน  มีความพึง
พอใจตอการใหบริการของหอพัก โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 4. นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา เฉพาะดานการควบคุมนักเรียน แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 The purpose of this research were to study the satisfaction on dormitory 
services of students of the King 's college in five aspects namely : physical 
environment, students control, services and welfare, dormitory activities, and 
personnels,  and compare the satisfaction on dormitory services of students of the King 
's college as classified by level , achievement, parents ' occupation , parents ' average 
income, and birthplace. 
 The samples were 316 students of the King 's college in the 1st semester of the 
academic year 2006. Tools applied for collecting the data was questionnaire. Statistical 
methods used for data analyzing were such as frequencies, percentage, means, 
standard deviation, t-test, One-way analysis of variance, and LSD 's Method were 
utilized for data analysis. 
 
 The research revealed that : 
 1. The students 's satisfaction on dormitory services of the King 's college was 
at high level in overall aspects. In each aspect : students control, dormitory activities, 
and personnels were at high level and the others were moderate level. 
 2. The students 's satisfaction with different level had satisfaction on dormitory 
services of the King 's college as a whole was statistically significant difference at .01 
level. In each aspect : physical environment, students control, dormitory activities, and 
personnels were statistically significant different at .01 level.  The aspect of services 
and welfare was statistically significant difference at .05 level.   
 3. The students 's satisfaction with different achievement, parents ' occupation , 
and birthplace had satisfaction on dormitory services of the King 's college as a whole 
and each aspect have no  significant difference. 
 4. The students 's satisfaction with different  parents ' average income had 
satisfaction on dormitory services of the King 's college as a whole was statistically 
significant difference at .05 level. The aspect of students control was statistically 
significant difference at .05 level.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

  สารนิพนธฉบับน้ี  สําเร็จลงไดดวยดีจากความเมตตาความกรุณาและความ
ชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก  รองศาสตราจารย ชูศรี วงศรัตนะ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่
ใหคําแนะนําชวยเหลืออันเปนประโยชนในการทําสารนิพนธ นับตั้งแตเร่ิมตนดําเนินการจนเสร็จ
เรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว             
ณ โอกาสนี้ 
  ผูวิ จัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ชูศรี วงศรัตนะ ประธาน
กรรมการ ผูชวยศาสตราจารย สุพีร ลิ่มไทย และกรรมการ ผูชวยศาสตราจารยเริงลักษณ  โรจนพันธ 
ที่ใหความกรุณาเปนกรรมการสอบสารนิพนธ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เปนประโยชนจนทํา
ใหสารนิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยสุพีร  ลิ่มไทย  อาจารยสิฏฐากร ชูทรัพย 
อาจารยภัคภร สกลรักษ ครูแทงทิพย วันเจริญพันธุ และครูอารียา แสงคํา ที่ใหความอนุเคราะห
เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยคณะสังคมศาสตร คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูตลอดจนประสบการณที่ดีแก
ผูวิจัย  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการสุวัฒน อนใจกลา ผูอํานวยการโรงเรียน 
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ และครูแทงทิพย วันเจริญพันธุ ที่ใหความเมตตา
ความกรุณาและความชวยเหลือเกี่ยวกับขอมูลตางๆของหอพัก การเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจน
การใหคําปรึกษาและแนะนําเปนอยางดี และขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภทุกคนที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ร.ต.ท.ฐิติกร วันเจริญพันธุ เพ่ือนๆ และพ่ีๆทุกคนที่เปนกําลังใจ 
คอยชวยเหลือและใหคําปรึกษา 

คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณของ
บิดาและมารดา บูรพคณาจารยทุกทานตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน  ที่ไดอบรมสั่งสอนใหผูวิจัย
เปนคนดี มีคุณธรรม อันเปนพ้ืนฐานสําคัญในการประสบความสําเร็จทางการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
   
  การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตทั้งชีวิตครบถวนทุกดานเปนการพัฒนา

มนุษยอยางองครวม (Holism) และการศึกษาที่ถูกตองจึงไมใชแคการพัฒนาดานความรูหรือ
สติปญญาแตฝายเดียว แตการจัดการศึกษาจําเปนตองสนใจมิติอ่ืนๆของความเปนมนุษยอยาง
ครบถวน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2542:13)  ดังนั้นกระบวนการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ
เปนไปตามเปาหมายของโรงเรียนนั้นจําเปนตองมีระบบยอยตางๆที่จะชวยทําใหนักเรียนไดรับ
การพัฒนาจุดหมายของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบยอยๆดังกลาว อาทิ ระบบหลักสูตร 
ระบบการเรียน ระบบการสอน ระบบสนับสนุนเอ้ืออํานวยตอการศึกษา ระบบกิจการนักเรียน 
ระบบการประเมิน ฯลฯ 

  การบริหารงานหอพักนักเรียนเปนงานที่เกี่ยวกับความเปนอยูของนักเรียนประจํา
ในหอพักนักเรียน โดยเฉพาะในชวงเวลากลางคืนและวันหยุด เปนงานที่มีความสําคัญจะตอง
รับผิดชอบและขจัดปญหาของนักเรียนใหนักเรียนมีความพรอมในการอยูประจําที่หอพัก ตลอดจน
การเขารวมในกิจกรรมตางๆของการอยูหอพัก ชวยในการสงเสริมนักเรียนในดานระเบียบวินัย มี
ลักษณะนิสัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ และสามารถดูแล
ตนเองไดเปนอยางดี หอพักนักเรียนเปนสวนหนึ่งของระบบกิจการนักเรียน ซ่ึงนับเปนเคร่ืองมือ
สําคัญที่ชวยหลอหลอมพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน ใหสามารถปรับตัวใชชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคมไดอยางมีความสุข นอกจากนี้หอพักยังมีสวนสําคัญในการเปนแหลงสนับสนุนใหการศึกษา
ของนักเรียนเปนไปอยางราบรื่นมีประสิทธิภาพสงเสริมใหโรงเรียนมีบรรยากาศของความเปน
วิชาการอยางแทจริง (มนตรี แยมกสิกร. 2542:1) 
   หอพักนักเรียนเปนปจจัยที่สําคัญทั้งตอนักเรียนและโรงเรียน กลาวคือ เปนที่พัก
อาศัยที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ประหยัดเวลา และคาใชจายในการเดินทาง ชวยดานการศึกษา
ของนักเรียนและสงเสริมการพัฒนาในดานตางๆ อาทิ ดานความประพฤติ ดานความเปนตัวของ
ตัวเอง ทักษะสังคม เปนตน นอกจากนี้ยังมีความสําคัญตอโรงเรียน ที่ชวยใหการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากความพรอมทางดานสุขภาพกายและจิตใจของ
นักเรียน ทั้งน้ีเพราะหอพักเปนที่ที่สามารถจัดสภาพแวดลอมในหอพักใหเอ้ือตอการเรียนรูและ
สงเสริมพัฒนาการดานตางๆของนักเรียนไดอยางสมบูรณ ไมวาจะเปนการพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนดวยกัน รวมถึงการพัฒนาสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู นอกจากนี้ยังชวย
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและเจริญงอกงามแกตนเองใหพรอมจะเปนพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติอีกดวย โรงเรียนหลายแหงไดจัดสภาพแวดลอมของหอพักนักเรียนเพื่อสงเสริม
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การศึกษาดังกลาว หากแตสภาพแวดลอมของหอพักนักเรียนของไทยในปจจุบันยังตองพัฒนาอีก
มาก  
   ดังน้ันโรงเรียนจําเปนตองจัดสภาพแวดลอมของหอพักนักเรียนใหมีความ
สะดวกสบายปลอดภัย และเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการศึกษาและพัฒนา เพ่ือเสริมสรางให
นักเรียนไดเปนผูมีความพรอมและไดรับประโยชนในการพัฒนาทั้งรางกาย  สติปญญา อารมณ
และจิตใจ  ในการจัดดําเนินงานหอพักใหมีสภาพที่ดีเอ้ือตอการศึกษาและพัฒนาน้ันจะตอง
คํานึงถึงการใหบริการในงานหอพักดวย      
   โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เปนโรงเรียนชายลวน แบบ
อยูประจําที่หอพัก ฉะน้ันในการปฏิบัติงานของขาราชการครูจึงตองปฏิบัติงานทั้งในดานการเรียน
การสอนและการดูแลหอพักนักเรียน  จากสภาพความแตกตางของนักเรียนที่มาจากโรงเรียน
ตางๆและครอบครัวที่แตกตางกัน นักเรียนในหอพักประกอบดวยบุคคลหลากหลาย มีความ
แตกตางกันทั้งฐานะ ความเปนอยู ภูมิลําเนา ทักษะ และประสบการณที่แตกตางกัน กอใหเกิด
ปญหาตางๆตามมามากมาย เชน ปญหาการใชชีวิตภายในหอพัก นักเรียนจึงตองเรียนรูการ
ปรับตัวและกฎเกณฑทางสังคมที่เหมาะสม สภาพแวดลอมเชนนี้ จําเปนตองกําหนดกฎเกณฑของ
หอพัก เพ่ือใหนักเรียนทุกคนปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ซ่ึงขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่ตองอุทิศทั้ง
กําลังกาย กําลังใจและกําลังสติปญญา ในการปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ความเปนคนดี ความ
เปนผูนําทางวิชาการ และสืบสานงานพระราชดําริตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งโรงเรียน  
   จากที่กลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอ
การใหบริการงานหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ซ่ึงผลที่ไดจาก
การศึกษาครั้งน้ีจะทําใหผูบริหารโรงเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของไดทราบถึงระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียน  เพ่ือนําผลที่ไดมาปรับปรุง-แกไขระบบการบริหารจัดการหอพัก เพ่ือจะพัฒนาการ
ดําเนินงานหอพักนักเรียนใหไดมาตรฐาน และเปนประโยชนในการพัฒนาใหการบริหารงานหอพัก
นักเรียนมีคุณภาพ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับความ
ตองการของนักเรียน เปนการจัดสภาพแวดลอมที่สงผลตอความสําเร็จการศึกษาให มี
ประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองเปนประชากรที่มีคุณภาพตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย  ดังน้ี 

 1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ดานการควบคุมนักเรียน ดานการ
บริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ  ใน 5 ดาน จําแนกตามชวงชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง รายไดเฉลี่ย
ผูปกครอง  และภูมิลําเนา 
  3.เพ่ือรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก  
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ  
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหาร อาจารยที่รับผิดชอบหอพัก และผูที่
เกี่ยวของ เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยไปวางแผนการดําเนินงานของหอพักโรงเรียน  ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพในหอพัก ดานการควบคุม
นักเรียนในหอพัก ดานการบริการและสวัสดิการใหแกนักเรียน ดานการสงเสริมกิจกรรมตางๆ
ภายในหอพัก และดานบุคลากรในหอพัก เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของหอพักโรงเรียน  
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ใหมีรูปแบบและระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และสนองความตองการของนักเรียนไดเปนอยางดี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน 
1,239 คน  แบงเปน ชวงชั้นที่ 3 จํานวน 745 คน และชวงชั้นที่ 4 จํานวน 494 คน  

 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน
316 คน แบงเปน ชวงชั้นที่ 3 จํานวน 169 คน และชวงชั้นที่ 4 จํานวน 147 คน ซ่ึงไดมาโดย
วิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามตัวแปรชวงชั้น 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 

1.ตัวแปรอิสระ ไดแก 
1.1 ชวงชั้น แบงเปน  

1.1.1 ชวงชั้นที่ 3  (ม.1-ม.3)  
1.1.2 ชวงชั้นที่ 4  (ม.4-ม.6)  

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบงเปน 
1.2.1 คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.50  
1.2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 – 3.00 
1.2.3 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 – 4.00 

1.3 อาชีพของผูปกครอง  แบงเปน 
1.3.1 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
1.3.2 คาขาย / เจาของกิจการ 
1.3.3 อ่ืนๆ 

1.4 รายไดของผูปกครอง  แบงเปน 
1.4.1 ไมเกิน  20,000 บาท 
1.4.2 20,001 - 30,000 บาท 
1.4.3   30,001 - 40,000 บาท  
1.4.4   40,001 บาทขึ้นไป 

      1.5  ภูมิลําเนา แบงเปน 
           1.5.1    ภาคกลาง 
                     1.5.2    อ่ืนๆ 

 
2.ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก  

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ ทัง้ 5 ดาน คือ 
1.ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
2.ดานการควบคุมนักเรียน 
3.ดานการบริการและสวสัดิการ 
4.ดานกิจกรรมภายในหอพัก 
5.ดานบุคลากร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1. ความพึงพอใจตอบริการของหอพัก หมายถึง ความรูสึกที่ดี ชอบ พอใจ หรือ
ความรูสึกประทับใจของนักเรียนประจําที่อาศัยอยูในหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ที่มีตอบริการตางๆของหอพักโรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดาน
การควบคุมนักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร 
  1.1 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สภาพการณที่เกี่ยวกับอาคารและ
สถานที่ตั้งของหอพัก ขนาดของอาคาร บริเวณโดยรอบอาคารหอพัก ที่น่ังพักผอนภายในและ
ภายนอกบริเวณหอพัก สภาพหองนอน หองนํ้า หองสุขา  สวนหยอมบริเวณหอพัก หองรับแขก 
ระบบระบายอากาศ แสงสวางภายในหองพัก ความสะดวกสบายภายในและภายนอกอาคารหอพัก 
และอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานตางๆ 
  1.2 ดานการควบคุมนักเรียน หมายถึง การดําเนินงานดานการควบคุมนักเรียน
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดแก การออกประกาศหรือขอหาม
ตางๆของหอพัก การควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในหอพัก และการดูแลความประพฤติของ
นักเรียนในหอพัก  
  1.3  ดานการบริการและสวัสดิการ  หมายถึง ลักษณะสภาพการจัดใหบริการ 
สวัสดิการของหอพักดานตางๆ ใหแกนักเรียนเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายและความปลอดภัย 
ไดแก การบริการน้ําดื่มและอาหาร การปฐมพยาบาล โทรศัพทสาธารณะ โทรศัพทติดตอภายใน 
ขาวสาร ไปรษณีย ระบบรักษาความปลอดภัย 
          1.4 ดานกิจกรรมภายในหอพัก หมายถึง ลักษณะสภาพกิจกรรมซึ่งนักเรียนหรือ
บุคลากรหอพักเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมใหแกนักเรียน เพ่ือสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหเกิด
การพัฒนาการดานสติปญญา บุคลิกภาพ ทัศนคติและการมีสวนรวมในสังคม ไดแก กิจกรรมดาน
วิชาการ ดานกีฬา ดานบําเพ็ญประโยชน ดานศิลปวัฒนธรรม ดานการสงเสริมทักษะทางสังคม 
ดานการเสริมสรางมนุษยสัมพันธ และดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
        1.5 ดานบุคลากร หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติงานและการบริการของบุคลากรและ
เจาหนาที่ของโรงเรียน เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกนักเรียน ประกอบดวย ผูบริหารที่รับผิดชอบ
หอพัก ผูดูแลหอพัก อาจารยที่ปรึกษาหอพัก (ครูบาน) เจาหนาที่พยาบาล เจาหนาที่ธุรการ ภาร
โรง แมบาน และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยสะสมที่แสดงถึงความสามารถของ
นักเรียน โดยวัดผลการเรียนเฉลี่ยทุกภาควิชาแบงออกเปน 3 กลุม คือ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 
2.50 คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 – 3.00 และ คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 – 4.00 
 3. อาชีพผูปกครอง หมายถึง งานของผูที่ใหการอุปการะเลี้ยงดูนักเรียนอยูในปจจุบัน  
ถาบิดามารดาเปนผูอุปการะใหถือเอาอาชีพของบิดา ในกรณีที่ไมมีบิดาหรือบิดาไมมีอาชีพให
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ถือเอาอาชีพของมารดา ถานักเรียนไมไดรับการอุปการะจากบิดามารดา  ใหถือเอาอาชีพของ
ผูปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูนักเรียนอยูในปจจุบันแบงออกเปน 
  3.1 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง บุคคลผูที่รับราชการหรือทํางานใน
สังกัดของหนวยงานรัฐบาล ผูที่รับราชการหรือทํางานในสังกัดของหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ เชน 
ไฟฟา ประปา 
  3.2 คาขาย / เจาของกิจการ หมายถึง บุคคลผูประกอบอาชีพหารายไดเอง  
โดยไมมีนายจางหรือไมอยูในฐานะลูกจาง โดยบุคคลนี้เปนเจาของกิจการเองดําเนินธุรกิจดวยการ
ลงทุนในรูปของการผลิตการจําหนายหรือการใหบริการเพื่อมุงหวังกําไร 
  3.3  อ่ืนๆ หมายถึง บุคคลที่มิไดประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและ
คาขาย / เจาของกิจการ 
 4.รายไดผูปกครอง หมายถึง  รายไดของบิดา หรือของบิดาและมารดารวมกันตอเดือน  
หรือรายไดของผูอุปการะ 
 5.ภูมิลําเนา หมายถึง สถานที่ที่บิดามารดาหรือผูปกครองที่เลี้ยงดูนักเรียน ตั้งหลักแหลง
ที่อยูครั้งสุดทาย ซ่ึงเปนที่อยูของนักเรียนกอนเขาศึกษาในโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ  แบงเปน 

 5.1 ภาคกลาง  
                      5.2 อ่ืนๆ หมายถึง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก และภาคใต 
 6.นักเรียนชวงชั้นที่ 3 หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
และนักเรียนชวงชั้นที่ 4 หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        

                                       ตัวแปรตาม 
                                
        ตัวแปรอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 

1. นักเรียนที่ชวงชั้นตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพัก โดยรวมและ
รายดานแตกตางกัน 

2. นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพัก 
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

3. นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพัก 
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

4. นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพัก 
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

5. นักเรียนที่ภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโดยรวมและ
รายดานแตกตางกัน 

 
 

สถานภาพของนักเรียน 
1. ชวงชั้น 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. อาชีพผูปกครอง 
4. รายไดเฉลี่ยผูปกครอง 
5. ภูมิลําเนา 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการ
ของหอพัก โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ ใน 5 ดาน คือ 

1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
2. ดานการควบคุมนักเรียน 
3. ดานการบริการและสวัสดิการ 
4. ดานกิจกรรมภายในหอพัก 
5. ดานบุคลากร 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
          ในการวิจัยเร่ือง  “ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ”  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
 

           1. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  2. โรงเรียนประจํา แบงออกเปน 
    2.1 การดําเนินงานโรงเรียนประจํา 
    2.2 ประโยชนของโรงเรียนประจํา 
    2.3 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเรียนในโรงเรียนประจํา 
    2.4 ความรวมมือของผูปกครองนักเรียน 
  3. หอพักนักเรียน แบงออกเปน 
    3.1 ประวัตคิวามเปนมาของหอพักนักเรียน 
    3.2 วัตถุประสงคของหอพักนักเรียน 
    3.3 ประเภทของหอพักนักเรียน 
    3.4 การบริหารงานหอพักนักเรียน 
    3.5 การใหบริการและสวสัดิการหอพักนักเรียน 
    3.6 การจัดกิจกรรมหอพักนักเรียน 
    3.7 การจัดสภาพแวดลอมของหอพักนักเรียน 
       3.8 ประโยชนของหอพักนักเรียน 
  4.  ประวัติโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชปูถัมภ 

5.  การบริหารหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชปูถัมภ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

 

1. ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 

1.1 ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ (มนตชัย แกวหลวง. 2543 :8) กลาววา ความ 
พึงพอใจ เปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซ่ึงความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือ 
บุคคลนั้นไดรับในสิ่งที่ตนเองตองการหรือเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ ซ่ึงระดับความพึง
พอใจที่แตกตางกัน ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหรือองคประกอบที่ตางกัน 
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             เสาวนีย วิวัฒนวานิช (2541:10) ไดกลาววาความพึงพอใจ เปนความรูสึกของ
บุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงประมาณคา โดยความพึงพอใจมีความเกี่ยวของสัมพันธกับ
ทัศนคติ 
  Tiffin ; & McCormick (ชวลิต เหลารุงกาญจน. 2538:9 ; อางอิงจาก Tiffin ; & 
McCormick. 1965) กลาววา ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบนความตองการ 
(Basic Needs) มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์ และส่ิงจูงใจ (Incentive) และ
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมตองการ  
  Wallestin (ชวลิต เหลารุงกาญจน. 2538:8 ; อางอิงจาก Wallestin. 1971) 
ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้น เม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย หรือเปนความรูสึก
ขั้นสุดทาย (End state in feeling )ที่ไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
  ชริณี เดชจินดา (ธนพร ชุมวรฐายี. 2539:8 ; อางอิงจาก ชริณี เดชจินดา.  
2530) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
หรือปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือความตองการของบุคคลไดรับการ
ตอบสนองหรือบรรลุจุดหมายในระดับหน่ึง 
  จากความหมายของความพึงพอใจที่กลาวขางตน พอสรุปไดวา ความพึงพอใจ
เปนทัศนคติของบุคคลที่ใหคาของความรูสึกเปนไปในทางบวก ถาหากสิ่งที่ตั้งเปาหมายเอาไว
เปนไปดังที่คาดหวัง โดยเกิดจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ ความพึงพอใจจะสามารถแสดง
ออกมาเปนพฤติกรรม เชน สีหนา คําพูด พฤติกรรม 
 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  Shelley ; & Honikman (วิภาพรรณ หิรัญเกิด. 2545:11-13 ; อางอิงจาก 
Shelley ; & Honikman. 1975:252-268) ไดกลาวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจซึ่งเปน
ทฤษฎีที่วาดวยความรูสึกสองแบบของมนุษย วาเปนความรูสึกในทางบวกคือ ความรูสึกที่เม่ือ
เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขน้ีเปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกอ่ืนๆ 
กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ ความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึก
ทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังน้ัน จะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขน้ีก็
มีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่นๆ 
  ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวก และความสุข มีความสัมพันธกันอยาง
สลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้ เรียกวา ระบบความพอใจ โดย
ความพอใจจะเกิดขึ้นเม่ือระบบความพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ ความพอใจ
สามารถแสดงออกมาในรูปของความรูสึกทางบวกแบบตางๆ ได และความรูสึกทางบวกนี้ยัง
เปนตัวชวยใหเกิดความพอใจเพิ่มขึ้นไดอีก 
  สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึก ความคิดเห็นหรือความพอใจแกมนุษยไดแกทรัพยากร 
(resource) หรือสิ่งเรา (stimuli) การวิเคราะหระบบความพอใจ คือการศึกษาวา ทรัพยากร หรือ
สิ่งเราแบบใดเปนที่ตองการในการที่จะทําใหเกิดความพอใจ และความสขุแกมนุษย ความพอใจ
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จะเกิดไดมากที่สุดเม่ือมีทรัพยากรทุกอยางที่เปนที่ตองการครบถวน แตเน่ืองจากทรัพยากรใน
โลกนี้มีอยูจํากัด ดังน้ันความพอใจจะเกิดขึ้นไดมากที่สดุ เม่ือมีการจัดทรัพยากรทีมี่อยางถูกตอง
เหมาะสม สภาพแวดลอมทางกายภาพก็เปนทรัพยากรของระบบความพอใจอันหนึ่ง ดังน้ัน การ
ออกแบบสภาพแวดลอม คือ การตัดสินวาควรจัดทรัพยากรที่เกี่ยวกบัสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่มีอยูอยางไรใหเกิดความพอใจได 
  Newman (วิภาพรรณ หิรัญเกิด. 2545:12 ; อางอิงจาก Newman. 1997:182-
187) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสภาพความพึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพวา เกิดจาก
มนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพโดยสังเกตจากการตอบรับ (response) และปฏิกิริยา 
(reaction)ของมนุษยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพและแสดงปฏิกิริยาตอสภาพแวดลอม เชน 
การรับรู ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออก 
  จากแนวคิดของความพึงพอใจ สามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจ เปนความรับ
รูสึกภายในตัวบุคคล โดยจะแสดงออกมาทั้งนี้ขึ้นอยูกับสิ่งกระตุน ซ่ึงความรูสึกก็จะมีการแสดง
ออกมาทางพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นและรับรูได เชน สีหนา คําพูด การกระทํา เชนเดียวกับ
ความพึงพอใจในการพักอยูในหอพัก เม่ือสิ่งกระตุนคือ สภาวะแวดลอมรอบหอพักและการ
บริการดานตางๆจะมีผลตอความพึงพอใจ คือ การปฏิบัติตามกฎของหอพัก  
 
2. โรงเรียนประจํา 
  การบริหารงานโรงเรียนประจําเปนภารกิจที่ยุงยากและหนักสําหรับผูบริหาร
โรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเพราะสภาพและปญหาของโรงเรียนประจํานั้นเปนปญหาที่
สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาที่นักเรียนพักอาศัยอยูในโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนจะตองอุทิศ
ตน เสียสละ ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด แมมีปญหาอุปสรรคใดๆก็ตาม จะตองรีบแกไข สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี โดยคํานึงถึงประโยชนแกนักเรียนและทางราชการเปนสําคัญ 
  ปลื้มจิต สภาพดํารงค (2539:16-17) ไดกลาวไววา การที่ผูปกครองนํานักเรียน
มาเขาโรงเรียนในโรงเรียนประจํา โดยที่นักเรียนจากครอบครัวมาใชเวลาสวนใหญอยูใน
โรงเรียนนั้นมีผลกระทบตอนักเรียนอยางไร เน่ืองดวยนักเรียนพักอาศัยอยูในหอพักของ
โรงเรียน โรงเรียนประจําจึงมีบทบาทหนาที่เพ่ิมขึ้นในการจัดการศึกษาอบรมดูแลนักเรียน
นอกเหนือไปจากเวลาของการเรียนการสอนตามปกติหลังจากเวลาเลิกเรียนโรงเรียนได
เปลี่ยนแปลงสภาพเปนบานที่มีเด็กอยูรวมกันเปนจํานวนมาก ตามปกติบทบาทหนาที่ของครูจึง
ยังไมจบสิ้นลง แตเปนการเริ่มบทบาทของครูดูแลนักเรียนประจํา จึงมีประเด็นที่นาสนใจในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนประจํา ทําอยางไรโรงเรียนจึงจะดูแลนักเรียนไดดีเชนที่ควรจะเปน 
  ขอเท็จจริงอีกประการที่ตองคํานึงในการดูแลนักเรียนประจําคือ เม่ือนักเรียนมา
อยูรวมกันนั้นนักเรียนแตละคน มีความแตกตางรายบุคคลทั้งในดานภูมิหลังของแตละบุคคล 
ความเปนอยู การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว อุปนิสัย ความสามารถดานตางๆ ฐานะเศรษฐกิจ 
ขนบธรรมเนียมในแตละภูมิภาค นักเรียนจะตองปรับตัวเขาหากันและเรียนรูสิ่งตางๆดวยกัน 
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โรงเรียนจึงมีภาระหนาที่ในการจัดการสภาพความเปนอยูวิถีชีวิตในโรงเรียน และสังคมที่ดีใหแก
นักเรียน 
 2.1 การดําเนินงานโรงเรียนประจํา 
  ในการจัดตั้งโรงเรียนประจําจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเตรียมความพรอมในการ 
ดําเนินการใหรอบคอบไมควรเปดโรงเรียนไปกอนแลวแกปญหาทีหลัง เพราะความไมพรอม
ตางๆ ยอมกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของนักเรียน ตลอดจนคุณภาพในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน องคประกอบพื้นฐานที่ควรมีความพรอม ไดแก 
  1. ดานงบประมาณ ควรมีการเตรียมการความพรอมในดานงบประมาณการ
กอตั้งโรงเรียนใหแนชัดและตอเน่ืองติดตามการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานการ
จัดตั้งโรงเรียน จัดงบประมาณสนับสนุนเพ่ือใหโรงเรียนสามารถดําเนินการไปได เชน คา
สาธารณูปโภค เบี้ยเลี้ยงครูเวร  เปนตน ควรมีการกําหนดการจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษาที่
เหมาะสมเพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนินกิจการไดอยางมีคุณภาพ 
  2. ดานบุคลากร โรงเรียนประจํามีความจําเปนตองไดนับการจัดสรรอัตรากําลัง
ทั้งครูและลูกจางใหเหมาะสมกับปริมาณงาน นอกจากเกณฑการจัดสรรของโรงเรียนทั่วๆไปควร
มีการวิเคราะหงานและจัดสรรอัตรากําลังตามขอเท็จจริงในการดําเนินงาน 
  ในปการศึกษา 2538 กรมสามัญศึกษาไดมอบหมายคณะทํางานใหวิเคราะห
งานของโรงเรียนประจํา คณะทํางานไดพิจารณาวาสัดสวนของครู:นักเรียนประจําที่ตองดูแล 
ไดแก 1:80 คน การวิเคราะหงานของโรงเรียนประจํานั้นควรกําหนดอัตรากําลังใหพอเพียงทั้งครู
และลูกจางในหนาที่ที่จําเปนตางๆ เชน แมครัว แมบาน นักการภารโรง เปนตน  
  นอกจากความพรอมดานอัตรากําลังแลวการฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความ
เขาใจในงานของโรงเรียนประจํามีความจําเปนอยางยิ่ง โรงเรียนและกองการมัธยมศึกษา กรม
สามัญศึกษา มีความจําเปนตองทําแผนงานพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานใน
โรงเรียนประจํา นอกจากการฝกอบรมแลวการนิเทศงานภายในโรงเรียน และการนิเทศงานจาก
หนวยราชการที่ควบคุมดูแลงานอยูจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกระทําอยางตอเน่ือง 
  3. อาคารสถานที่ โรงเรียนประจําควรจัดสรางอาคารสถานที่ที่จําเปนใหเสร็จ
กอนรับนักเรียนเขาเรียน อาคารสถานที่ที่จําเปนอยางยิ่ง ไดแก อาคารเรียน โรงฝกงาน หอพัก
นักเรียน หอประชุม หองพยาบาล ที่ทํางานและที่พักผอนของนักเรียน สนามกีฬาตางๆภายใน
โรงเรียนและระบบสาธารณูปโภค 
  ทั้งนี้อาคารสถานที่ทั้งหมดควรมีการวางผังอาคารและภูมิทัศนอยางดี ถูกหลัก
สถาปตยกรรมและการวางผังโดยที่สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบควรไดรับขอมูลถึงประโยชน
ใชสอยและลักษณะเฉพาะของโรงเรียนประจําอยางชัดเจนเพื่อประโยชนในการออกแบบและการ
วางผังใหเหมาะสมกับการใชงานจริง 
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  เม่ือเร่ิมใชอาคารสถานที่แลว โรงเรียนตองมีความพรอมในการซอมบํารุงรักษา
อาคารสถานที่ใหอยูในสภาพดีเหมาะสมตอการใชงานอยูเสมอ การเตรียมหนวยงานซอม
บํารุงรักษาตองมีการเตรียมการไวอยางดี มิฉะน้ันจะเปนอุปสรรคตอการจัดการสภาพความ
เปนอยูที่ดีใหแกนักเรียน เชน บริการดานสุขภาพอนามัย บริการดานไปรษณีย พัสดุภัณฑและ
โทรศัพท บริการรานคาของใชที่จําเปนแกนักเรียน และบริการดานการรับฝากเงินใชสวนตัวของ
นักเรียน ปลื้มจิต สภาพดํารงค (2539:21-23)  
  โรงเรียนประจําตองคํานึงถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของนักเรียนในโรงเรียน 
นักเรียนควรไดรับความอบอุน ไดมีโอกาสใกลชิดกับครู มีปฏิสัมพันธอันดีระหวางครูและ
นักเรียน และระหวางนักเรียนกับนักเรียน การกําหนดกิจกรรมประจําวันของนักเรียนไดเปน
อยางดี โรงเรียนควรวิเคราะหและพัฒนาการกําหนดกิจกรรมประจําวันใหเปนประโยชนตอการ
ฝกอบรมนักเรียนและเพื่อใหนักเรียนมีชีวิตที่เปนสุขที่โรงเรียนดวย 
 
 2.2 ประโยชนของโรงเรียนประจํา 
  วินัย พัฒนรัฐ (2539 :1) ไดกลาวถึงคุณประโยชนของการเรียนในโรงเรียน
ประจําไวในเอกสาร เร่ือง การบริหารงานโรงเรียนประจํา วาหากจะพิจารณาถึงคุณประโยชน
ของโรงเรียนที่จัดแบบประจาํ จะเห็นไดวามีประโยชนตอนักเรียน และประเทศชาติ คือ  
  1.นักเรียนไดเขามาอยูรวมกันยอมกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ สามารถ
ทํางานเปนทีม มีการปรับตัวเขาหากันไดสูง 
  2.นักเรียนมีเวลามากยอมสามารถเรียนรูฝกฝนและทํากิจกรรมไดมากกวา
นักเรียนปกติ 
  3.สามารถสรางคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนระเบียบวินัยใหกับเยาวชนของ
ชาติ ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
  4.สามารถชวยประเทศชาติไดในเรื่องการแกปญหาการจราจรไดอีกทางหนึ่ง 
 
 2.3 ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการเรียนในโรงเรียนประจํา 
   วินัย พัฒนรัฐ (2539:2-4) ไดกลาวไวในการบริหารงานโรงเรียนประจํา
เกี่ยวกับผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการเรียนในโรงเรียนประจํา ไวเปนขอๆ ดังน้ี 
  1. การจากครอบครัวมาเปนนักเรียนประจําอาจทําใหนักเรียนมีปญหาการ
ปรับตัวได แมปรับตัวกับการอยูที่โรงเรียนไดแลว นักเรียนสวนใหญมักจะมีความคิดถึง
ครอบครัวอยูเสมอ 
  2. การเปนนักเรียนประจําทําใหนักเรียนอยูหางไกลจากบิดามารดา ผูปกครอง
มีเวลาและโอกาสที่จะใหความเอาใจใส อบรม ดูแลนักเรียนอยางใกลชิดนอยลง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง นักเรียนที่มาจากจังหวัดที่หางไกลจากบานมาจะมีโอกาสกลับไปเยี่ยมบานนอยครั้งในแตละ
ภาคเรียน 
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  3. หอพักของโรงเรียนประจํามักใชหองนอนรวม ซ่ึงสวนใหญบรรจุสมาชิกของ
แตละหองหรือที่เรียกวา ” บาน” น้ันถึง 40 คน ทําใหนักเรียนไมมีสถานที่ที่เปนสวนตัว 
  4. จํานวนนักเรียนประจํามีมาก ครูอาจดูแลโดยรวมไมมีเวลาใหความสนใจกับ
นักเรียนเปนรายบุคคล 
  5. การพักอาศัยอยูรวมกันทําใหการรักษาสุขอนามัยทําไดยากกวาการอยูกับ
ครอบครัว 
 
 2.4 ความรวมมือของผูปกครองนักเรียน 
  แมโรงเรียนประจํามีบทบาทหนาที่ในการจัดการศึกษาอบรมนักเรียนประจํา 
ครอบครัวของนักเรียนก็มิไดลดความสําคัญในการดูแลนักเรียนลง นักเรียนควรมีโอกาสกลับไป
อยูกับครอบครัวในวันหยุดใหบอยครั้งที่สุดเทาที่จะทําได นอกเหนือจากระยะปดภาคเรียน 
โรงเรียนประจําตองสรางระบบขอมูลทะเบียนประวัตินักเรียนที่ดี เพ่ือใหการติดตอกับผูปกครอง
สะดวกรวดเร็ว โรงเรียนและผูปกครองตองรวมมือกันในการดูแลนักเรียนอยางใกลชิดจึงควรมี
การจัดกิจกรรมรวมกับผูปกครองเสมอ เชน การประชุมชี้แจง การเปดโอกาสใหผูปกครองแสดง
ความคิดเห็น การจัดกิจกรรมโรงเรียนเพ่ือใหผูปกครองมารวมงาน การมอบวารสารขาวสารของ
โรงเรียนใหผูปกครอง เปนตน ในกรณีที่นักเรียนมีปญหา เชน ดานสุขภาพ การเรียน หรือดาน
ความประพฤติ ผูปกครองและโรงเรียนตองรวมมือกันอยางแทจริงในการแกปญหาโดยมีการ
ปรึกษาหารืออยางใกลชิดและรวมมือกันแกไขปญหาอยางตอเน่ือง 
  จะเห็นไดวาสําหรับผูปกครองนักเรียนประจําแลวเม่ือนํานักเรียนมาสมัครเขา
เรียนเปนนักเรียนประจําผูปกครองไดกลายเปนสมาชิกสวนหนึ่งของโรงเรียนไปดวย และจะตอง
มีการประสานความรวมมือในการดูแลนักเรียนรวมกับโรงเรียนไปตลอดระยะเวลาที่นักเรียนยัง
เปนนักเรียนประจําอยู ปลื้มจิต สภาพดํารง (2539:25) 
  
3. หอพักนักเรียนและการบริหารหอพักนักเรียน 
  เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาหอพักนักเรียนเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่
ชวยใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายในการผลิตนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการจัดหอพัก
เพ่ือใหนักเรียนมีที่พักอาศัยที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัย สามารถสงเสริมพัฒนาการใน
ดานตางๆของนักเรียนไดตามวัตถุประสงคของหอพักนักเรียน 
  สําเนาว ขจรศิลป (2539:159-160) ไดกลาวไววา ที่พักอาศัยเปนปจจัยพ้ืนฐาน
ที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคกอกําเนิดของโรงเรียนในทวีปยุโรป โรงเรียนในสมัย
น้ันยังไมไดจัดหอพักไวบริการนักเรียน ซ่ึงนักเรียนสวนใหญซ่ึงเดินทางมาจากเมืองตางๆ จึง
ตองเชาที่พักอาศัยอยูใกลโรงเรียนเพ่ือสะดวกในการเดินทาง นักเรียนที่หาหอพักไมไดก็ตอง
กางเต็นทพักอาศัยอยูในบริเวณโรงเรียน เม่ือความเจริญทางวิทยาการมีมากขึ้นจึงไดจัดสราง
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หอพักขึ้นภายในโรงเรียน โดยมีอาจารยเปนผูดูแลอบรมสั่งสอนอยางใกลชิดทั้งทางดานวิชาชีพ
และทักษะทางสังคมตลอดจนการอบรมดานอุปนิสัยและศีลธรรม 
  เน่ืองจากหอพักเปนสภาพแวดลอมที่มีความสําคัญตอนักเรียนมากในแตละวัน
นักเรียนไดใชเวลาอยูในบริเวณหอพักมากกวาสถานที่อ่ืนๆ ไดเล็งเห็นความสําคัญของหอพัก
นักเรียน จึงไดจัดหอพักนักเรียนใหเปนที่พักอาศัย ที่มีความสะดวกสบายและมีสิ่งแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการเรียนการสอน และพัฒนานักเรียนในดานตางๆใหเปนบุคคลที่สมบูรณ 
 
 3.1 ประวัติความเปนมาของหอพักนักเรียน 
  เน่ืองจากในประเทศไทยไดมีประชาชนจัดตั้งหอพักขึ้นเพ่ือรองรับนักเรียนที่
เดินทางจากจังหวัดตางๆ เขามาศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษาตางๆของกรุงเทพมหานคร เปน
จํานวนมาก ในขั้นตนกิจการดานหอพักไดเกิดขึ้นเฉพาะในกรุงเทพมหานครเทานั้น ตอมารัฐได
ขยายการศึกษาออกไปสูสวนภูมิภาคอยางกวางขวางไดรับการศึกษา สําหรับผูที่อยูหางไกลก็
ตองไปอาศัยตามหอพักที่ตั้งอยูใกลสถานศึกษาเปนผลใหมีผูจัดตั้งหอพักขึ้นในทองที่หลาย
จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ ในสมัยน้ันไมมีกฎหมายใดควบคุมการจัดตั้งและการดําเนินงาน
หอพักและเปนเหตุใหมีหอพักหลายแหงดําเนินการไมเหมาะสมและอาจกอใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยและผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึงจะเปนผลเสียหายแกอนาคตของเยาวชนเปน
จํานวนมาก อันจะสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติโดยสวนรวมหอพักบางแหงมุง
ดําเนินการเพื่อประโยชนแตเพียงการคาเพียงอยางเดียว ไมคํานึงถึงสวัสดิภาพของเยาวชน 
บางแหงเปนที่ซองสุมของโจรผูราย บางแหงเปนบอนการพนัน เปนแหลงม่ัวสุมยาเสพติด เปน
ตน กอใหเกิดการทะเลาะวิวาท ปญหาชูสาว และอ่ืนๆอันจะนําไปสูการกออาชญากรรมในที่สุด 
  จากความเปนมาและขอเท็จจริง ตลอดจนมูลเหตุที่กอใหเกิดปญหา ทําใหผูเปน
บิดามารดา ผูปกครอง ที่สงบุตรหลานเขามาอยูตามหอพักตางๆระหวางการศึกษาเลาเรียนตาง
ก็ทุกขใจและวิตกกังวลเปนอยางยิ่ง ดวยความหวงใยของทางราชการ และเพื่อกําหนดแนวทาง
ควบคุมการดําเนินงานของหอพักตางๆ  ให เปนไปอยางเหมาะสม  รัฐบาลจึงไดตรา
พระราชบัญญัติหอพักออกใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2507 โดยมอบหมายใหกรม
ประชาสงเคราะหรับผิดชอบ ดูแลโดยในระยะแรกใชบังคับเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร จนถึง
ปจจุบันมีผลบังคับใชทั่วราชอาณาจักร 
 
 3.2 วัตถุประสงคของการจัดตั้งหอพักนักเรียน 
   ทองเรียน อมรัชกุล (2535:11) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการบริการอาหาร
และหอนอน (Food and Housing Service )วามีวัตถุประสงคในการบริการอาหารและหอหอน
ดังน้ี 
 1. เพ่ือจัดใหนักเรียนไดมีสถานที่สําหรับรับประทานอาหารและใชเปนที่พักอาศัย
ตลอดระยะเวลาศึกษาอยูในโรงเรียน โดยเสียคาใชจายถูกตองตามควรแกอัตภาพ 
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 2. เพ่ือจัดใหสถานศึกษาที่กินอยูหลับนอนของนักเรียน เปนแหลงที่กอใหเกิดความ
เจริญงอกงามและพัฒนาการของนักเรียนในดานสติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ 
 3. เพ่ือจัดใหบริการอาหารและหอนอน เปนหองทดลองสําหรับการเรียนรูอยางแทจริง
เพ่ือสรางนิสัยในการ “ รูจักกินรูจักอยู ” ใหกับนักเรียน ซ่ึงเปนคุณลักษณะประจําตัวตลอดไป 
 4. เพ่ือชวยใหหลักสูตรของโรงเรียน ไดเกิดมีการบูรณาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
อันจะเปนประโยชนโดยตรงแกนักเรียน 
 5. เปนศูนยกลางที่จะใหนักเรียนตลอดจนผูจัดการหอพักพบปะแลกเปลี่ยนความรู 
และประสบการณซ่ึงกันและกัน 
 De Coster ; & Mable (สําเนาว ขจรศิลป. 2539 : 162 ; อางอิงจาก De Coster ; & 
Mable. 1974)) ไดเสนอรูปแบบของวัตถุประสงคทั่วไปของการจัดหอพักนักเรียนโดยแยกหนาที่
ในการดําเนินการบริหารงานหอพักของเจาหนาที่/ฝายคือฝายที่ปรึกษาและฝายจัดการซึ่งทั้ง
สองฝายนี้จะบริหารงานไดดีตองเขาใจวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งหอพักวาจะบริหารงาน
อยางไรจึงจะบรรลุความตองการทั้ง 5 ระดับของนักเรียนไดดังน้ี 
  ระดับที่ 1    เพ่ือจัดสภาพแวดลอมและอาคารที่พักอาศัยที่สะดวกสบายและปลอดภัย 
  ระดับที่ 2    เพ่ือจรรโลงสภาพแวดลอมทางดานอาคารที่พักอาศัยใหอยูในสภาพที่ดี 
  ระดับที่ 3    เพ่ือกอใหเกิดโครงสรางการอยูรวมกันเปนหมูคณะ 
  ระดับที่ 4   เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของการปฏิสัมพันธระหวางกัน 
  ระดับที่ 5   เพ่ือใหบุคคลไดมีโอกาสเติบโตและพัฒนาตามศักยภาพแหงตน 

 โดยฝายจัดการจะดําเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดที่พักอาศัยและอาคาร สวน
ฝายที่ปรึกษา ก็จะประกอบไปดวยคณะที่ปรึกษาหอพัก ซ่ึงมีหนาที่ในการแนะนําจัดกิจกรรม 
เพ่ือพัฒนานักเรียน ทั้งสองฝายจะตองทํางานรวมกันอยางมีระบบ จะทําใหวัตถุประสงคทั้ง 5 
ระดับ น้ีผสมผสานกลมกลืนกันอยางตอเน่ือง และนักเรียนจะมีความตองการในแตละระดับ
แตกตางกันความสําเร็จในขั้นใดขั้นหน่ึง จะขึ้นอยูกับความสําเร็จที่นักเรียนไดรับความตองการ
ของคนระดับตนๆ เชน นักเรียนจะไมเกิดความสนใจตอการศึกษาและวัฒนธรรมมากขึ้น ถา
นักเรียนยังไดยินเสียงรบกวนอยูตลอดเวลาในที่พักอาศัยของตน หรือถาเขาไดรับการตอบสนอง
ในดานอาคารสถานที่พักอาศยัไมดี เปนตน 

 Mueller (สําเนาว ขจรศลิป. 2539:161 ; อางอิงจาก Mueller. 1961) ไดกลาวถงึ
วัตถุประสงคของการจัดหอพักเรียนไวดังน้ี 

1. เพ่ือใหเปนที่พักอาศัย ซ่ึงนักเรียนตองมีที่หลับนอน ที่รับประทานอาหารที่มีความ
สะดวกสบายที่ไมหางไกลจากชั้นเรียนและหอสมุดมาก 

2. เพ่ือสงเสริมการศึกษาเลาเรียน ซ่ึงหอพักควรจัดสถานที่ อุปกรณและจัด
สภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการจัดสิ่งแวดลอม และจัดฝกอบรมใหนักเรียนเกิด
การเรียนรู ในสิ่งที่ไมสามารถเรียนรูในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะการอยู 
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รวมกัน ทักษะทางสังคม การควบคุมอารมณ และการรับผิดชอบตนเอง ซ่ึงเปนการสงเสริม
พัฒนาการดานวุฒิภาวะของนักเรียน 
 จากการศึกษารายละเอียดของวัตถุประสงคของการจัดตั้งหอพักนักเรียนใน
ประเทศและตางประเทศแลว จะพบวามีลักษณะคลายคลึงกัน โดยเนนวัตถุประสงคหลักคือ การ
จัดตั้งหอพักนักเรียนเพ่ือเปนที่อยูอาศัย และเปนสถานที่ที่จะสรางเสริมพัฒนาการใหแกนักเรียน
ในดานตาง ๆ อาทิ เชน ความเปนผูนํา มีวินัยตอตนเองและผูอ่ืน รูจักการใชชีวิตที่จะอยูรวมกัน
กับผูอ่ืนรูจักรักษาและสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี แตละหอพักในประเทศไทยยังขาดการ
จัดโปรแกรมการศึกษาตาง ๆ ที่หอพักตางประเทศจัดใหแกนักเรียน แตอยางไรก็ตาม
วัตถุประสงคหอพักนักเรียนจะระบุไวเพ่ืออํานวยความสะดวกดานที่อยูอาศัยและเปนประโยชน
ทางการศึกษา ถาไมมีการนําเอาวัตถุประสงคไปปฏิบัติ หอพักก็จะไมเกิดประโยชนแกนักเรียน
เทาที่ควร เพราะฉะนั้นวัตถุประสงคของการจัดตั้งหอพักนักเรียนจะตองชัดเจน และงายตอ
การศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและปรับปรุงแกไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหอพัก 
         
          3.3  ประเภทของหอพัก                

 สําเนาว ขจรศิลป (2539:168 -171) ไดรวบรวมประเภทของหอพักไว 10 ประเภท
ดังน้ี คือ 

1. ดอรมิทอรี (Dormitory) เปนหอพักรุนแรกที่มีการสรางหอพักในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย มีขนาดเล็ก และสรางขึ้นเพ่ือใชบริการนักศึกษาในดานที่พัก 
อาหารและอบรมระเบียบวินัยนักศึกษา 

2. เรสิเดนทเชียลฮอลล (Residential Hall) เปนหอพักขนาดใหญมาก มีบุคลากร
รับผิดชอบอยู 2 ฝายคือ ฝายที่พักและอาหารกับฝายที่ปรึกษา ซ่ึงคอยใหคําปรึกษาและแนะนํา
และรวมกิจกรรมกับนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาทางดานสังคม รางกายและจิตใจ 

3. แฟรเทอรนิที (Fraternity) เปนหอพักนักศึกษาชาย เปนพวกมีฐานดี มีตระกูล 
พวกน้ีจะปกครองกันเอง มีการอบรมมารยาทระเบียบวินัย เนนการเปนผูดี และมีผลการเรียนที่
ดีรุนพ่ีจะชวยเหลือดานการเรียนรุนนอง มีธรรมเนียมประเพณีในหอพักกันเอง ซ่ึงสงเสริมทักษะ
ในการเขาสังคม มักมีผูใหญดูแล 1 คน 

4. เซอรอริที (Sorority) เปนหอพักนักศึกษาหญิง ซ่ึงมีรูปแบบและแนวทางแบบ
เดียวกับหอพักแบบ Fraternity 

5. หอพักประเภทชวยเหลือกันเอง (Cooperative House) เปนหอพักของนักศึกษา
ยากจนทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบหนาที่ตาง ๆ ในหอพัก ดูแลกันเอง มีระบบแบงงานกันทํา 

6. หอพักสหศึกษา (Coeducational Housing) เปนหอพักที่ มีทั้งนักเรียน/นักศึกษา
หญิงและชายในหอพักเดียวกัน ใชโรงอาหาร หองสมุด และบริการตาง ๆ ดวยกัน แตนักศึกษา                   
หญิง – ชาย จะไมอยูรวมหองเดียวกัน แตใชหองสมุดและบริเวณตาง ๆ ดวยกัน 
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7. ศูนยศึกษาและอาศัย (Living-learning Center) เปนหอพักประเภทที่เนนการ
สงเสริมการศึกษาตัวอาคารมีขนาดใหญ ซ่ึงแยกออกเปนสองสวนชายและหญิง โดยมี
หองอาหารอยูระหวางกลางภายในอาคาร มีชั้นเรียนหลายชั้น มีหองปฏิบัติการ และหองทํางาน
ของอาจารย 

8. หอพักสําหรับผูเรียนประจํา (Residential College) เปนหอพักขนาดใหญ มีทั้ง
นักศึกษาชาย-หญิง อยูรวมกันแบบ Coeducational Housing มีชั้นเรียน หองฝกงาน หองสมุด 
หองทํางาน อาจารยอยูในอาคารนั้นดวย นักศึกษาจะเปนผูดําเนินการกิจกรรมทุกอยาง โดยมี
ผูใหญเปนผูชวยเหลือ 

9. หองเชาในวิทยาเขต (University Apartment) เปนหอพัก หรือบานเชาของ
เอกชน ซ่ึงตั้งอยูภายนอกวิทยาเขตสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญ ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
หอพักเอกชนที่อยูใกลเคียงไวบริการแกนักศึกษา 

10. หอพักภายนอกวิทยาเขต (Off campus housing) อาจเปนหอพักหรือบานเชา
ของเอกชน ซ่ึงตั้งอยูภายนอกวิทยาเขต 
 
              3.4 การบริหารงานหอพักนักเรียน 

 สําเนาว ขจรศิลป (2535:8) กลาววาในงานหอพักนักเรียน โดยทั่วไปแลวการ
บริหารงานของหอพักนักเรียน จะประกอบดวยบุคลากร 2 ฝายคือ ฝายการจัดการ และฝายที่
ปรึกษา โดยฝายการจัดการกระทําหนาที่คลายฝายจัดการโรงแรม เชน ในหอพักนักเรียนแตละ
หลังจะมีผูจัดการใหญรับผิดชอบทั้งหมด และมีผูจัดการฝายที่พัก และผูจัดการฝายอาหาร 
ผูจัดการฝายแตละฝาย เชน ฝายที่พักจะมีบุคลากรจํานวนมากตั้งแตผูชวยผูจัดการลงไปจนถึง
ภารโรง ผูจัดการใหญในแตละแหงจะเปนผูที่ไดรับการศึกษาดานธุรกิจหรือการบริหารโรงแรม 

 สําหรับบุคลากรฝายที่ปรึกษานั้น ในหอพักนักเรียน แตละแหงจะมีหัวหนาที่
ปรึกษา (Head Advisor) หน่ึงคน ทําหนาที่รับผิดชอบความเปนอยูทั่วไป ดานวินัยและการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนหอพัก หอพักนักเรียนแตละแหงจะมีที่ปรึกษา (Advisor) อีกจํานวน
หน่ึง โดยทั่วไปจะมีที่ปรึกษา 1 คน ตอนักเรียน 300 คน เพ่ือทําหนาที่ชวยหัวหนาที่ปรึกษา 

  วินัย พัฒนรัฐ (2539 : 5-6) ไดกลาวไววาผูที่รับผิดชอบในการบริหารงานหอพัก
นักเรียนควรตระหนักถึงขอเท็จจริงวาภารกิจของโรงเรียนประจํานั้นมีความแตกตางกับโรงเรียน
โดยทั่วๆ ไปจะกําหนดหนวยงานอยางไรตองแนใจวามีผูรับผิดชอบตามเนื้องานที่แทจริงจึงเปน
ความจําเปนอยางยิ่ง ไมวาจะวางโครงสรางการบริหารงานอยางไรตองแนใจวามีผูรับผิดชอบ
ดูแลในกิจกรรมหอพักนักเรียนคลุมงานทั้งหมด ไมปลอยใหเปนชองวางและเกิดปญหาขึ้นได 

 การกําหนดโครงสรางการบริหารงานหอพักนักเรียนแตละแหงน้ัน โรงเรียนตอง
วิเคราะหงานของโรงเรียนกําหนดหนวยงาน จําแนกหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจนและ
มอบหมายผูรับผิดชอบ แมการจัดองคการจะมีพัฒนาการไปตามสภาพปจจุบันขององคการอยู
เสมอ การจัดโครงสรางการบริหารงานหอพักนักเรียนใหมีประสิทธิภาพตองทําตั้งแตเร่ิมงาน
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บริหารโรงเรียนหากไมไดใหความสําเร็จแกเร่ืองน้ีก็จะเกิดปญหาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขึ้นอยางแนนอน เพราะโรงเรียนประจํามีภารกิจเพ่ิมเติมจากโรงเรียนไป-กลับ หลาย
ประการดวยกันการจัดสายงานและการจําแนกหนาที่ใหชัดเจนจะชวยใหบุคลากรมีความเขาใจ
ระบบงาน การประสานงานและบทบาทหนาที่ของแตละบุคคลใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพ 
ราบรื่น ไมสับสน เปนประโยชนตอการดูแลนักเรียนประจําอยางมาก 

 
  หนาที่ของบุคลากรดูแลนักเรียนหอพัก 

 ปลื้มจิต สภาพดํารงค (2539 :31-35) ไดกลาวไววา หัวหนาฝายกิจการหอพัก 
หัวหนาหอพัก ครูเวรดูแลนักเรียนหอพัก และครูประจําบาน มีหนาที่ดังน้ี 

1. หนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาฝายกิจกรรมหอพัก 
1.1 ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการโรงเรียนประสานงานในฝายกิจกรรมหอพัก 
1.2 เสนอแผนงานและปฏิบัติงานกิจกรรมหอพัก ใหโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ 
1.3 ประสานงานการดูแลนักเรียนหอพักกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
1.4 ดูแลการปฏิบัติงานของครูประจําบาน 
1.5 ดูแลการปฏิบัติงานของครูเวรดูแลนักเรียนหอพัก 
1.6 ดําเนินการใหการจัดกิจกรรมประจําวันของนักเรียนเปนไปโดยเรียบรอย 
1.7 ดูแลการปฏิบัติงานของแมบานประจําหอพัก 
1.8 ประสานงานกับครูหัวหนาหอพัก 
1.9 ดําเนินงานและประสานงานในฝายใหมีผลดีแกนักเรียน 
1.10ประเมินผลการปฏิบัติงานครูหอพักและแมบานประจําหอพัก 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของครูหัวหนาหอพัก 
  ปฏิบัติงานตามคําสั่งที่โรงเรียนและหัวหนาฝายกิจการนักเรียนหอพักมอบหมาย 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาแกนักเรียนประจําไดผลดีตามวัตถุประสงคทุกประการ 

3. หนาที่และความรับผิดชอบของครูเวรดูแลนักเรียนหอพกั 
3.1 การรับเวร–สงเวร 
3.2 ดูแลและอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารของนักเรียน 
3.3 ดูแลทําการบานของนักเรียน 
3.4 ดูแลการสวดมนตประจําวัน 
3.5 ตรวจเยี่ยมบานนักเรียน 
3.6 ลงโทษนักเรียนที่ทําผิดระเบียบหอพัก ตามระเบียบของโรงเรียน 
3.7 ดูแลใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน เม่ือนักเรียนเจ็บปวย 
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4. หนาที่และความรับผิดชอบของครูประจําบาน 
 4.1 ใหคําแนะนําปรึกษา และอบรมนักเรียนเร่ืองตาง ๆ  
 4.2 พบนักเรียนเพ่ือดูแลนักเรียนอยางใกลชิด เปนประจําทุกวัน 
 4.3 ตรวจเยี่ยมบานนักเรียนเพ่ือดูแลการรักษาความสะอาด ความเรียบรอย 
 4.4 จัดทําบันทึกรายงานการดูแลนักเรียนหอพักเสนอผูบริหารโรงเรียน 
 4.5 จายเบี้ยเลี้ยงใหแกนักเรียนทุกวันจันทร 
 4.6 ประสานงานกบัครเูวรดูแลนักเรียนหอพัก เพ่ือทราบปญหาและแนวทางแกไข 
 4.7 เปนคณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนหอพัก 
 4.8 ลงโทษนักเรียนที่ทําผิดระเบียบหอพักตามระเบียบของโรงเรียน 
 4.9 พิจารณาอนญุาตใหนักเรยีนเขาหอพักในระหวางเวลาเรียนเม่ือมีกิจธุระจําเปน 
 4.10 จัดทําระเบียบนักเรียนประจําและบันทึกคะแนนพฤติกรรมในระเบียน 
 4.11 ดูแลใหมีการรักษาพยาบาลขั้นตนแกนักเรียนที่เจ็บปวย 
 4.12 ควบคุมดูแลนักเรียนในการทํากิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนหอพัก 
 4.13 ควบคุมการจัดเตรียมอาหารของนักเรียนหอพักใหตามหลกัของโภชนาการ 
 4.14 ตรวจตราดูแลวสัดุอุปกรณของหอพักที่ชํารุดเสียหาย เพ่ือซอมแซมและแกไข 
 4.15 ดูแลใหความรัก ความอบอุนและความปลอดภัยแกนักเรียนในหอพัก    
 

คุณลักษณะของครูหอพัก 

 เน่ืองดวยภารกิจของโรงเรียนประจําในการดูแลนักเรียนมีอยูตลอดเวลาที่
นักเรียนพักอาศัยอยูในโรงเรียน ครูจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการดูแลนักเรียน ครูมิไดมี
หนาที่เพียงแตการสอนเทานั้น ครูยังตองใหความใกลชิด ดูแลความเปนอยูในหอพักใหมีความ
อบอุน ชวยเหลือ แกไขปญหาของนักเรียน ดูแลสุขภาพอนามัยใหนักเรียน เปนแบบอยางใน
ดานบุคลิกภาพที่ดี ปลูกฝงอุปนิสัยที่ดี คุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริม
พัฒนาการทกุดานของนักเรียนปรับแกไขพฤติกรรมอันไมเหมาะสมของนักเรียน  

ครูหอพักตองมีเมตตาธรรม และมีความรักความศรัทธาในงานที่ปฏิบัติอยางสูง  
เราะภารกิจไมสามารถทําเพียงใหครบตามหนาที่หากตองปฏิบัติดวยจิตใจที่มีความศรัทธาตอ
หนาที่ยกตัวอยางเชนบางครั้งนักเรียนปวยมากและยังติดตอผูปกครองไมได เม่ือนํานักเรียนสง
โรงพยาบาลแลวตามหนาที่ครูยังเฝาไขลูกศิษยแทนบิดามารดา ทั้ง ๆ ที่หมดเวลาปฏิบัติงาน
แลวนั้นแสดงใหเห็นวาครูปฏิบัติหนาที่งานนั้นดวยความเมตตาและความผูกพันที่มีตอลูกศิษย
โรงเรียนประจํา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีครูดีเชนนี้ใหมาก เพ่ือใหเด็ก ๆ ไดรับความรักความ
อบอุน และมีสภาพความเปนอยูที่ดีเม่ือยูที่โรงเรียน ปลื้มจิต สภาพดํารงค (2539 :21) ไดเสนอ
แนวคิดวา ครูหอพักควรมีคุณสมบัติดังน้ี 
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1. เปนผูที่มีคุณธรรมมีความประพฤติอยูในศีลธรรมอันดี 
2. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนได 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
4   มีความรูความสามารถที่ดี 
5.  มีความเขาใจในปรัชญาและเปาหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
6.  มีความเสียสละ อุทิศเวลาใหแกนักเรียนไดอยางเต็มที่ 
7.  มีความเมตตาตอนักเรียน เอาใจใส รับผิดชอบ ดูแลนักเรียนไดเปนอยางดี 
8.  มีความสามัคคีทํางานรวมกับหมูคณะไดอยางดี มีมนุษยสัมพันธดี 
9.  มีความรูความเขาใจหลักจิตวิทยาวัยรุน 
10.ไมแสวงหาประโยชนจากนักเรียนและผูปกครองทั้งทางตรงและทางออม 
 

 วินัย พัฒนรัฐ (2539:8) ไดเสนอแนวคิดของคุณสมบัติสําคัญของครูหอพัก ไวดังน้ี 
1. เสียสละในทุกเรื่องเก่ียวกับงานหอพักนักเรียน 
2. รักเด็กถาคนมีครอบครัวก็ดูถึงการเลี้ยงลูกของเขาดวย 
3. มนุษยสัมพันธดีแตไมใชสัมพันธเชิงประโยชนกับผูปกครอง 
4. ไมควรมีความแตกตางระหวางวัย-ครูบาน ครูหอควรมีการปรับตัวใหทันสมัย 
5. ไมแสวงหาผลประโยชนจากนักเรียนและผูปกครอง 
6. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใกลชิดติดสถานการณตลอดเวลา 
7. มีความยุติธรรมรักเด็กเทาเทียมกันไมแบงชั้นวรรณะ 
8. ลงโทษเสมอเทาเทียมกัน 
9. มีความรูหลากหลาย เชน เลนกีฬาไดหลายชนิด ความสามารถหลากหลาย 

 
ครูปกครองนักเรียนประจํา 
 ภาระหนาที่ของครูปกครองนักเรียนประจํา ที่ตองคอยควบคุมดูแลนักเรียน

ประจํา ตลอดเวลาที่นักเรียนศึกษาอยูโรงเรียนนั้น นับวาเปนภาระหนักเพราะบทบาทหนาที่ของ
ครูปกครองนักเรียนประจํา พอสรุปไดเปนแนวทางเดียวกับบทบาทหนาที่ของพอบานแมบานใน
สถานสงเคราะหเด็ก กรมประชากรเคราะห อรทิพย สีละพัฒน (2536 : 4) ซ่ึงมีดังน้ี 

1. อบรมสั่งสอนนักเรียนประจําใหรูจักระเบียบวินัย มีความประพฤติและกริยา
มารยาทที่ดีงาม ฯลฯ 

2. ใหความรักความอบอุน ความเปนธรรมแกนักเรียนประจําโดยอยูใกลชิด
ตลอดเวลา 

3. รับฟงปญหาและพิจารณาใหคําแนะนําเพื่อชวยแกปญหาตามความเหมาะสม 
4. ควบคุมดูแลปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การรับประทานรวมกัน การหลับนอน

และการทําความสะอาดใหเปนไปตามระเบียบ 
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5. แนะนําใหนักเรียนประจํารูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน สนับสนุนและ
สงเสริมใหนักเรียนประจําสนใจในงานสวนรวมกิจกรรมของโรงเรียน 

6. ตรวจตราความเปนระเบียบและการทําความสะอาดเสื้อผา เครื่องหลับนอน 
ตลอดจนเครื่องใชประจําตัว หากชํารุดหรือบกพรองก็ใหดําเนินการซอมหรือแกไข 

7. บันทึกรายงานปะจําวันเกี่ยวกับนักเรียนประจําในความรับผิดชอบ ในกรณีที่มี
ปญหาดานพฤติกรรมของนักเรียนประจํา เชน หลบหนี ทะเลาะวิวาท ลักขโมยหรือเจ็บปวย 

8. ติดตามผลการศึกษาและความประพฤติระหวางที่อยูที่โรงเรียนตลอดจนให
คําแนะนําหรือชวยเหลือเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนประจํา 

9. พิจารณาใหคําเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาของนักเรียนประจํา 
10. รับผิดชอบอาคารบานพัก หรือหอนอน พัสดุครุภัณฑ ของใชประจําตัวนักเรียน

ประจําที่อยูในความรับผิดชอบ ใหอยูในสถานภาพที่ใชการไดดี และปลอดภัยจากอัคคีภัย ดูแล
ตกแตงบริเวณที่พัก 

11. ประสานงานกับบุคลากรตาง ๆ ในโรงเรียนและผูปกครอง 
12. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน เชน สอนหนังสือ รวมกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
นอกจากจะมีบทบาทหนาที่เปนครูปกครองนักเรียนประจําใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติ

ตนอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียนแลว ยังมีบทบาทของการเปนผูปกครองดูแลนักเรียนประจํา
แทนผูปกครองนักเรียนที่แทจริงทางบานเนื่องจากสาเหตุที่ผูปกครองพานักเรียนมาอยูประจําใน
โรงเรียนนั้นพอสรุปไดดังน้ี 

1. ผูปกครองที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด ไดสงบุตรหลานของตนเขามาศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร ปญหาเรื่องที่อยูอาศัยของบุตรหลานจึงมีความสําคัญมาก ดวยผูปกครองเกรง
วาบุตรหลานของตนจะประพฤติตนในทางเสื่อมเสียได เพราะกรุงเทพมหานครมีสถานที่เที่ยว
มากมายการนําบุตรหลานของตนเขามาอยูประจําภายใตการควบคุมดูแลของครูที่โรงเรียน จึง
นับวาดีและปลอดภัย 

2. ผูปกครองที่อยูในกรุงเทพมหานคร บางคนเบื่อหนายตอการรับสงบุตรหลานของ
ตน เพราะการจราจรติดขัด ผูปกครองไมตองการใหบุตรหลานของตนเหน็ดเหนื่อย และหมด
เวลาไปกับการเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน จึงนําบุตรหลานของตนเขามาอยูประจําใน
โรงเรียนเพ่ือบุตรหลานของตนจะไดมีเวลาศึกษาเลาเรียนพักผอนไดเต็มที่ 

3. ผูปกครองบางคนไมมีเวลาดูแลเอาใจใสบุตรหลานของตนไดเต็มที่ เน่ืองจาก
ประกอบอาชีพของตน จึงเห็นไดวาการสงบุตรหลานของตนเขาอยูประจํา เปนการดีกวาปลอย
ใหบุตรหลานของตนอยูบานตามลําพัง โดยไมมีผูใหญดูแล 

4. ผูปกครองบางคนเห็นวา ตนไมสามารถวากลาวตักเตือนบุตรหลานของตนไดแต
ตองการใหบุตรหลานมีระเบียบวินัยปกครองตนเองได จึงสงบุตรหลานมาอยูประจําเพื่อใหบุตร
หลานไดฝกอบรมการชวยตนเองในดานตาง ๆ ภายใตการควบคุมดูแลของครูที่โรงเรียน 



 22 

5. นักเรียนบางคนขาดผูดูแลที่เปนผูปกครองที่แทจริง คือ บิดามาดา ไมวาจะ
สาเหตุจากการหยาราง ครอบครัวแตกแยก การสูญเสียชีวิต การหายสาบสูญ การกระทําผิดและ
ถูกลงโทษตามกฎหมายบานเมืองและอ่ืน ๆ นักเรียนตองอยูในความดูแลของญาติ ญาติก็มักนํา
ผูอยูในอุปการะของตนมาอยูประจําในโรงเรียน เพ่ือใหครูคอยดูแลกวดขันอบรมระเบียบวินัย
ความประพฤติแทน 

6. ผูปกครองบางคนตองโยกยายที่ทํางานบอยๆ เชน ทํางานรับราชการที่คําสั่งยาย
ใหไปประจําตามหนวยงานตาง ๆ ผูปกครองไมตองการใหบุตรหลานของตนมีปญหาเรื่อง
การศึกษาเลาเรียน ตองการใหบุตรหลานเรียนอยางตอเน่ือง จนสําเร็จการศึกษา โดยไมตอง
ยายที่เรียนตามผูปกครอง 

7. ผูปกครองศรัทธาระบบการปกครองดูแลนักเรียน ก็นํานักเรียนเขามาอยูประจํา 
ตามเงื่อนไขที่โรงเรียนกําหนดงานปกครองนักเรียนประจําเปนงานบริการ ชวยเหลือ ดูแลจัด
สวัสดิการใหนักเรียนประจําอยูรวมกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน เพ่ือนักเรียนจะไดมีความสุข
ตลอดเวลาที่ใชชีวิตอยูในสถานศึกษาภายใตกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัดแนวคิดของ
งานปกครองนักเรียนประจํา ที่ตองการใหนักเรียนประจําไดรับความรักความอบอุน มีความรัก
ใครกลมเกลียว ชวยเหลือตนเอง และผูอ่ืน เหมือนอยูในครอบครัวเดียวกันนี้ เปนแนวคิดที่
สอดคลองกับแนวคิดของงานสังคมสงเคราะหในโรงเรียน ซ่ึงเปนงานที่จัดขึ้นสําหรับ   นักเรียน
ที่มีปญหาดานตาง ๆ โดยทําการศึกษาวิเคราะหคนหาสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไข
รวมกับตัวนักเรียน ครู บุคลากรอื่นในโรงเรียนและผูปกครองทางบานเพื่อใหนักเรียนไดศึกษา
เลาเรียนในโรงเรียนอยางมีความสุข ประสบความสําเร็จตามความสามารถของตน โดยมี
หลักการปกครองดูแลนักเรียนประจําที่สอดคลองกับหลักการปฏิบัติงานสังเคราะหในโรงเรียน
กลาวคือ 

 - หลักการใหนักเรียนประจําชวยเหลือตนเองได (self – help) ยามที่มีปญหา 
เกิดขึ้นกับตนหรือในการใชชีวิตประจําวัน โดยไมเปนการสรางภาระใหกับครูและเพื่อนเรียน 
ดวยกัน 

 - หลักการชวยใหนักเรียนประจําเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง (self – respect)  
ในการที่จะดําเนินชีวิตที่ดีงามถูกตอง กระทําตนเปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและเปนบุตรหลาน 
ที่ดีของบิดามารดาหรือผูปกครอง 

 - หลักการชวยใหนักเรียนประจํารูวิธีการ ที่จะอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
 (self – adjustment) มีมนุษยสัมพันธดีกับบุคคลอื่น ๆ ที่อยูรวมกันในสถานศึกษาและชุมชนที่
นักเรียนอยูอาศัยรวมไปถึงบทบาทหนาที่ของครูปกครองนักเรียนประจําที่สอดคลองกับบทบาท
หนาที่ของนักสังคมสงเคราะหในโรงเรียน คือ 

1. หนาที่ตอนักเรียน เชน ดูแลนักเรียนในกรณีขาดเรียน เรียนออน เรียนไมทัน 
เพ่ือนวามีสาเหตุมาจากอะไร ใหคําปรึกษาและแนะนําปญหาตาง ๆ แกนักเรียน 
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2. หนาที่ตอผูปกครอง เปนสื่อกลางระหวางโรงเรียน ผูปกครองและครู ชวยให
ผูปกครองเขาใจโรงเรียน ครู และเจาหนาที่ของโรงเรียนดีขึ้น และใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ปญหาของนักเรียนกับผูปกครอง 

3. หนาที่ตอครูและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ รับเรื่องราวนักเรียนที่มีปญหาจากครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ เปนสื่อกลางใหเกิดความรูความเขาใจ ระหวางครูและนักเรียน ใหคํา
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาของนักเรียนและครู และจัดการประชุมบุคลากรตาง ๆ ในโรงเรียนที่
เกี่ยวของกับปญหาของนักเรียน 
 
 3.5 การใหบริการและสวัสดิการหอพักนักเรียน  
   ทองเรียน อมรัชกุล (2535:10) ใหความเห็นเกี่ยวกับการใหบริการและสวัสดิการ 
แกนักเรียนวาจะตองใหนักเรียนมีที่อยูหลับนอนอยางถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ถือเปนสิ่ง
สําคัญอันดับแรกทุกหอพักนักเรียนจะตองจัดใหมีกิจกรรมทางสังคม มียาสามัญประจําบาน 
หองรับแขก หองน่ังเลนพรอมเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และนํ้าดื่ม นอกจากนี้ใน
หองน่ังเลนกีฬาของหอพักก็จะมีอุปกรณกีฬาครบครัน ในทํานองเดียวกัน หองสมุดประจํา
หอพักก็มีหนังสือของหอพักที่จะใชคนควาไดพอสมควร สําหรับทางดานความเปนอยูของ
นักเรียนควรจะมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับ รวมทั้งนโยบายความเปนอยูภายใน
หอพัก ซ่ึงอาจจัดตั้งในรูปคณะกรรมการประจําหอพักเพื่อการปกครองตนเอง ทั้งจัดงานใน
หอพักใหเปนระบบ(System Approach) รวมทั้งมีการจําแนกลักษณะงาน (Job Description) 
ของเจาหนาที่และกรรมการแตละชุดใหเดนชัด   
  วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2535:24) กลาววาหอพักควรจัดใหสวยงามเปน
ระเบียบ สะอาด มีของใชที่ดีสวยงาม เสริมรสนิยมที่ดี มีกฎระเบียบ กฎเกณฑที่ทุกคนเคารพมี
ความสะดวกสบาย สนับสนุนความเปนตัวของตัวเองไดดี 
   จํารูญ ณ ระนอง (2536:38) ไดเสนอใหหอพักนักเรียน ที่จัดสภาพแวดลอมดาน
กายภาพ เชน หองนํ้า หองสวม หองทํากิจกรรม หองอานหนังสือ หองนอน โตะ เตียง โรง
อาหาร ที่น่ังเลนและสนามกีฬา จะตองจัดใหสะอาดสวยงามตามควรแกสภาพ และใหเกิดความ
เหมาะสมที่จะเอ้ืออํานวยใหเกิดบรรยากาศการศึกษาไมใหเกิดพัฒนาการไปในทางที่ไมดี และ
ไมขัดขวางตอการพัฒนาการที่เหมาะสมสวนสภาพแวดลอมทางดานชีวภาพ ไดแก เพ่ือนรวม
หอง เพ่ือนรวมหอภารโรง พฤติกรรมของตนเอง และเพื่อนรวมหอจะตองมีอิสระภาพ เสรีภาพที่
เหมาะสมไมมาก จนถึงขั้นทําลายเสรีภาพของผูอ่ืนหรือเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน 
   เยาวลักษณ คัดโนภาส (2543 :13) ไดกลาวไววา สําหรับหอพักในประเทศไทย
น้ันจะจัดหองสมุดหอง Common Room  หองปฐมพยาบาล ไวตามหอพักแตสภาพของสถานที่
ดังกลาวยังตองการเอาใจใสดูแลปรับปรุงอีกมาก เชน หนังสือในหองสมุดมีนอยหองเล็กคับแคบ 
หองปฐมพยาบาลที่ยังจัดไดไมเหมาะสมเทาที่ควร อนามัยหอพักจึงเปนสิ่งที่นําคํานึงมากในการ
จัดหอพักตอไปในอนาคตแตหอพักสวนมากก็ไดพยายามจัดสนามกีฬาสถานที่เลนกีฬาประเภท 
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ตาง ๆ ใหนักศึกษาไดใชเวลาวาง ซ่ึงก็ยังไมเพียงพอกับความตองการ แตทั้งน้ีเยาวลักษณไดให
ความเห็นเพ่ิมเติมวาบริการอีกดานหนึ่งที่สําคัญและเปนที่ตองการของนักเรียนมากแตหอพัก
อาจไมเห็นความสําคัญหรือมองขามไป คือ สวนหยอมและสถานที่พักผอนหยอนใจบริเวณ
หอพัก 
 
 3.6การจัดกิจกรรมของหอพักนักเรียน 
 

 Fitzgerald ; & Others (วัลลภาเทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2535: 22 ; อางอิงจาก 
Fitzgerald ; & Others. 1992) ไดใหความเห็นวากิจกรรมที่ควรจะไดสรางบรรยากาศทาง
วิชาการขึ้น  โดยการนําคณาจารยเขามาพักอาศัยรวมกันนักเรียนในหอพักจัดหองสมุด 
หองเรียน จัดนิทรรศการและการแสดง การอธิปราย เปนตน โครงการและกิจกรรมดังกลาว ควร
จะมีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ โดยผูบริหารหอพักอาจไปศึกษางานจากหอพักอ่ืน 
หรือเชิญบุคคลภายนอกเขามาสังเกตและแสดงความคิดเห็น เปนตน และสิ่งที่ควรคํานึงอยางยิ่ง
ตอการจัดกิจกรรมภายในหอพัก คือ กิจกรรมที่มีคุณคาที่สุด ซ่ึงสามารถชักจูงใหผูพักอาศัยไดมี
สวนรวมดวยความตองการของตนเอง ฉะน้ันกิจกรรมตาง ๆ จึงตองเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตองการของผูพักอาศัย ถากิจกรรมใดมีผูสนใจนอยลง อาจจะตองจัดกิจกรรมใหมขึ้น แทน
กิจกรรมดังกลาว แตการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไมควรเนนไปในลักษณะของการลดกิจกรรมทาง
วิชาการลง หรือสรางความสนุกสนาน เพ่ือตอบสนองตอความตองการเพียงชั่วครูแกผูพักอาศัย
ซ่ึงผิดไปจากวัตถุประสงคของหอพักที่ตองการพัฒนาสติปญญาและความสามารถของบุคคล
เพ่ือใหเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะอยางสมบูรณในสังคมนอกจากนั้นแลวการสื่อสารในหองพักก็เปน
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการแจงหรือประกาศขาวใหผูพักอาศัยไดทราบถึงกิจกรรมและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหอพัก 
 

  จํารูญ ณ ระนอง (2536:4) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมในหอพักวากิจกรรมใน
หอพักที่จัดขึ้นตองสามารถพัฒนาการเปนผูนํา ผูตามที่ดี เสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง สวนรวมและสังคมกิจกรรมบางสวนที่นักเรียนไมสามารถเปนผูจัด ทางหอพักควรจะเปน
ผูจัดแทน โดยใหนักเรียนเปนสวนรวมในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหไดเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน กิจกรรมใดที่นักเรียนสามารถจัดขึ้นทาง
หอพักควรใหการสนับสนุน รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภท คือ 

  1.กิจกรรมที่ทางหอพักจัดให เชน การปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศ อบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพ ศีลธรรม จริยธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารองคการแก
นักเรียนหอพัก หากสามารถใหนักเรียนไดมีสวนรวมสนับสนุน เพ่ือจะไดใหนักเรียนเกิดการ
เรียนรูการปฏิบัติงานและวิธีดําเนนิงานในแตละขั้นตอน 

   2.กิจกรรมที่นักเรียนเปนผูจัด เชน โตวาที กีฬา ร่ืนเริง สังสรรค เชียร ดนตรี 
บริการสังคม บําเพ็ญประโยชน พัฒนาหอพักและกิจกรรมที่เสริมสรางจริยธรรมแกนักเรียน 
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ศิลป วัฒนธรรมดานตาง ๆ เชน ไหวครู สงกรานต ลอยกระทง ปใหมการเปนตัวแทนของ
สถานศึกษาในการเขารวมกิจกรรมสําคัญๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ทางดานวิชาการเชน การจัดใหมีการติวในบางวิชาเชิญวิทยากรมาใหความรูวิชา การจัดทัศน
ศึกษา เปนตน 

  วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2535:23)ไดแบงกิจกรรมที่จัดขึ้นในหอพักดังน้ี 
  1.กิจกรรมสงเสริมการรับผิดชอบรวมกัน และฝกความเปนประชาธิปไตยซึ่ง

หอพักควรจะสนับสนุนใหมีการเลือกหัวหนานักเรียน ประจําหอพัก เพ่ือจะไดชวยดูแลความ
เปนอยูของสมาชิกภายในหอพัก มีการประชุมปรึกษาหารือที่จะจัดกิจกรรมตาง ๆ ในหอพัก 
เชน การจัดฉายสารคดีตางๆในวันสุดสัปดาหซ่ึงอาจจะใหฟรีหรือใหชวยคาใชจายบางเล็กนอย 

  2.กิจกรรมสงเสริมกีฬา หอพักควรจัดอุปกรณและสถานที่สําหรับเลนกีฬาไวโดย 
หาอาสาสมัครที่จะชวยสอนกีฬาตาง ๆ ให เชน จัดหองไวสําหรับฝกกายบริหาร โยคะ หรือ
กิจกรรมเขาจังหวะ ควรมีสนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล วอลเลยบอลไวใหนักเรียนออกกําลัง
กาย 
  3.กิจกรรมสงเสริมวิชาการ หอพักอาจจัดหองสําหรับศึกษา มีหองสมุดที่มีหนังสือ
ที่จําเปน มีอุปกรณโสตทัศนศึกษาไวใหนักเรียนยืมเครื่องบันทึกเสียงจากอาจารยมาฟงไดหรือ
อาจจะมีหองสําหรับดูวิดีโอ ทําใหนักเรียนไดมีโอกาสทบทวนวิชาการที่ไดศึกษานอกชั้นเรียนได 
นอกจากการจัดสถานที่ใหเอ้ืออํานวยตอการศึกษาแลวกิจกรรมสงเสริมวิชาการอาจจัดไดใน
รูปแบบตาง ๆ กัน เชน เชิญวิทยากรมาพูดในหัวขอตาง ๆ ในหอพักหรือบริเวณใกล ๆ หอพัก
สอนซอมเสริมในบางวิชาที่นักเรียนเรียนออนอยางตอเน่ือง หรือ สอนทบทวนบางวิชาที่
คอนขางยากเปนครั้งคราว โดยอาจจะใหอาจารยมาสอนหรืออาสาสมัครนักเรียนกับอาจารย 
จัดทําเอกสารประกอบวิชาการ เปนตน 

  4.กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เชน กิจกรรม  
ดนตรีกิจกรรมละคร กิจกรรมศิลปะ หรือกิจกรรมราตรีตาง ๆ เพ่ือใหผูอยูในหอซึ่งมาจาก
ภูมิภาคตาง ๆ กัน ไดรูจักขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดที่แตกตางกันไป ทั้งอาหาร เพลง 
การแตงกาย การละเลน ศิลปะฟอนรําฯลฯ 
  5.กิจกรรมสงเสริมระเบียบวินัย เชน ฝกการหนีไฟ กิจกรรมเปดหอ สนับสนุนให
มีการประกวดแตงหองพักดวยวัสดุราคาถูก แตสวยงาม สะอาดและเปนระเบียบ นอกจากนี้
อาจจะใหหัวหนาประจําหอพักคอยสอดสงดูแล ตักเตือนและมีการประชุมขอคิดเห็น รับฟงความ
คิดเห็นกันในดานระเบียบวินัยและการสรางวินัยในตนเอง 
  6.กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน เพ่ือปลูกฝงนิสัยการเสียสละ และการนึกถึง
ผูอ่ืนเพ่ือจะไดเปนบุคคลที่ถึงประสงคของสังคม กิจกรรมที่ใหไดก็คือ กิจกรรมทําสวนรอบ
หอพักกิจกรรมตบแตงหอ กิจกรรมปลูกตน ไมรอบบริเวณหอพัก กิจกรรมทําความสะอาดรอบ 
ๆ บริเวณหอพักและกิจกรรมอ่ืนๆที่นักเรียนมีความถนัดและสนใจ 
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  ประเภทของกิจกรรมที่หอพักนักเรียนจัดในปจจุบันนี้ สวนมากเปนกิจกรรมเนน
ดานบันเทิงที่จัดเปนประจํา ไดแก การตอนรับนองใหม แคมปนองใหม บายศรีสูขวัญ งานดล
เพลง ทําบุญหอ ร่ืนเริงชาวหอ พัฒนาหอ คายหอ กีฬาหอ ทัศนะศึกษา บําเพ็ญประโยชนจัดริ้ว
ขบวนงานฟุตบอลประเพณีและรวมกิจกรรมของสถานศึกษา เปนตน 

 วินัย พัฒนรัฐ (2539:6) ไดแบงการจัดกิจกรรมใหแกนักเรียนหอพักไวดังน้ี 
กิจกรรมเปนสิ่งสําคัญที่โรงเรียนประจําตองจัดเพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียน และ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีในกลุมนักเรียน นักเรียนในโรงเรียนประจําอยางเปนสุขหากมี
กิจกรรมที่นาสนใจใหนักเรียนมีสวนรวม กิจกรรมที่โรงเรียนสามารถจัดใหนักเรียนมีหลายดาน 
เชน 

1. กิจกรรมนันทนาการ เชน ดนตรี กีฬา การแสดง ฯลฯ 
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ เชน การประกวดมารยาท การประกวดการแตงกาย 

การฝกอบรมใหนักเรียนพูดดวยวาจาไพเราะ 
3. กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เชน การเขาคาย ปฏิบัติธรรม การทําบุญ 

การยกยองผูกระทําความดีตางๆ  
4. กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ อนามัย เชน การแขงขันกีฬาประจําบาน การประกวด

บานสะอาดกายบริหารประจําวัน 
5. กิจกรรมสงเสริมความรูความสามารถ เชน การเชิญวิทยากรมาบรรยาย ทัศนศึกษา

การฝกอบรมผูนํานักเรียน การสงเสริมอาชีพอิสระระหวางเรียน เปนตน 
    กิจกรรมเปนสิ่งสําคัญที่หอพักนักเรียนจําเปนตองจัดเพื่อสงเสริมพัฒนาการของ

นักเรียนและเสริมสรางความสัมพันธอันดี นักเรียนในหอพักทุกคนอยูอยางมีความสุขหากมี
กิจกรรมที่นาสนใจใหนักเรียนมีสวนรวม กิจกรรมที่โรงเรียนสามารถจัดใหนักเรียนมีหลายดาน 
แมกิจกรรมหลากหลายที่สามารถจัดใหแกนักเรียนได โรงเรียนจําเปนตนองมีบุคลากรเพียง
พอที่จะเปนผูดําเนินการหรือเปนที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมใหแกนักเรียน และควรมีแผนงาน
การจัดกิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อใหสามมารถดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเน่ือง 
 3.7การจัดสภาพแวดลอมของหอพักนักเรียน 

  สําเนาว ขจรศิลป (2539 : 171-175) ไดกลาวไววาการจัดสภาพแวดลอมของ
นักเรียนนั้นอาจพิจารณาจากวัตถุประสงคของหอพักนักเรียนแตละแหง เพราะบางแหงจัด
หอพักไวเพ่ือพักอาศัยของนักเรียนเทานั้น แตก็มีหลายแหงที่เนนเรื่องการสงเสริมการศึกษา 
ดังนั้นการจัดสภาพแวดลอมของหอพักนักเรียนจึงควรจัดใหนักเรียนไดพักอาศัยอยาง
สะดวกสบาย และปลอดภัยเปนสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการศึกษาและการพัฒนานักเรียนในดาน
ตางๆดวย 

  สภาพแวดลอมของหอพักนักเรียน หมายถึง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิตตลอดจน
สภาพการณทั้งหมดที่บุคคลสรางขึ้น ที่มีอิทธิพลตอชีวิตการเปนอยู การศึกษา และการ
พัฒนาการในดานตางๆ ของนักเรียนสามารถแยกไดเปนขอๆ ดังน้ี 
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1.สภาพแวดลอมที่เปนสิ่งไมมีชีวิต 
 1.1 อาคารและสถานที่ตั้งหอพัก Rodgers (สําเนาว ขจรศิลป. 2539 : 

172 ; อางอิงจาก Rodgers. 1990) ไดทําการวิจัยพบวา หอพักที่มีขนาดใหญและสูงเกิน 4 ชั้น 
โดยทั่วไปสภาพแวดลอมที่ทําใหนักเรียนตางคนตางอยู มีปฏิสัมพันธกันนอย มีผลการเรียนไมดี 
และมีการทําลายทรัพยสินของหอพักมาก ภายในหอพักควรมีอากาศถายเทไดดี มีหองนํ้า
เพียงพอ มีหองพักผอน มีหองศึกษา (Study Room) หองอาหาร หองเก็บของ หองซักรีดเสื้อผา 
หองประชุม และควรมีหองคอมพิวเตอรไวบริการนักเรียนดวย 

 1.2 สิ่งอํานวยความสะดวกในหอพัก ไดแกเตียงนอน ที่นอน หมอน ผาปู 
ปลอกหมอน โตะเขียนหนังสือ เกาอ้ี ตูเสื้อผา โทรทัศน โทรศัพทสาธารณะ นํ้าดื่ม หนังสือพิมพ 
รายวัน ตูยาประจําหอพัก ฯลฯ 

 1.3 การจัดบริการอาหารในหอพัก โดยจัดสถานที่ประกอบและจําหนาย 
อาหารจําหนายหรือบริการใหแกนักเรียน เพ่ือความสะดวกไมตองเดินทางไปรับประทานอาหาร
ที่โรงอาหาร การจัดบริการอาหารในหอพัก จึงตองคํานึงถึงความสะอาดเปนประการสําคัญ โดย
ยึดหลักสุขาภิบาลอาหาร เชน การทิ้งขยะ นํ้าลางภาชนะ เปนตน  

2.สภาพแวดลอมที่เปนสิ่งที่มีชีวิต 
 2.1 สนามหญาและตนไม ควรออกแบบทางภูมิสถาปตย ใหมีตนไม ไม

ดอกไมประดับสามารถใหรมเงาที่ทําใหสภาพแวดลอมสวยงามรมร่ืน 
 2.2 สัตวเลี้ยงไดแก สัตวที่หอพักไมอนุญาตใหนํามาเลี้ยง ซ่ึงจะทําใหเกิด 

อันตรายและสรางความรําคาญใหแกผูอ่ืน 
 2.3 นักเรียนและบุคลากรที่ดูแลหอพัก นักเรียนที่พักอาศัยอยูในหอพัก 

ควรจัดใหเหมาะสมกับขนาดของหองพัก ไมควรจัดใหอยูกันแออัดจนเกินไปที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษาเลาเรียนของนักเรียนสําหรับบุคคลากรที่ดูแลและบริการหอพักควรมีจํานวนเพียงพอ
กับจํานวนของนักเรียน 

3. สภาพการณที่บุคคลสรางขึ้นในหอพัก 
 3.1 ชีวิตความเปนอยูของนักเรียน ตองใหมีความสะดวก สบายและ

ปลอดภัยตองขจัดปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนและการพัฒนาของนักเรียน 
 3.2 กิจกรรมในหอพัก เพ่ือสงเสริมพัฒนาการในดานตาง ๆ ควรจัดดังนี้ 

กิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ และการทํางานรวมกันตามระบอบประชาธิปไตย เชน 
กิจกรรมวิชาการกิจกรรมดานกีฬา ออกกําลังกาย กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมดาน
บําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมอ่ืนๆ  

 3.3 การฝกอบรมนักเรียน มีโครงการที่สําคัญ เชน โครงการปฐมนิเทศ 
โครงการใหคําปรึกษา โครงการฝกการเปนผูนํา โครงการฝกสมาธิ โครงการฝกทักษะทางสังคม 
โครงการเพิ่มทักษะในการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต โครงการอื่นๆ ที่เปนประโยชนแก
นักเรียน 
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การจัดบรรยากาศ และสิง่แวดลอมในโรงเรียน 
 กรมสามัญศึกษา ไดประกาศทิศทางการศึกษาใหโรงเรียนมัธยมศึกษา ถือ
เปนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนวา บรรยากาศ และ
สิ่งแวดลอมที่ดีของโรงเรียนจะมีสวนในการเสริมสรางความคิด จิตใจ และคุณธรรมตาง ๆ อันพึง
ประสงคได มีผูกลาววา ครูอาจแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ ครูพูดไดและครู
ที่พูดไมได ครูพูดไดเปนที่รูจักกันดีและไดรับการยกยองและยอมรับกันวามีความสําคัญอยางยิ่ง 
แตครูพูดไมไดมักไดรับการกลาวถึงนอยบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนถือวาเปนครูที่
พูดไมไดเชื่อวาโรงเรียนที่สะอาดรมร่ืน เรียบงายสดชื่น สงบ แจมใส มีชีวิตชีวา วัสดุอาคาร
สถานที่ไดรับการดูแล มีความเปนปจจุบันพรอมที่จะใหครูและนักเรียนไดใชตลอดเวลา ยอมทํา
ใหครูและนักเรียนไดรับอิทธิพล ทําใหเปนคนละเอียดออนจิตใจแจมใส รักสวยรักงาม รักความ
สะอาด รักความสงบ เรียบงาย และรักความรมร่ืนไปดวย ถือวาคุณธรรมตาง ๆ อันพึงประสงค
ตามหลักสูตรจะเกิดขึ้นในตัวนักเรียนโดยครูประเภทพูดไมไดน้ีเปนอยางมาก จึงเห็นเปนการ
สมควรที่โรงเรียนจะตองพยายามจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมของโรงเรียนเพ่ือประโยชนใน
การที่เด็ดจะไดพัฒนาใหเต็มความรูความสามารถการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีของ
โรงเรียนนี้ ยังถือเปนมาตรการเสริมจุดเนนของกรมสามัญศึกษา ในเร่ือง การสงเสริมคุณธรรม
นักเรียน การสงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายไดระหวางเรียนของนักเรียน การสงเสริมดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการสงเสริมดานดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อีกดวย 
 
ลักษณะของบรรยากาศและสิง่แวดลอมในโรงเรียน 
                  บรรยากาศของโรงเรียนเปนสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน แลวสงผลถึงความรูสึกของบุคคล เปนสภาพการณที่ไมอาจมองเห็นหรือ
จัดตองได แตเปนสภาพสะทอนทางดานความรูสึกของบุคคล เม่ือคนปะทะกับสภาพแวดลอม
เกิดความรูที่ดีก็เรียกวา “บรรยากาศดี” ในทางตรงกันขาม เม่ือคนปะทะกับสภาพแวดลอมแลว
เกิดความรูสึกที่ไมดีก็เรียกวา “บรรยากาศไมดี”เน่ืองจากบรรยากาศของโรงเรียนเปนสภาวะอัน
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอมในโรงเรียน แลวสงผลกับความรูสึก
ของบุคคล  ดัง น้ันสิ่ งสําคัญที่สุดที่จะสงผลให เกิดสภาพบรรยากาศที่ ดี  ก็คือ การจัด
สภาพแวดลอมของโรงเรียน กรมสามัญศึกษาไดแบงสภาพแวดลอมของโรงเรียนเปน 3 กลุม 
ใหญ ๆ ดังน้ี 

1.  สภาพแวดลอมดานกายภาพ  เปนสภาพแวดลอมที่เปนวัตถุ เชน บริเวณ
โรงเรียน อาคารเรียน  หองเรียน หองพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆ สิ่งชี้วัดถึงลักษณะ
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี ไดแก ความชุมชื่นถูกสุขลักษณะ รมร่ืน สวยงาม สะอาด เปน
ระเบียบ ฯลฯ 

2. สภาพแวดลอมดานวิชาการ  เปนการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกหองเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อสงเสริมดานวิชาการ ที่จะทําใหนักเรียนไดรับความรู 
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ประสบการณใหมากที่สุด ภายใตบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาแจมใส นาเรียนรู มีบรรยากาศทาง
วิชาการ 
 3.  สภาพแวดลอมดานการบริหาร เปนสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ 
ภายในโรงเรียนใหการปฏิบัติงานสําเร็จลงดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากร ซ่ึงสังเกตไดจาก
การดําเนินงานอยางมีระบบ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรักใครสมัครสมานสามัคคีกันการจัดสภาพแวดลอมทั้งทางดานกายภาพ 
วิชาการและการบริหาร ตางเอ้ืออํานวยซึ่งกันและกัน ซ่ึงโรงเรียนควรตระหนักสรางเสริมให
เกิดขึ้น  เพ่ือใหโรงเรียนเปนสถานที่นาเรียนรู อันจะสงผลใหบุคลากรในโรงเรียนอยูรวมกัน
อยางมีความสุข 
 
 3.8 ประโยชนของหอพักนักเรียน 

 วินัย พัฒนรัฐ (2539:9) ไดสรุปประโยชนของหอพักนักเรียนไวดังน้ี 
1. นักเรียนไดเรียนรูการอยูรวมกับผูอ่ืนรูจักปรับตัวเขากับหมูคณะและเพื่อน 
2. นักเรียนไมตองเสียเวลาไปกับการเดินทางทําใหมีเวลาใหกับการศึกษามากขึ้น 
3. นักเรียนไดฝกฝนการดูแลตนเองการแกปญหาดวยตัวเอง 
4. นักเรียนไดฝกฝนความมีระเบียบวินัยจากวิถีชีวิตในหอพักนักเรียน 
5. นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาตนเองจากกิจกรรมตางๆที่หอพักจัดให 
6. นักเรียนไดรับการปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีและคุณธรรมจริยธรรมจากหอพัก 
7. นักเรียนไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยโภชนาการจากหอพัก 
8. นักเรียนไดรับความปลอดภัยจากการพักอาศัยในหอพัก 
9. นักเรียนไดฝกการเปนผูนําผูตามที่ดีนักเรียนไดเรียนรูการแกปญหาเฉพาะหนาได 

เปนอยางดี   
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ประวตั ิ
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เดิมชื่อโรงเรียนราช 

วิทยาลัย ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานใหตั้งโรงเรียนประจํา ตาม
แบบตะวันตก เพ่ือฝกอบรมกุลบุตรใหมีความรูความสามารถในการเขารับราชการ หรือรับทุน
เลาเรียนหลวง เพ่ือไปศึกษาตอในตางประเทศ โดยตั้งขึ้นที่ตําบลสมเด็จเจาพระยา ( โรงเรียน
ศึกษานารี ในปจจุบัน) เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2440และตอมาในป พ.ศ.2446 เกิดอหิวาต
ระบาด จึงนํานักเรียนไปฝากเรียนที่โรงเรียนสายสวลียภิรมย ตําบลโรงเลี้ยงเด็ก ฝงพระนคร 

  สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา เน่ืองจาก
ผลของสงครามโลก จึงทรงโปรดเกลาฯ ใหโรงเรียนมหาดเล็กหลวงกับโรงเรียนราชวิทยาลัย 
รวมเปนโรงเรียนเดียวกัน ใหโรงเรียนอยูในพระบรมราชูปถัมภ และขึ้นแกสภากรรมการจัดการ 
พระราชทานนามโรงเรียนวา โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เม่ือวันที่ 16 เมษายน 2496 
  ครั้นเม่ือป พ.ศ.2507 ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพ่ือการศึกษา ไดมีมติตั้งขึ้นเปน
ผลสําเร็จ ทั้งน้ีเพ่ือดําเนินการเรื่องกอตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัยขึ้นใหม โดยไดรับความชวยเหลือ 
จากกระทรวงศึกษาธิการ ใหใชสถานที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมสามพรานเดิม และนําความขึ้น
ทูลเกลาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว(รัชกาลที่ 9) ขอพระราชทานนาม "โรงเรียน ภ.ป.ร.ราช
วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ"  

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถไดทรง
เสด็จพระราชดําเนินเพ่ือทําการ เปดโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2507จึง
ไดนับเอาวันที่ 1 มิถุนายน น้ีเปนวันเกิดหรือ วันสถาปนา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ณ 
ตําบลทาตลาด อําเภอสามาพราน จังหวัดนครปฐม 

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ น้ันจัดเปนโรงเรียนประจํามีความมุงหมายที่จะ 
อบรมใหนักเรียนมีศีลธรรมและ วัฒนธรรมอันดีงาม รูจักเคารพตนเองและผูอ่ืน ฝกฝนในทาง
กีฬาเพื่อชวยใหมีพลานามัยสมบูรณ สงเสริมการศึกษา ดานตางๆ ฝกฝนใหมีวิธีการปกครอง
กันเองระหวางนักเรียน ใหมีการเคารพตอระเบียบวินัย เคารพผูใหญ มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และรูจักการพึ่งตนเองปจจุบันโรงเรียนไดเปดสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 
5 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6   นักเรียนทุกคนของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ตองอยู
ประจํา ซ่ึงโรงเรียนแบงนักเรียนทุกระดับชั้นออกเปน 4 บานแตละบานจะมีสีประจําบานของ
ตนเอง คือ หอพักมีทั้งหมด 5 หลัง คือ หอพัก บาน 1, บาน 2, บาน 3, บาน 4 และบานเด็กเล็ก 
นักเรียนชั้น ป.5, ป.6, และ ม.1 ของทุกบานจะพักรวมกันที่บานเด็กเล็ก นักเรียนชั้นอ่ืนๆ จะ
แยกพักตามบาน 1 - 4 แตละบานจะมีครู ซ่ึงเรียกวา "ครูบาน" ทําหนาที่ปกครองดูแลอยาง
ใกลชิด เสมือนพอแมดูแลบุตรหลานในบาน ความเปนอยูในหอพักเปนไปในรูปแบบพ่ีปกครอง
นอง เปนการสงเสริมลักษณะการเปนผูนําผูตามที่ดี เนนการสรางเสริมลักษณะนิสัย คุณธรรม 
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จริยธรรม ในการดํารงชีวิตในสังคมอันดีงามสรางความสามัคคีในหมูคณะและมีการจัดระเบียบ
ภายในบานรวมกัน โรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.6 ใหทําหนาที่ปกครองดูแลนองๆ 
นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเรียกวา พรีเฟกซ (PREFECT) โดยพรีเฟกซจะเปนผูทําหนาที่คอย
ดูแลชวยเหลือนองๆในทุกๆดานและเปนตัวแทนประสานงานระหวางครูกับนักเรียน 
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การบริหารหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 
แผนผังการบริหารบานพักนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนในตอน ๆ ละ 8 – 110 คน 
หมายเหตุ   ทุกหอนอนจัดหัวหนาตอน และตอนเหมือนกัน 

 

ผูอํานวยการ 

ที่ปรึกษาฝายปกครอง รองผูอํานวยการฝายปกครอง คณะกรรมการฝายปกครอง 

ผูชวยรองผูอํานวยการฝายปกครอง 

คณะกรรมการผูปกครองประจํา
 หัวหนาครูบาน 

ที่ปรึกษาครบูาน 

ครูบาน 

หัวหนาบาน (นร) 
คณะกรรมการ หัวหนาฝายวชิาการ 

หัวหนาหอ 
ป. 5  , (นร) 

หัวหนา
หอ 

ป.6 ,(นร) 

หัวหนา
หอ 1บาน
ใหญ(นร) 

หัวหนา
หอ 2บาน
ใหญ(นร) 

หัวหนา
หอ 3บาน
ใหญ(นร) 

หัวหนา
หอ 4บาน
ใหญ(นร) 

 
หัวหนา
ตอน 

 
หัวหนา
ตอน 

 
หัวหนา
ตอน 

 
หัวหนา
ตอน 

 
หัวหนา
ตอน 

 
หัวหนา
ตอน 
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หนาที่ของครู-บุคลากรดแูลหอพัก 
 

อาจารยที่ปรึกษา 
               หนาที่รับผิดชอบ 

1. ดานปกครองนักเรียน 
1.1  พบนักเรียนขณะเขาแถวตอนเชา  10 นาที ทุกวัน เพ่ือควบคุมดูแลตรวจสอบ

รายช่ือนักเรียน ผูมาเรียน ผูขาดเรียน ขาดการเขาแถว มาสาย ตรวจเครื่องแบบการแตงกาย 
ผม สภาพทั่วไป ความเปนระเบียบเรียบรองของการเขาแถว การเดินเขาหองเรียน 

1.2 หาโอกาสพบนักเรียนในหองของตนเองเสมอ ติดตามดูแลเพื่อความใกลชิด 
ตองหาเวลาสั่งสอนถามทุกข – สุข ปญหาตาง ๆ ติดตามสังเกตปญหาที่เกิดขึ้น หากพบความ
ผิดปกติตองรายงานใหฝายบริหารทราบทันที เพ่ือรวมกันหาทางแกไข 

1.3 ควบคุมดูแลนักเรียนในชั้น ใหปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในทุกดาน เม่ือ
มีการประชุมนักเรียนตองดูแลนักเรียนในชั้นของตนเองใหเรียบรอยทุกครั้ง 

1.4 ทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนดานการแตงกาย การประพฤติปฏิบัติ 
1.5 ติดตอประสานงานกับรองผูอํานวยการฝายปกครอง หัวหนาระดับชั้น หัวหนา

สายชั้น แนะแนว และปกครองนักเรียน ถาพบปญหาที่ไมสามารถแกไขได ใหนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามสายงานตอไป 

2. ดานวิชาการ การเรียนการสอน 
2.1 เช็คใบแจงรายการเขาสอนประจําคาบสอนในแตละวันในชั้นของตนทุกวัน 

แลวลงนามกํากับสรุปยอดนักเรียนขาดเรียน มาสาย ปวย ลา กอนนําสงรองผูอํานวยการ ฝาย
ปกครองทุกวัน 

2.2 จัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนใหเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบการ
วัดผลที่โรงเรียน ๆ กําหนดติดตามการเรียนการสอน แกปญหาเด็ดขาดเรียน หนีเรียน ไมทํา
การบาน โดยประสานงานก็อาจารยประจําวิชา และผูปกครองนักเรียน 

3. ดานธุรการและบริการ 
    3.1  ใหคําปรึกษาแกนักเรียนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของหอง 

3.2 สงเสริมนักเรียนที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ใหการยกยองชมเชย กระตุน 
สนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนมุมานะขยันหม่ันเพียร ในการศึกษาเลาเรียน 

3.3 ติดตามดูแลพัสดุคุรุภัณฑในหองเรียน หากเกิดเสียหายโดยเหตุอันไมควร 
ผูทําความเสียหายตองชดใชคาเสียหายใหแกโรงเรียนติดตามดูแลนักเรียนดานกิจกรรมนักเรียน 
การรวมงานตาง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
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4. ดานการแนะแนว 
เปนครูแนะแนวสําหรับนักเรียนในชั้น โดยเนนดานคุณภาพชีวิต การประกอบ

อาชีพ การศึกษาตอการใชชีวิตอยูรวมในสังคม 
 

หัวหนาครูบาน 
หนาที่ความรับผิดชอบ 
1. เปนกรรมการในคณะกรรมการฝายกิจการหอพัก 
2. จัดสถานที่และบานพักไดอยูในสภาพที่จะรับนักเรียนเขาอยูอาศัยตลอดจนอํานวย 

ความสะดวกในการพักอาศัยของนักเรียน 
3. รับนโยบายของโรงเรียนจากผูชวยฝายกิจกรรมหอพักจากโรงเรียนนําไปใชในการ 

ปฏิบัติหนาที่ครูบาน 
4. ประสานงาน และไดรับคําปรึกษาและชวยเหลือครูบานและครูหอในการปกครอง 

ดูแลนักเรียน 
5. สอดสอง ตรวจตราดูแลนักเรียนในเวลากลางคืนและตรวจเช็คนักเรียนทุกคืน 
6. อบรมสั่งสอนใหนักเรียนในบานพักของตนเองเปนคนดี และเปนพลเมืองดีของชาติ 
7. อบรมสั่งสอน ดูแลการเรียน มารยาทและการกีฬาของนักเรียนภายในบานทั้งใน 

เวลาและนอกเวลาราชการ 
8. ประชาสัมพันธ ติดตอ อํานวยความสะดวก แกผูปกครองนักเรียน 
9. ตรวจตรา ดูแล ปรับปรุง สภาพของบานพักใหเรียบรอยอยูเสมอตลอดจนริเริ่ม 

สรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนแกนักเรียน 
          10. จัดสถานที่ หองสมุดบาน หองประชุม หองนั่งพัก หองรับแขก และหองอ่ืน ๆ ที่เปน 
ประโยชนแกนักเรียน ผูปกครอง ครูอาจารย ผูมาติดตอที่บานพักนักเรียน 
          11. บันทึกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบาน โดยขัดทําเอกสารตาง ๆ เพ่ือเปน 
หลักฐาน 
          12. ดูแลเรื่องสุขภาพและการปฐมพยาบาลภายในบานพัก 
          13. เปนที่ปรึกษาและแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียนโดยประสานงานกับผูปกครอง 
          14. ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีตอนักเรียนภายในบาน 
          15. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ครูประจําหอนอน 
หนาที่ความรับผิดชอบ 
1. เปนคณะกรรมการในคณะกรรมการฝายกิจกรรมหอพัก 
2. จัดหอพักใหอยูในสภาพพรอมที่จะรับนักเรียนเขาอยูอาศัยตลอดจนอํานวยความ 

สะดวกในการพักอาศัยของนักเรียน 
3. ปกครองดูแล นักเรียนในหอพักที่ตนเองรับผิดชอบและรวมกับหัวหนาครูบาน ครู 

อาจารยผูปกครองนักเรียนในการแกไขปญหาตาง ๆ  
4. รับนโยบายจากโรงเรียน ทางฝายกิจกรรมหอพักไปปฏิบัติ 
5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

หนาที่เวรประจําวัน 
หนาที่ความรับผิดชอบ 
1. เปนกรรมการในคณะกรรมการปกครอง 
2. ตรวจตรา ดูแลนักเรียน และการปฏิบัติหนาที่ของครู อาจารยเวรประจําตามจุดตาง ๆ  
3. ใหการอบรม และแจงขาวสารแกนักเรียนหนาเสาธง ตามวันเวลาที่กําหนด พรอม 

ทั้งบันทึกเหตุการณลงในสมุดบันทึกประจําวัน 
4. ประชุมชี้แจง จัดแบงหนาที่ และใหความชวยเหลือในการแกปญหา หรืออุปสรรค 

ขัดของในการปฏิบตัิหนาที่ของครูอาจารยเวรประจําวันน้ัน ๆ  
5. นําเสนอขอมูล หรือปญหาที่พบในการปฏิบัติหนาที่ตอรองผูอํานวยการฝาย 

ปกครองเพื่อหาแนวทางในการแกปญหาตอไป 
6. สดับตรับฟงเหตุการณตางๆ อันอาจกอใหเกิดปญหารายแรง และรายงานให 

ผูบังคับบัญชาทราบ 
7. เก็บรวบรวมขอมูล รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาจารยในสาย 

งานเสนอตอรองผูอํานวยการฝายปกครองเพื่อพิจารณาตามลําดับ 
 

ครูเวรกลางวัน 
หนาที่ความรบัผิดชอบ 
1. ในวันปฏิบัติหนาที่ ใหปฏิบัติหนาที่ตั้งแต เวลา 06.30 น.  – 18.45 น. โดยลงชื่อ 

การมาปฏิบัติหนาที่ในสมุดบันทึกเวร 
2. ดูแลการเชาแถวเคารพธงชาติของนักเรียนในตอนเชาและการเชิญธงชาติลงตอนเย็น 
3. ดูแลการรับประทานอาหาร ของนักเรียนในโรงอาหารทั้ง 3 มือ รายงานจํานวน 

นักเรียนขาดแกหัวหนาเวรประจําวัน 
4. ดูแลการซื้ออาหารของนักเรียน ระหวางเวลา 15.30 – 17.00 น. 
5. สอดสอง ตรวจตรา ดูแลบริเวณที่รับผิดชอบ ใหความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ 
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6. ถามีปญหา ในการกระทําผิด กฎระเบียบของโรงเรียนใหรายงานผูตรวจเวรหรือ 
รองผูอํานวยการฝายปกครองทราบ 
          7.  บันทึกการผูอยูเวร รายงานเหตุการณทั่วไปในขณะปฏบิัติหนาที่ ลงในสมุดบันทึก 
เวรยาม 
 
ผูตรวจเวรยาม              
 หนาที่ความรับผิดชอบ 
 1. ตองตรวจการอยูเวรยามของครูอาจารยและยามในเวลาที่กําหนด  
   เวรกลางวัน ระหวางเวลา 06.30 น. – 18.30 น. 
   เวรกลางคืน ระหวางเวลา 18.45 น. – 20.00 น. 
   ยาม  ระหวางวันที่กําหนดเปนผูตรวจ  
 โดยตรวจดูความเรียบรอยของการอยูเวรยาม การบันทึกเวรยาม แลวใหผูตรวจเวร
บันทึกการตรวจลงสมุดบันทึกที่โรงเรียนจัดไวให 
 2.วากลาวตักเตือน แนะนําผูปฏิบัติหนาที่เวรยามในกรณีที่เห็นวาปฏิบัติไมถูก 
ตองตามระเบียบ  
 3.รายงานเหตุการณ และผูไมมาปฏิบัติหนาที่เวรยามที่ใหแกผูอํานวยการโรง 
เรียนทราบ 
 
งานปกครองบานพักนักเรียน 
 หนาที่ความรับผิดชอบ 
 1. ควบคุมใหนักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและบานพักนักเรียน 
 2. ควบคุมใหนักเรียนปฏิบัติตนตามกิจวัติประจําวันของนักเรียน 
   3.ควบคุมดูแลงานตาง ๆ ของฝายกิจกรรมหอพักใหมีประสิทธิภาพ 
 4.รับนโยบายของโรงเรียนมาปฏิบัติและประยุกตใชในการสรางงานและโครงการตางๆ 
ของฝายกิจการหอพัก 
 5.ควบคุม ดูแลความประพฤติ การเรียน สุขภาพของนักเรียน 

 6.ดําเนินการควบคุม ดูแล การตัดผมของนักเรียน ไดแก ควบคุมดูแลหองตัดให 
สะอาดเรียบรอยและตัดผมนักเรียนใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน จัดทําบัญชี รับ – จาย 
คาตัดผม   
           7.จัดทําทะเบียนคูปองตัดผม และประสานงานกับฝายปกครองและฝายตาง ๆ  
 8.จัดบานพักนักเรียน อํานวยความสะดวกในการพักอาศัยของนักเรียนตลอดจน 
ตกแตง ปรับปรุงซอมแซม สถานที่บานพกัเพื่อใหเกิดประโยชนตอนักเรียน 
 9. ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ของโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน ตลอดจน
ประชาสัมพันธงานของโรงเรียนตอผูปกครองนักเรียน 
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 10. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     ในสวนของการปฏิบัติ หนาที่รับผิดชอบสวนใหญจะตกอยูกับฝายปกครอง ตอง

วางรูปแบบปฏิบัติวาดวยหนาที่ของครูในสวนภาคกลางวัน กับหนาที่ของครูในสวนภาค
กลางคืน การรับผิดชอบเวลาตองตอเน่ือง 24 ชั่วโมง แนวทางปฏิบัติดังน้ี 

1. 07.00 น. ถึง 18.45 น.  เปนหนาที่ของหัวหนาและครูเวรรับผิดชอบ 
2. 18.45 น. ถึง 20.10 เปนหนาที่ของครูเวรดูแลนักเรียน เรียงตามลําพังหมดเวลา

กลับไปหอพัก 
3. 20.10 น. ถึง 24.00 น. เปนหัวหนาของครูดูแลบานพักนักเรียน 
4. 05.00 น ถึง 07.00 น. เปนหนาที่ของครูดูแลบานพักนักเรียนผิดชอบการตื่นนอน 

กายบริหารแตงกาย 
5. ในภาคกลางวันจะมีครูในสวนของหัวหนาอาคาร หัวหนาระดับ อาจารยทีปรึกษา 

   จะเห็นไดวาผูปฏิบัติในโรงเรียนประจําโดยเฉพาะฝายปกครองตองปฏิบัติให
ครบรอบ 1 วัน รวมทั้งกิจกรรมทุกอยางที่จะสราง บุคลิก นิสัย คุณธรรม และจริยธรรม ใหฝงอยู
ในหัวใจของนักเรียนจึงเห็นสมควรที่จะเพ่ิมสายงานอีก 1 ฝาย โดยใชชื่อวา “ผูชวยผูอํานวยการ
ฝายกิจการหอพัก” ซ่ึงจะมีบทบาทหนาที่หลายประการแบงแยกจากฝายปกครอง โดยเฉพาะจะ
เขาควบคุมดูแลในการปฏิบัติการศึกษาในบัญญัติขอที่ 8 สนับสนุนการบริหาร การจัดการของ
สถานศึกษา การจัดสวัสดิการใหกับครูโดยเฉพาะครูผู ดูแลนักเรียนประจํา การจัดที่พัก 
คาตอบแทน คาลวงเวลา สงผลถึงตัวบงชี้ในการประเมินผลดานปริมาณกิจกรรมความรวมมือ 
การใชทรัพยากรที่ไดจากสวนรวม ประโยชนทางการศึกษา และประโยชนตอสวัสดิการครู 
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ระเบียบโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 
วาดวยการอยูประจําสําหรับนักเรียน 

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 
พุทธศักราช 2547 

 
เพ่ือใหการอยูประจําของนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ เปนไปดวยความ              

เรียบรอยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ จึงไดวางระเบียบไวดังน้ี 
 

หมวดทั่วไป 
 
ขอ 1   ระเบียบนี้ใหเรียกวา “ระเบียบโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ วาดวยการอยู
ประจําสําหรับนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2547” 
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนไป 
ขอ 3  ตั้งแตวันใชระเบียบนี้ใหยกเลิกขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืน ๆ ในขอที่ขัดแยงกับ

ระเบียบนี้และใชความแหงระเบียบนี้แทน 
ขอ 4 คําวา “นักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ” หมายถึง นักเรียนที่กําลังเรียน

และพักอยูประจําที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 
ขอที่ 5 “ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง” หมายถึง ครูที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 

แตงตั้งใหมีอํานาจและหนาที่ดูแลทุกขสุขทั่วไป ควบคุมการเลาเรียนและความ
ประพฤติ ตลอดจนพิจารณาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับการปกครองอัน
สอดคลองกับระเบียบน้ีกับทั้งพิจารณาโทษและลงโทษนักเรียนผูกระทําผิดระเบียบ
ดวย 

ขอ 5.1 “ครูเวร”  หมายถึง ครูที่โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ แตงตั้งใหมี
หนาที่สอดสองดูแลความเปนระเบียบของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ และความ
เปนระเบียบ เรียบรอยตลอดจนการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของนักเรียนตามระเบียบ
ของโรงเรียน 

ขอ 5.2 “ครูหัวหนาระดับ” หมายถึง ครูที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 
แตงตั้งใหมีหนาที่สอดสองดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของนักเรียนในระดับชั้นที่
ไดรับมอบหมาย 

ขอ 5.3 “ครูที่ปรึกษา” หมายถึง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ แตงตั้งใหมี
หนาที่สอดคลองดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของนักเรียนในชั้นเรียนที่ไดรับ
มอบหมาย 



 39 

ขอ 6 “รองผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง”  หมายถึง ครูที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ แตงตั้งใหมีอํานาจและหนาที่รองจากผูชวยอํานวยการฝายปกครอง ปฏิบัติ
หนาที่เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา และรับมอบหมายงานตามสายงานที่กําหนดของฝาย 

ขอ 6.1 “หัวหนาบาน”  หมายถึง ครูที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ แตงตั้งให
มีหนาที่ เปนหัวหนาผูปกครองดูแลบานพักนักเรียนรวมทั้งครูบานตลอดจน
ประสานงานกับผูปกครองนักเรียน 

ขอ 6.2 “ครูบาน”  หมายถึง ครูที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ แตงตั้งใหทํา
หนาที่ปกครองดูแลหอนอนตามที่ไดรับมอบหมาย มีความรับผิดชอบและขึ้นตรงตอ
หัวหนาครูบาน 

ขอ 6.3 “ครูเวรกลางคืน”  หมายถึง ครูที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ 
แตงตั้งใหทําหนาที่สอดสองดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของนักเรียนเวลากลางคืน 

 
    หมวดที่ 1 

การเขาอยูประจําบานพักนักเรียน 
 
ขอ 7  ครูบานจะอนุญาตใหนักเรียนเขาอยูประจําบานไดตอเม่ือนักเรียนไดปฏิบัติดังน้ี 

ขอ 7.1 นําหลักฐานมาแสดงวาไดชําระคาบํารุงตาง ๆ ตามระเบียบการของ
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ เสร็จสิ้นแลว หรือแสดงหลักฐานวาไดรับการผอนผัน
การชําระคาบํารุงจากผูอํานวยการแลว 

ขอ 7.2  มีเครื่องใชประจําตัวครบตามที่ระบุไวในระเบียบของโรงเรียน ภ.ป.ร. 
ราชวิทยาลัยฯ 

ขอ 8 นักเรียนตองรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของโรงเรียน และระเบียบ
ขอบังคับของบานพักทุกขอโดยเครงครัด 

ขอ 9 นักเรียนตองไมนําของใช ที่ไมจําเปนและฟุมเฟอยมาใช หากผูใดฝาฝนครูบานจะยึด
ของน้ันไวและจะไมคืนจนกวาจะสิ้นปการศึกษาทั้งจะพิจารณาโทษฐานทําผิดระเบียบ
น้ีดวย 

ขอ 10 นักเรียนไมพึงนําของมีคาติดตัวมาใช หากมีความจําเปนตองนํา ใหฝากไวกับ
ผูอํานวยการแตเพียงผูเดียวโดยเสนอผานครูบานและผูชวยอํานวยการฝายปกครอง
ตามลําดับกอนในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหาย เม่ือเก็บรักษาไวเองโรงเรียนจะ
ไมรับผิดชอบ หากการนั้นกอใหเกิดความวุนวายเปนภาระแกทางโรงเรียน จะ
พิจารณาโทษฐานกอกวนความสงบสุขของโรงเรียนอีกโทษหนึ่งดวย 

 ขอ 11 นักเรียนตองไมนําของตองหามผิดกฎหมาย อาวุธ เครื่องดองของเมา เชื้อเพลิงทุก
ชนิดเขามาในบานพัก 
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ขอ 12  นักเรียนที่จะเขาอยูในบานพักไดตองไมเปนโรคติดตอ หรือโรคประจําตัว เชน 
โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคลมชัก  โรคผิดปกติทางสมอง มีผลการ X – RAY มอบให
โรงเรียน หากพิจารณาพบภายหลังโรงเรียนมีสิทธิ์พิจารณาใหออกได 

ขอ 13 เม่ือไดรับการอนุมัติใหเขาอยูประจําบานพักแลวใหนักเรียนลงนามรับมอบสิ่งของ
เครื่องใชประจําบานพัก 

 
หมวดที่ 2 

การใชและการรักษาบานพักและเครื่องใชประจําบานพัก 
 
ขอ 14 นักเรียนตองรักษาเกียรติยศของตนเองดวยการฝกตนเอง ใหเปนผูมีความเปน

ระเบียบ เปนผูตระหนักในสิทธิ์ของผูอยูรวมกันและเปนผูรับผิดชอบในการดูแล รักษา
ปองกันความเสียหายแหงบานพัก และเครื่องใชประจําบานพัก อันอาจเกิดขึ้นเพราะ
การกระทําของตนเองหรือผูอ่ืน 

ขอ 15 นักเรียนตองรักษาเครื่องใชตาง ๆ ที่โรงเรียนมอบใหใชดวยความระมัดระวังหากเกิด 
สูญหายหรือเสียหายขึ้นนักเรียนตองชดใชคาเสียหายทุกครั้ง 

ขอ 16 เม่ือมีเครื่องใชอยางใดอยางหนึ่งสูญหายหรือเสียหายขึ้นนักเรียนตองแจงแกหัวหนา
ครูบานและครูบานโดยดวน เพ่ือจักไดซอมแซมหรือจัดหาใหใหม 

ขอ 17  การกระทําใด ๆ อันเปนการแสดงเจตนาทําลายสิ่งของเครื่องใชอันเปนสมบัติของ
โรงเรียนถือวาเปนความผิดรายแรงจักตองไดรับโทษสถานหนักและตองชดใช
คาเสียหายทุกคราวไป 

ขอ 18 นักเรียนตองรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของหอนอนให
สมํ่าเสมอเปนนิจ โดยเฉพาะในประการตอไปน้ี 

ขอ 18.1   รักษาเครื่องนอนใหสะอาด ปูที่นอน หมอน ผาหมใหเรียบรอย ทุกเชา 
ขอ 18.2   เสื้อผาเครื่องใชทุกชิ้นตองพับไวหรือเก็บไวในตูประจําตัว 
ขอ 18.3   หม่ันทําความสะอาดและจัดตูเสื้อผาใหเรียบรอยอยูทุกเชา 
ขอ 18.4   ไมนําอาหารมารับประทานในบานพัก 

ขอ 19  เม่ือไดรับการตักเตือนและแนะนําจากหัวหนาครูบานและครูบานตองยอมรับและ
ปฏิบัติตามทันที 

ขอ 20 หัวหนาครูบานและครูบานมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบในความเปนระเบียบ
เรียบรอยความสะอาดและความปลอดภัยของบานพัก ฉะน้ันจึงมีสิทธิที่จะตรวจสอบ
หรือมอบหมายใหผูหน่ึงผูใดทําการตรวจบานพัก หรือหองอ่ืน ๆ ไดทุกเวลา นักเรียน
ตองใหความสะดวกในการตรวจทุกครั้ง 



 41 

ขอ 21 การใชหองรวมกัน เชน หองน้ํา หองสวม และหองรับแขก นักเรียนตองรวมมือกันใน
การรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ เม่ือมีเหตุขัดของในการใช
ตองแจงใหครูบานทราบ 

ขอ 22 การใชนํ้า ใชไฟ ควรสังวรใหเสมอวาตองใชอยางประหยัด อุปกรณตาง ๆ ที่โรงเรียน
จัดไวใหเสมอ เชน หลอดไฟ โคมไฟ ฯลฯ นักเรียนจะสับเปลี่ยนโยกยายหรือเพ่ิมเติม
ไมได 

 
หมวดที่ 3 

การปฏิบัติตนในการอยูประจํา 
 
ขอ 23 นักเรียนตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน กลาวคือ ไมประพฤติตน

ในสิ่งตอไปน้ี ทุจริต ลักขโมย ทะเลาะวิวาทกัน ขูกรรโชก หรือรังแกขมเหงผูอ่ืน สูบ
บุหร่ี หรือเสพของมึนเมาอยางอ่ืน สิ่งเสพติด เลนการพนัน หรือการเลนซึ่งมีลักษณะ
คลายการพนันประพฤติตนในทํานองชูสาวเบี่ยงเบนทางเพศ 

ขอ 24 นักเรียนตองปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ วาดวยกิจวัตรของ
นักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ และระเบียบของบานพักโดยเครงครัด 

ขอ 25 เม่ือกิจเจ็บปวยขึ้นใหแจงหัวหนาครูบานหรือครูบานหรือครูเวรแลวแตกรณี ถาเรียน
ไมไหวใหนอนอยูในหองพยาบาลและยืนใบลาเรียน 

ขอ 26 หามมิใหนักเรียนพักแรมในบานพักระหวางปดภาคเรียนทุกภาค เวนแตไดรับอนุญาต
เปนกรณีพิเศษจากผูอํานวยการโรงเรียน 

ขอ 27 หามมิใหนักเรียนนําผูใดผูหน่ึงเขาบานพักหรือเขาพักในบานพักเปนอันขาด ถือเปน
ความผิดรายแรงถากอใหเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นตองรับผิดชอบ 

ขอ 28 การลากลับบานหรือออกนอกบริเวณโรงเรียนจะตองมีผูปกครองมารับ – สง พรอมทั้ง
แสดงบัตรแกผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ 29  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ  จะอนุญาตใหนักเรียนกลับบานไดตามที่โรงเรียน
กําหนดและจะตองกลับเขาบานพักใหทันเวลา 17.00 น. ในวันสุดทายของวันหยุด 

ขอ 30 นักเรียนที่มีกิจจําเปนตองขออนุญาตลากลับบานหรือออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันที่
โรงเรียนมิไดอนุญาตไว ตองขออนุญาตเปนพิเศษจากผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทุกคราว ตองขออนุญาตเปนพิเศษจากผูอํานวยการหรือผู
ที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทุกคราว ควรมีการระบุกิจที่จําเปนเพ่ือกรอบใน
การพิจารณา 

ขอ 31 การลากออกนอกบริเวณโรงเรียนตามขอที่ 30 ใหขออนุญาตจากหัวหนาครูบานหรือ
ครูบาน เม่ือไดรับอนุญาตแลวใหแจงใหผูชวยผูอํานวยการฝายปกครองทราบกอนจึง
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จะออกไปไดและ เม่ือกลับมาแลวใหรายงานแกผูชวยอํานวยการฝายปกครอง และครู
บานทราบทุกครั้ง 

ขอ 32 การขออนุญาตหรือการลาโรงเรียนตามขอที่ 30 
 ถาในระหวางเวลาเรียนใหขออนุญาตผานทางครูประจําชั้น ครูบาน และผูชวย

ผูอํานวยการฝายปกครอง โดยเขียนเปนใบลาแหงความจําเปนอยางชัดเจนแลวใหครู
ประจําชั้นหรือครูบาน และผูชวยผูอํานวยการฝายปกครองเห็นลงในใบลาแลวนําเสนอ
ตอผูอํานวยการ  เม่ือไดรับอนุญาตแลวใหแจงผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง จึง
ออกไปได เม่ือกลับมาใหรายงานผูชวยผูอํานวยการฝายปกครองหัวหนาครูบาน ครู
บาน จึงจะเขาบานพักไดหรือเขาหองเรียนได 

ถาลานอกเวลาเรียนใหขออนุญาตผานทางครูบานและผูชวยผูอํานวยการฝาย
ปกครองโดยเขียนเปนเวลาอางเหตุแหงความจําเปนอยางชัดเจนแลวใหหัวหนาครู
บานหรือครูบานและผูชวยผูอํานวยการฝายปกครองเสนอความเห็นลงในใบลา
นําเสนอตอผูอํานวยการ  เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงออกไปได เม่ือกลับมาแลวให
รายงานผูชวยผูอํานวยการฝายปกครองครูบาน จึงจะเขาบานพักหรือหองเรียนได 

ในกรณีพิจารณาไดวาเปนการเรงดวนใหหัวหนาครูบาน หรือครูบานอนุญาตให
ลาไดแตตองเสนอใหผูชวยผูอํานวยการฝายปกครองทราบทุกครั้ง 

อน่ึงเม่ือไดรับอนุญาตใหลากลับบานแลวตองกลับเขาโรงเรียนใหทันเวลา              
17.00 น. ของวันที่ไดรับอนุญาตใหลา 

ขอ 33 นักเรียนผูไดรับอนุญาตใหลากลับบานหรือออกนอกบริเวณโรงเรียนเม่ือกลับเขา
มาแลวถือวาการอนุญาตสิ้นสุดลง หากตองการลาหรือออกนอกบริเวณโรงเรียนอีก
ตองขออนุญาตใหม 

ขอ 34  นักเรียนผูไดรับอนุญาตใหลากลับบานหรือออกนอกบริเวณโรงเรียนตองแตงกายโดย
ชุด พิธีการของโรงเรียน 

ขอ 35 การออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยมิไดปฏิบัติตามระเบียบขอที่ 31 หรือขอ 32 หรือขอ 
33  หรือ ขอ 34 นับเปนการหนีโรงเรียนถือวาเปนความผิดรายแรงจักตองไดรับโทษ
สถานหนัก หากการกระทํานั้นกอใหเกิดความวุนวายเปนภาระแกโรงเรียนดวยจะ
พิจารณาโทษฐานกอกวน 

ขอ 36 การออกจากบานพักเม่ือสิ้นปการศึกษาใหนักเรียนนําพัสดุคุรุภัณฑที่ไดรับจาก
หัวหนาครูบาน ครูบาน สงคืนที่หัวหนาครูบาน ครูบานใหเรียบรอยกอน สิ่งของที่เปน
สมบัติของนักเรียนตองนํากลับใหหมดโรงเรียนจะไมรับผิดชอบเม่ือเกิดการสูญหาย 

ขอ 37 นักเรียนตองประพฤติตนใหสมเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนและของตนเองทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ไมกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหบุคคลภายนอกในแงเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงแกตนเอง และแกสวนรวม หากมีเร่ืองทํานองน้ีเกิดขึ้นถือเปนความผิดฐานไม
รักษาชื่อเสียงของโรงเรียน จักพิจารณาลงโทษสถานหนัก 
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ขอ 38 ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง เรียกนักเรียนทั้งหมดหรือบางสวน หรือหัวหนาครู
บาน หรือครูบาน เรียกนักเรียนในบานของตนประชุมเพ่ืออบรม เพ่ือสั่งการชี้แจงหรือ
เพ่ือซักซอมความเขาใจได 

ขอ 39 หัวหนาครูบาน หรือครูบาน ใชบริเวณบานพักเพื่อจัดกิจกรรมของนักเรียนในบานพัก
ไดโดยขออนุญาตพรอมแสดงเหตุผลตอผูอํานวยการผานผูชวยผูอํานวยการฝาย
ปกครอง 

ขอ 40 ในการปกครองดูแลและจัดกิจกรรมของบานพัก ครูจะแตงตั้งนักเรียนที่พิจารณาเห็น
วาสมควรจะแตงตั้งใหทําหนาที่ชวยหัวหนาครูบานครูและครูบาน โดยใหขออนุมัตฝิาย
ผูชวยผูอํานวยการฝายปกครอง เพ่ือขออนุมัติจากผูอํานวยการเพื่อแตงตั้งเปน
ทางการตอไป  
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กําหนดวันเปด – ปดภาคเรียน 
 

ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปดภาคเรียน เดือนพฤษภาคม 
 วันปดภาคเรียน เดือนตุลาคม 
            ภาคเรียนที่สอง วันเปดภาคเรียน เดือนพฤศจิกายน 
 วันปดภาคเรียน เดือนเมษายน 
 
กิจวัตรประจําวันของนักเรียน 
กิจกรรม (ปกติ) 
0.500 – 05.40 น. ตื่นนอนเปลี่ยนชุดกีฬา 
05.45 – 06.15 น. กายบริหาร (ถามี) 
06.30 น. เชิญธงชาติขึ้นสูเสา 
07.00 น. รับประทานอาหาร 
07.40 – 08.35 น. เรียนคาบที่ 1 
08.30 – 09.30 น.  เรียนคาบที่ 2 
09.30 – 09.50 น. โฮมรูม 
09.50 – 10.45 น. เรียนคาบที่ 3 
10.45 – 11.40 น. เรียนคาบที่ 4 
11.40 – 12.35 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.35 – 13.30 น.  เรียนคาบที่ 5 
13.30 – 14.25 น. เรียนคาบที่ 6 
14.25 – 15.20 น. เรียนคาบที่  7 
15.20 – 16.15 น.  เรียนคาบที่  8 (ถามี) 
15.30 – 17.00 น. กิจกรรมกีฬา 
17.45 – 18.00 น. เชิญธงชาติลงจากเสา 
19.00 – 20.00 น. เรียนดวยตนเอง 
20.15 น. อบรม สวดมนต 
22.00 น.  นอน 
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วันเสาร 
06.00 น. ตื่นนอน 
08.00 น. เชิญธงชาติขึ้นสูยอดเสา 
08.30 น. รับประทานอาหาร 
09.00 – 12.00 น. กิจกรรมโรงเรียนกําหนด 
12.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมโรงเรียนกําหนด 
15.00 – 17.00 น. กิจกรรมกีฬา 
17.45 – 18.00 น. เชิญธงชาติลงจากเสา 
20.00 น. อบรม สวดมนต 
22.00 น.  นอน 
 
วันอาทิตย และวันหยุดราชการ 
06.00 น. ตื่นนอน 
08.00 น. เชิญธงชาติขึ้นสูยอดเสา 
08.30  น. รับประทานอาหาร 
09.00 – 10.10 น. พัฒนาหอนอน 
10.10 – 12.00 น. พบผูปกครองที่มาเยี่ยมและพักผอนทั่วไป 
12.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 – 17.00 น. พบผูปกครองที่มาเยี่ยมและพักผอนทั่วไป 
18.00 น. เชิญธงชาติลงจากเสา 
20.00 น. อบรม สวดมนต 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  พักตรวิภา ศุภโกศล (2546:53) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่
มีตอการใหบริการงานหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา โดยกลุมตัวอยางเปนนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2546 จํานวน 425 คน ผลการวิจัยพบวา 1) นิสิตปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพามีความพึงพอใจตอการบริการงานหอพักมหาวิทยาลัยบูรพา ในแตละดาน
และโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2) นิสิตชายและหญิงมหาวิทยาลัยบูรพา มีความพึงพอใจตอ
การใหบริการงานหอพักโดยรวมแตกตางกัน 3) นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่ศึกษาอยูชั้นปตางกัน
มีความพึงพอใจตอการใหบริการงานหอพักในแตละดานและโดยรวมแตกตางกัน 4) นิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาที่อาศัยอยูในโซนหอพักตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานหอพัก
ในแตละดานและโดยรวมแตกตางกัน 5) นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาที่เขารวมกิจกรรมภายใน
หอพักตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานหอพักโดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาการ
ใหบริการงานหอพัก ดานกายภาพ และดานกิจกรรมภายในหอพักแตกตางกัน สวนดานบริหาร 
และดานบริการและสวัสดิการไมพบความแตกตาง 
  วีระพงค  ประดิษฐ (2548) ศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานหอพัก
นักเรียนของกลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยประชากรเปนผูบริหารโรงเรียน ผูชวย
ผูบริหารโรงเรียน และหัวหนาหอพักนักเรียน กลุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 120  
คน ผลการวิจัยพบวา 1) ดานการบริหารงานหอพักนักเรียนสวนใหญอยูในความรับผิดชอบของ
ฝายกิจการนักเรียน มีการจัดจางครู-อาจารยดูแลนักเรียนหอพัก 2) ดานการบริการและให
สวัสดิการหอพักนักเรียน มีการจัดอุปกรณและเวชภัณฑในการพยาบาล ตลอดจนมีรถคอย
บริการนักเรียนที่ปวย 24 ชั่วโมง ดานอาหารจัดครูโภชนาการดูแลและบริการ 3) ดานการจัด
กิจกรรมหอพักนักเรียน มีการปฐมนิเทศผูปกครองและนักเรียน จัดหาอุปกรณและสถานที่ไว
อํานวยความสะดวก ดานนันทนาการและกีฬา 4) ดานการจัดสภาพแวดลอมของหอพักจัดใหมี 
หองอานหนังสือ-ทําการบาน หองเก็บของ หองประชุม และหองอ่ืนๆ ไวบริการนักเรียน ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะสภาพการบริหารงานหอพักนักเรียนสูงสุดคือ รัฐควรจัดงบประมาณ
พิเศษในการบริหารงานหอพักนักเรียน ปญหาการบริหารงานหอพักนักเรียน สวนใหญอยูใน
ระดับปานกลางถึงนอย ปญหาสูงสุดที่อยูระดับมากมี 1 รายการ คือการจัดระบบการเก็บรักษา
ของใชสวนตัวของนักเรียนเพ่ือปองกันการสับเปลี่ยนและสูญหาย รองลงมาอยูในระดับปาน
กลาง ไดแก นักเรียนไมปฏิบัติตามกฎระเบียบขอปฏิบัติในการอยูหอพัก ต่ําสุดในระดับนอย 
ไดแก การจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกาย 

 ศิริวรรณ พิมพทอง (2546) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนิสิตตอการจัดบริการ 
หอพักนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยกลุมตัวอยางเปนนิสิตปริญญาตรีที่พักในหอพัก
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 305 คน ผลการวิจัย
พบวา นิสิตชายมีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยรวมและใน
แตละดานมีความเหมาะสมระดับมาก นิสิตหญิงมีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนิสิตใน
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก และเม่ือพิจารณาดานการบริหาร 
ดานกิจกรรม และดานการรักษาความปลอดภัยมีความเหมาะสมระดับมาก สวนดานกายภาพ
และดานการบริการและสวัสดิการมีความเหมาสมระดับปานกลาง นิสิตชายที่ศึกษาในชั้นปที่ 
1,2,3,4 และสูงกวา มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยรวมไม
แตกตางกัน เม่ือพิจารณาดานกิจกรรมและดานการรักษาความปลอดภัย นิสิตชายชั้นปที่1 กับ
นิสิตชายชั้นปที่4 และสูงกวามีทัศนะแตกตางกัน นิสิตชายที่มีภูมิลําเนาในภาคเหนือ,ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคตะวันออก,ภาคกลาง,ภาคใต,และภาคตะวันตก มีทัศนะตอการ
จัดบริการหอพักนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน นิสิต
หญิงที่ศึกษาในชั้นปที่ 1,2,3,4 และสูงกวา มีทัศนะตอการจัดบริการหอพักนิสิตในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน นิสิตหญิงที่มีภูมิลําเนาในภาคเหนือ,ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคตะวันออก,ภาคกลาง,ภาคใต,และภาคตะวันตก มีทัศนะตอการ
จัดบริการหอพักนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน การ
จัดบริการหอพักนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยรวมละในแตละดานของนิสิตชายสูงกวา
เกณฑ การจัดบริการหอพักนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยรวมของนิสิตหญิงสูงกวา
เกณฑ เม่ือพิจารณาดานการบริหารและดานกิจกรรมสูงกวาเกณฑ ดานกายภาพต่ํากวาเกณฑ
ดานการบริการและสวัสดิการและดานการรักษาความปลอดภัยไมแตกตางจากเกณฑ 

ณฤมล ประภัสสร (2547) ศึกษาเรื่อง ปญหาและความตองการของนิสิตเกี่ยว 
กับสภาพแวดลอมของหอพักโครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกลุม
ตัวอยางเปนนิสิตโครงการเพชรในตม ระดับปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 112 คน ผลการวิจัยพบวา 1) นิสิตชาย
และหญิงมีปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพัก โครงการเพชรในตม โดยรวมแตกตางกัน 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา นิสิตชายและหญิงมีปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพัก 
ดานกายภาพและดานการบริหารแตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 2) นิสิตชายและ
หญิงมีความตองการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพักโครงการเพชรในตม โดยรวมแตกตาง
กัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานิสิตชายและหญิงมีปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของ
หอพัก ดานกายภาพและดานสังคม แตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 3) นิสิตที่มี
ภูมิลําเนาตางกันมีปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพัก โครงการเพชรในตม โดยรวม
แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานิสิตที่มีภูมิลําเนาตางกันมีปญหาเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมของหอพัก ดานกายภาพ ดานการบริหารและดานสวัสดิการ แตกตางกัน สวน
ดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 4) นิสิตที่มีภูมิลําเนาตางกันมีปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพัก 
โครงการเพชรในตมโดยรวมแตกตางกัน 5)นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกันมีปญหาเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมของหอพัก โครงการเพชรในตมโดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวานิสิตที่ศึกษาชั้นปตางกัน มีปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพักดานสวัสดิการ
แตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 6) นิสิตที่ศึกษาในชั้นปตางกันมีความตองการ
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เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพัก โครงการเพชรในตมโดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวานิสิตที่ศึกษาชั้นปตางกัน มีปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพักดานบริหาร
และดานสวัสดิการแตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 

 
 



บทที่3 
    วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. 
ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภครั้งนี้ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มี
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตอไปน้ี 
       1.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 

  2.  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
  3.  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
    4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
   5.  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ในภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา 2549  จํานวน 
1,239 คน แบงเปนชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)จํานวน 745 คน และชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)จํานวน 494 คน  

 
 กลุมตวัอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1– ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ภาคเรียนที่1 ป การศึกษา 2549 โดยการเปด
ตารางขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับศึกษาคาเฉลี่ยของประชากรที่ระดับความเชื่อม่ัน95% คา

ความคลาดเคลื่อน  ±5% (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ.2537:106) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 316 คน 
ทําการสุมตัวอยางดวยวิธีแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)ตามตัวแปรชวงชั้นแบงเปน 
ชวงชั้นที่ 3 จํานวน 169 คน และชวงชั้นที่ 4 จํานวน 147 คน ดังแสดงตามตาราง 1 
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ตาราง 1  จํานวนประชากรและกลุมตวัอยางของนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร ราชวิทยาลัย  
     ในพระบรมราชูปถัมภ จําแนกตามชวงชั้น 
 

 
ตาราง 2  จํานวนแบบสอบถามที่สงไปและไดรับกลับคืนสมบูรณ 

 จากตาราง 2 จํานวนแบบสอบถามสงไปจํานวน 316 ฉบับ ไดรับกลับคืน 316 ฉบับ คิด
เปนรอยละ100 

ระดับชวงชั้น ประชากร กลุมตวัอยาง 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 269 64 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 253 52 

 
ชวงชั้นที่ 3 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 223 53 
รวมชวงชั้นที่ 3 745 169 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 140 44 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 169 55 

 
ชวงชั้นที่ 4 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 185 48 

 รวมชวงชั้นที่ 4 494 147 

รวมประชากรทั้งหมด 1,239 

รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด  316 

จํานวนแบบสอบถามที่ไดรบักลับคืนสมบูรณ  
 

ระดับชวงชั้น 
แบบสอบถาม

ที่สงไป 

ไดรับ
แบบสอบถาม

กลับคืน 

รอยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 64 64 20.25 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 52 52 16.46 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 53 53 16.77 

 
 

ชวงชั้นที่ 3 

รวมชวงชั้นที่ 3 169 169 53.48 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 44 44 13.92 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 55 55 17.41 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 48 48 15.19 

 
 
 

ชวงชั้นที่ 4 
รวมชวงชั้นที่ 4 147 147 46.52 

รวม 316 316 100.00 
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เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
การใหบริการของหอพัก โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
ลักษณะของแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักเรียน ประกอบดวย ชวงชั้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง รายไดเฉลี่ยผูปกครอง และภูมิลําเนา 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของ
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ โดยแบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน 
ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร จํานวนทั้งหมด 56 ขอ 
 คําถามแตละขอมีคาระดับความพึงพอใจใหเลือกตอบ 5 ระดับ 

ระดับ 5 หมายถึง  ผูตอบมีความพึงพอใจกับเรื่องดังกลาวในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง  ผูตอบมีความพึงพอใจกับเรื่องดังกลาวในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง  ผูตอบมีความพึงพอใจกับเรื่องดังกลาวในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  ผูตอบมีความพึงพอใจกับเรื่องดังกลาวในระดับนอย 
ระดับ 1 หมายถึง  ผูตอบมีความพึงพอใจกับเรื่องดังกลาวในระดับนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3   เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่
มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ไดสรางขึ้นเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอการบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 
โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 
  1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใหบริการงานหอพักในดานตางๆเพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอการบริการของหอพัก จากวิธีการสราง
เครื่องมือของ  พักตรวิภา ศุภโกศล (2546) ศิริวรรณ พิมพทอง (2546) วีระพงค ประดิษฐ (2548) 
และ ณฤมล ประภัสสร (2547)  ซ่ึงเปนงานวิ จัยที่ เกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม 
              2.เขียนคํานิยามปฎิบัติการ คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการควบคุม
นักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร  
           3.นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหกรรมการควบคุมสารนิพนธตรวจสอบความ
ถูกตองและเสนอแนะเพิ่มเติม 
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       4.นําเสนอแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน  ที่มี
ความชํานาญทางดานเครื่องมือ ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยสุพีร  ลิ่มไทย  อาจารยสิฏฐากร ชูทรัพย 
อาจารยภัคภร สกลรักษ ครูแทงทิพย วันเจริญพันธุ และครูอารียา แสงคํา  ตรวจสอบความถูกตอง
และแกไขความเหมาะสมของขอความ  พิจารณาความสอดคลองของนิยามเชิงปฏิบัติการ  โดยใช
ดัชนี IOC  แลวเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  จํานวน 58 ขอ  มีคา IOC ตั้งแต 
0.60 ถึง 1.00 

     5.นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนที่ไมใชกลุม 
ตัวอยางจํานวน 100 คน ในระหวางวันที่ 11 – 15 กันยายน 2549 แลวนําผลไปคํานวณหาคาอํานาจ

จําแนก (r Item - Total)  ไดคา  (r Item - Total)  ระหวาง 0.20 – 0.71  จํานวน 58 ขอ  แลวนําไป

วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (Reliability)  ของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Cronbach)  ไดคาความเชื่อม่ันที่ระดับ 0.95 ซ่ึงมีคาสูงเพียงพอที่จะใชในงานวิจัยได 
   
การเก็บรวบรวมขอมูล 
       การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี 
     1. ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพ่ือขอ
อนุญาตจากผูอํานวยการโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง    โดยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 

    2. นําแบบสอบถามเก็บขอมูลกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง  ในระหวาง 
วันที่ 18 – 29 กันยายน 2549 
     3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามใหกับนักเรียน  ในชวงพักกลางวนั 
ชวงเวลาวางของนักเรียน และหลังเลิกเรียนของทุกวัน เปนระยะเวลา 12  วัน 
      4. นําขอมูลของแบบสอบถาม ไปคํานวณหาคาสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package For Social Sciences) 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยรั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
(Computer) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 10.0 ดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักเรียน โดยคํานวณหาคาความถี่และคารอยละ  
                2.  วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.  
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยการหาคาเฉลี่ย ( Mean ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Divination) สําหรับการแปลผลคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการคํานวณขอคําตอบโดยใช
มาตรประเมินคา ผูวิจัยไดใชเกณฑการแปลผลตามชวงคะแนนตางๆ ดังน้ี 
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คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00  พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49  พึงพอใจอยูในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49  พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.50 – 2.49  พึงพอใจอยูในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.49  พึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

 3.เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก โรงเรียนภ.ป.ร. 
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ตาม ชวงชั้นและภูมิลําเนา โดยใชการทดสอบคา t (t-test 
Independent)  

4.เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก โรงเรียนภ.ป.ร.  
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภในแตละดานโดยจําแนกตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพ
ผูปกครอง และรายไดเฉลี่ยผูปกครอง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-way 
Analysis of Variance  เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปน
รายคูโดยใชวิธี LSD  
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยใชสถติิในการวิเคราะหขอมูลดงน้ี  
1. สถิติพ้ืนฐาน  

                    1.1 คาความถี่และรอยละ   
                    1.2 คาเฉลีย่  โดยใชสูตร ( ชูศรี  วงศรัตนะ. 2546 : 59 ) 

     
N
XX ∑

=  

 
                    เม่ือ         X         แทน    คาเฉลี่ย 
                                 X∑       แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                 N          แทน    จํานวนคนในกลุมตวัอยาง 
 

1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   โดยใชสูตร ( ชูศรี  วงศรัตนะ. 2546 : 69 ) 
   

      S  = 
( )

( )1

22

−

−∑ ∑
NN

XXN
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           เม่ือ    S          แทน    คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
                         ∑ 2X      แทน    ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกาํลังสอง 

            ( )2∑ X     แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
                          N         แทน     จํานวนคนในกลุมตวัอยาง 

   
 2. สถิติสําหรบัวิเคราะหคณุภาพเครื่องมือ  
   

  2.1 หาความเที่ยงตรงเชิงพินิจรายขอ โดยใชสูตร IOC (Item-Operational 
Definition  Congruence Index) ใชคาตั้งแต  .50 ขึ้นไป (บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ. 2548 : 1) 
 

   IOC =  
N

R∑  
 

   IOC  แทน   ดัชนีความสอดคลอง 
    ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นในแตละขอของผูเชี่ยว       
                                            ชาญทั้งหมด 

   N  แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
     

2.2   หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหพันธ  
 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2548 : 4 ) 
 

   
( )[ ] ( )[ ]2222 ∑∑∑∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=−

TTnIIn

TIITn
r TotalItem  

    
   n  แทน จํานวนคนในกลุม 
   I  แทน คะแนนของขอคําถาม หรือ Item 
   T  แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืนๆที่เหลือทุกขอหรือ Total 
 
        2.3 หาคาความเชื่อม่ันทั้งฉบบัของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(Coefficient - α ) (บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ. 2548 : 14 ) ของครอนบัค 
    

  α  =    
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
∑

2
x

2
i

s
s

1
1K

K  
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  เม่ือ α  แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
   K แทน จํานวนขอของแบบสอบถาม 
   2

is  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
   2

xs  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนแบสอบถามทั้งฉบับ 
    

 
3. สถิตทิี่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  

  3.1   ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง   2  กลุม  โดยใชสูตร 
t – test เม่ือทดสอบความแปรปรวนของประชากรกลุมที่  1 ( )2

1σ และกลุมที่  2 ( )2
2σ   

พบวา 2
2

2
1 σσ ≠   จึงใชสูตร  ( ชูศรี วงศรัตนะ. 2546 : 170 ) 

 

                                        

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XXt

+

−
=  

 

                                      2

2

2

2
2
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1

1

2
1

2

2

2
2

1

2
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

=

n
n
S

n
n
S

n
S

n
S

df  

                  
                   เม่ือ            t     แทน    คาสถิตทิี่ใชพิจารณา  t – distribution  
                                 1X     แทน    คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่  1     
                                2X      แทน    คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่  2                    
                                 2

1S      แทน    คาความแปรปรวนของกลุมตวัอยางกลุมที่   1          
                                 2

2S      แทน    คาความแปรปรวนของกลุมตวัอยางกลุมที่  2                                 
                                  1n      แทน    ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่  1    
                                 2n      แทน    ขนาดของกลุมตัวอยางกลุมที่  2 
                                 df      แทน    ชั้นแหงความอิสระ 
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                    3.2  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา  2  กลุม
โดยใชการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – way Analysis  of  Variance :  ANOVA )  
(ชูศรี  วงศรัตนะ. 2546 : 236 ) 
 

                                               
w

b

MS
MS

F =  

 
                          เม่ือ      F         แทน   คาสถิติทีใ่ชพิจารณาใน  F - distribution 
                  bMS       แทน   คาความแปรปรวน ( Mean  Square ) ระหวางกลุม 
                 wMS      แทน   คาความแปรปรวน ( Mean  Square )  ภายในกลุม 
   

                    3.3   เปรียบเทียบพหุคูณ โดยวิธขีอง LSD ( Least Significant Difference ) เพ่ือ
ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2 กลุม กรณ่ีคา 
                                           
 



บทที่ 4 
        ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงได
กําหนดสัญลักษณตางๆที่ใชแทนความหมายของขอมูล ดังน้ี 
 

  N  แทน    จํานวนคนในกลุมตัวอยาง  
X  แทน    คาคะแนนเฉลี่ย(Mean)                 
S.D  แทน     คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 t  แทน    คาสถิติที่ใชพิจารณา t-distribution 
F  แทน    คาสถิติที่ใชพิจารณา F-distribution 
df แทน     ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
SS แทน    ผลรวมของคะแนนคาความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of  

Squares) 
MS แทน    คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนคาความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง  ( Mean  

of Squares) 
P แทน    ความนาจะเปนที่สถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมติฐาน 
* แทน    มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
**        แทน    มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีแบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงชั้น  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง รายไดเฉลี่ยผูปกครอง และภูมิลําเนา โดยวิเคราะห
จํานวนและคารอยละ 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการ
ของหอพักโรงเรียน ภ.ป .ร .ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ใน 5 ดาน คือ ดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดาน
กิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยรวม รายดานและรายขอ 
            ตอนที่ 3  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภราชูปถัมภ ใน 5 ดาน คือ ดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดาน
กิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร โดยรวมและรายดาน  จําแนกตามชวงชั้นและ
ภูมิลําเนา โดยใชคาสถิติ t-test สําหรับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง และรายได
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เฉลี่ยผูปกครอง โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance  
ซ่ึงไดทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 

ตอนที่  4  การรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภจากแบบสอบถามปลายเปด โดยการจับกลุมและการแจกแจงความถี่ของคําตอบ 
นําเสนอผลในเชิงบรรยาย เพ่ือใชในการประกอบการอภิปรายผล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่  1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงชั้น  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง รายไดเฉลี่ยผูปกครอง และภูมิลําเนา โดยการ
วิเคราะหจํานวนและคารอยละ ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงชั้น ผลสัมฤทธิ์           
     ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง รายไดเฉลี่ยผูปกครอง และภูมิลําเนา 
 

 
 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
1. ชวงชั้น   
    1.1  ชวงชัน้ที่ 3   ( ม.1 - ม.3 ) 
    1.2  ชวงชัน้ที่ 4   ( ม.4 - ม.6 ) 

 
169 
147 

 
53.5 
46.5 

                           รวม 316 100 
2.ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
    2.1  คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.50  
   2.2   คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 – 3.00 
   2.3   คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 – 4.00 

 
64 
111 
141 

 
20.3 
35.1 
44.6 

รวม 316 100 
3.อาชีพผูปกครอง 
  3.1   รับราชการ /  รัฐวิสาหกิจ 
  3.2   คาขาย / เจาของกิจการ 
  3.3   อ่ืนๆ 

 
96 
171 
49 

 
30.4 
54.1 
15.5 

                          รวม 316 100 
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ตาราง 3  (ตอ) 

 
 จากตาราง 3 แสดงวา นักเรียนผูตอบแบบสอบถามจํานวน 316 คน สวนใหญเปน
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ( ม.1-ม.3 ) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-4.00 
ผูปกครองมีอาชีพ คาขาย/เจาของกิจการ ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย 40,001 บาทขึ้นไป และมี
ภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
4.รายไดเฉลี่ยผูปกครอง 
  4.1   ไมเกิน   20,000     บาท    
  4.2   20,001  - 30,000    บาท 
  4.3   30,001 - 40,000    บาท 
  4.4   40,001  บาท  ขึ้นไป 

 
70 
91 
55 
100 

 
22.2 
28.8 
17.4 
31.6 

รวม 316 100 
5. ภูมิลําเนา 
   5.1   ภาคกลาง 
   5.2   ภาคอ่ืนๆ   

 
219 
97 

 
69.3 
30.7 

รวม 316 100 
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ตอนที่  2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการ
ของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ใน 5 ดาน คือ ดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดาน
กิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม 
รายดานและรายขอ ผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 4 – 9 
 
ตาราง 4 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของ 
     หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดาน 
      

 
ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 

 

X  
 

 
S.D 

 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 3.44 0.63 ปานกลาง 
ดานการควบคุมนักเรียน 3.80 0.61 มาก 
ดานการบริการและสวัสดิการ 3.34 0.71 ปานกลาง 
ดานกิจกรรมภายในหอพัก 3.73 0.62 มาก 
ดานบุคลากร 3.66 0.68 มาก 

รวม 3.59 0.55 มาก 

  
 จากตาราง 4 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากคือ ดานการควบคุมนักเรียน ดาน
กิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร นอกนั้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปาน
กลาง 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของ 
    หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ ดานสภาพแวดลอมทาง 
     กายภาพ โดยรวมและรายขอ 
  
 
 ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 
 

 

X  
 

 
S.D 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
1.ความเหมาะสมของทําเลที่ต้ังของอาคารหอพัก
สอดคลองกับสภาพแวดลอม 

 
3.82 

 
0.75 

 
มาก 

2.ความมั่นคงและปลอดภัยของอาคารหองพัก 3.88 
 

0.78 มาก 

3.การระบายอากาศภายในอาคารหองพัก 3.49 
 

093 ปานกลาง 

4.ความสวางภายในหองพัก 3.84 
 

0.86 มาก 

5.ความสะอาดของบริเวณอาคารหอพัก 3.44 
 

1.01 ปานกลาง 

6.ขนาดของหองพักตอจํานวนนักเรียน 3.04 
 

1.17 ปานกลาง 

7.สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน ไดแก เตียง นอน 
ตูเสื้อผา โตะอานหนังสือ  

3.31 1.04 ปานกลาง 

8.ความรมรื่นและสวยงามของมุมที่พักผอนบริเวณ
ภายในและรอบๆหอพัก  

3.63 1.03 มาก 

9.ความสะดวกสบายของสถานที่รับรองผูปกครอง
ที่มาพบนักเรียน 

3.45 1.08 ปานกลาง 

10.ความสะดวกสบายในการเดินทางจากอาคาร
หอพักไปยังอาคารอื่นๆ เชน อาคารเรียน หองสมุด 
โรงอาหาร 

3.80 0.87 มาก 

11.ความเพียงพอของจํานวนหองอาบน้ํา,หองสุขา
ตอจํานวนนักเรียน 

2.69 1.07 ปานกลาง 

12.การรักษาความสะอาดของหองอาบน้ําและหอง
สุขาภายในอาคารหองพัก 

2.89 1.06 ปานกลาง 

 
รวม 

 

 
3.44 

 

 
0.63 

 
ปานกลาง 
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จากตาราง 5 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ
ความมั่นคงและปลอดภัยของอาคารหองพัก ความเหมาะสมของทําเลที่ตั้งของอาคารหอพัก
สอดคลองกับสภาพแวดลอม ความสะดวกสบายของสถานที่รับรองผูปกครองที่มาพบนักเรียน 
และความรมรื่นและสวยงามของมุมที่พักผอนบริเวณภายในและรอบๆหอพัก นอกนั้นนักเรียน
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 6 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของ 
   หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ ดานการควบคุมนักเรยีน  
     โดยรวมและรายขอ 
       
 

ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 
 

X  
 

 
S.D 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
ดานการควบคุมนักเรียน 
1.มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อใหนกัเรียนทราบระเบียบ
และขอปฏิบัติของการอยูหอพัก  

 
3.65 

 
0.87 

 
มาก 

2.ความชัดเจนของการกําหนดระเบียบและขอ
ปฏิบัติของหอพัก 

3.87 0.80 มาก 

3.การชี้แจงกฎระเบียบขอบังคับใหนักเรียนได
ทราบและเขาใจ 

3.97 0.79 มาก 

4.การปรับปรุงระเบียบ-ขอปฏิบัติเพื่อสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบัน 

3.67 0.90 มาก 

5.ความเครงครัดของระเบียบและขอปฏิบัติตางๆ 
ภายในหอพัก 

3.93 0.88 มาก 

6.ความยุติธรรมของกระบวนการพิจารณาลงโทษ
นักเรียนที่กระทําความผิด  

3.45 1.20 ปานกลาง 

7.ความเหมาะสมของการกําหนดเวลาเปด-ปด
หอพัก 

3.33 1.08 ปานกลาง 

8.ความเหมาะสมของสัดสวนอาจารยที่ดูแลหอพัก
ตอจํานวนนักเรียน 

3.72 1.07 มาก 

9.การดูแล เอาใจใส และการใหคําปรึกษาของ
อาจารยประจําหอพักที่มีตอนกัเรียน 

3.82 1.05 มาก 

10.อาจารยที่ดูแลหอพักสามารถควบคุมให
นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหอพัก 

3.94 0.94 มาก 

11.ความเขมงวดในการเซ็นชื่อรับ-สงนักเรียนของ
ผูปกครองในวนัเขาและออกจากโรงเรียน 

4.13 0.87 มาก 

12.อาจารยที่ปรึกษาหอพักปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกนักเรียน 

4.09 1.00 มาก 

 
รวม 

 

 
3.80 

 

 
0.61 

 

 
มาก 
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จากตาราง 6 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ดานการควบคุมนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ 
ความเขมงวดในการเซ็นชื่อรับ-สงนักเรียนของผูปกครองในวันเขาและออกจากโรงเรียน 
อาจารยที่ปรึกษาหอพักปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน การชี้แจงกฎระเบียบขอบังคับ
ใหนักเรียนไดทราบและเขาใจ อาจารยที่ดูแลหอพักสามารถควบคุมใหนักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของหอพัก ความเครงครัดของระเบียบและขอปฏิบัติตางๆ ภายในหอพัก ความ
ชัดเจนของการกําหนดระเบียบและขอปฏิบัติของหอพัก การดูแล เอาใจใส และการให
คําปรึกษาของอาจารยประจําหอพักที่มีตอนักเรียน ความเหมาะสมของสัดสวนอาจารยที่ดูแล
หอพักตอจํานวนนักเรียน การปรับปรุงระเบียบ-ขอปฏิบัติเพ่ือสอดคลองกับสภาพการณใน
ปจจุบัน มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อใหนักเรียนทราบระเบียบและขอปฏิบัติของการอยูหอพัก 
นอกนั้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 7 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของ 
  หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ ดานการบริการและ 
     สวัสดิการโดยรวมและรายขอ 
 

 
 ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 
 

 

X  
 

 
S.D 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
ดานการบรกิารและสวัสดิการ 
1.การอํานวยความสะดวกของบริการดานสุขภาพ
และการปฐมพยาบาล 

 
3.55 

 
1.03 

 
มาก 

2.ความสะอาดของน้ําดื่มที่ใชอุปโภคและบรโิภค 3.16 1.11 ปานกลาง 
 

3.ความสะดวกสบายของนักเรียนที่ใชบริการหอง
นันทนาการ 

3.42 1.00 ปานกลาง 

4.การรักษาความปลอดภัยของระบบเวรยาม
ประจําหอพัก ตลอด 24ชั่วโมง 

4.00 0.87 มาก 

5.ความเพียงพอในการจัดบรกิารโทรศัพทภายใน 3.04 1.18 ปานกลาง 
 

6.ความเพียงพอในการจัดบรกิารโทรศัพท
สาธารณะ 

2.91 1.14 ปานกลาง 

7.ความรวดเร็วของบริการรบั –สงจดหมาย /พัสดุ
ภัณฑ 

3.45 .97 ปานกลาง 

8.การจัดบริการหนงัสือพิมพประจําวันและการ
ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 

3.41 1.15 ปานกลาง 

9.การจัดใหบริการคอมพิวเตอรและอนิเตอรเน็ต 3.19 1.27 ปานกลาง 
 

10.ความพอเพียงของจํานวนชองที่รับสงสัญญาณ 
UBCภายในอาคารหอพัก 

3.70 1.16 มาก 

11.คุณภาพและความสะอาดของอาหารที่ไดรับ
บริการ 

2.79 1.23 ปานกลาง 

12.ความปลอดภัยของระบบปองกันอัคคีภัยภายใน
หอพัก 

3.48 1.11 ปานกลาง 

 
รวม 

 

 
3.34 

 

 
0.71 

 

 
ปานกลาง 
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จากตาราง 7 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน 
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ดานการบริการและสวัสดิการโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ  
การรักษาความปลอดภัยของระบบเวรยามประจําหอพัก ตลอด 24 ชั่วโมง ความพอเพียงของ
จํานวนชองที่รับสงสัญญาณ UBCภายในอาคารหอพัก การอํานวยความสะดวกของบริการ
ดานสุขภาพและการปฐมพยาบาล นอกนั้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของ 
    หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถมัภ ดานกิจกรรมภายในหอพัก  
     โดยรวมและรายขอ 
 
 
 ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 
 

 

X  
 

 
S.D 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
ดานกิจกรรมภายในหอพัก 
1.รูปแบบของกิจกรรมทําใหนักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 

 
3.62 

 
0.94 

 
มาก 

2.การสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการจดั
กิจกรรมของหอพัก 

3.69 0.92 มาก 

3.ความเหมาะสมของชวงเวลาในการจัดกิจกรรม 3.52 0.94 มาก 
 

4.รูปแบบกิจกรรมชวยบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
สวนรวม 

3.65 0.83 มาก 

5.รูปแบบกิจกรรมชวยเสริมสรางความสามัคค ี
 

3.97 0.89 มาก 

6.รูปแบบกิจกรรมที่จัดสงเสรมิดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

3.67 0.95 มาก 

7.รูปแบบกิจกรรมชวยเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ระหวางนักเรียน 

3.96 0.86 มาก 

8.รูปแบบของกิจกรรมสงเสรมิใหนักเรียนพฒันา
ดานสติปญญา 

3.50 1.02 มาก 

9.รูปแบบกิจกรรมชวยสงเสรมิและพัฒนาดาน
บุคลิกภาพ 

3.89 0.94 มาก 

10.นักเรียนทราบขาวสารการจัดกิจกรรมของ
หอพักอยางทั่วถึง 

3.78 0.97 มาก 

 
รวม 

 

 
3.73 

 
0.62 

 
มาก 

 

 
จากตาราง 8 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน 

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ดานกิจกรรมภายในหอพัก โดยรวมและรายขออยู
ในระดับมาก 
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ตาราง 9 คาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 
 ของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชปูถัมภ ดานบุคลากรโดยรวม 
 และรายขอ 
 
 

ความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 
 

X  
 

 
S.D 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
ดานบุคลากร 
1.สัดสวนของจํานวนบุคลากรดูแลหอพักตอจํานวน
นักเรียน 

 
3.65 

 
1.01 

 
มาก 

2.ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ 

3.79 1.00 มาก 

3.การติดตอประสานงานและรวมมือกันระหวาง
ผูดูแลหอพักกบันักเรียน 

3.81 0.88 มาก 

4.การใหคําปรึกษาและแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาหอพัก(ครูบาน) 

3.83 0.99 มาก 

5.การอํานวยความสะดวกของบุคลากรเกี่ยวกับ
การเบิก-จายวัสดุและอุปกรณเพื่อจัดกิจกรรม 

3.54 1.02 มาก 

6.การใหคําปรึกษาและแนะนําของเจาหนาที่ธุรการ
เกี่ยวกับขอมูลและขาวสาร 

3.47 1.03 ปานกลาง 

7.ความเครงครัดในกฎระเบียบของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย 

3.89 0.90 มาก 

8.การรักษาความสะอาดโดยแมบาน และ ภารโรง
ภายในหองพักและบริเวณหอพัก 

3.83 0.98 มาก 

9.ความเอาใจใสและการดูแลรักษาของเจาหนาที่
พยาบาล 

3.45 1.14 ปานกลาง 

10.การปรับปรุงและซอมแซมอุปกรณในหอพักที่
ชํารุดของภารโรง 

3.37 1.12 ปานกลาง 

 
รวม 

 

 
3.66 

 

 
0.68 

 

 
มาก 
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จากตาราง9 แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน 
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภดานบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ 
ความเครงครัดในกฎระเบียบของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย การใหคําปรึกษาและแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษาหอพัก(ครูบาน) การรักษาความสะอาดโดยแมบาน และ ภารโรงภายใน
หองพักและบริเวณหอพัก การติดตอประสานงานและรวมมือกันระหวางผูดูแลหอพักกับ
นักเรียน ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สัดสวนของจํานวน
บุคลากรดูแลหอพักตอจํานวนนักเรียน การอํานวยความสะดวกของบุคลากรเกี่ยวกับการเบิก-
จายวัสดุและอุปกรณเพ่ือจัดกิจกรรม  นอกนั้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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 ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของ
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายใน
หอพัก และดานบุคลากร โดยรวมและรายดาน  จําแนกตามระดับชั้นป และภูมิลําเนา โดยใช
คาสถิติ t-test สําหรับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง และรายไดเฉลี่ยผูปกครอง 
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance  เม่ือพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใช LSD ผลการ
วิเคราะหขอมูลดังตาราง 10 -16 
 

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก 
     โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดาน จําแนกตาม 
 ชวงชั้น 

 

ชวงชั้น    n = 316 
ชวงชั้นที่ 3 
 ( N=169 ) 

ชวงชั้นที่ 4 
 ( N=147 ) 

ความพึงพอใจที่มีตอการบริการ
ของหอพัก 

X  S.D X  S.D 

t P 

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 3.55 0.63 3.32 0.61 3.21** 0.00 
ดานการควบคุมนักเรียน 3.88 0.59 3.70 0.61 2.69** 0.01 
ดานการบริการและสวัสดิการ 3.42 0.69 3.25 0.72 2.16* 0.03 
ดานกิจกรรมภายในหอพัก 3.82 0.63 3.61 0.58 3.09** 0.00 
ดานบุคลากร 3.79 0.68 3.52 0.65 3.58** 0.00 

รวม 3.69 0.55 3.48 0.53 3.50** 0.00 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 

จากตาราง 10 แสดงวา นักเรียนที่มีชวงชั้นตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีความพึงพอใจมากกวา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เฉพาะดานการบริการและสวัสดิการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนมีความพึงพอใจมากกวา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ตาราง 11 ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. 
     ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดาน จําแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการ 
     เรียน 

 

 
 จากตาราง 11 แสดงวา นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตางกันมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของหอพัก โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและ
รายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
 
 
 
 
 
 

  ความพึงพอใจตอการ  
  ใหบริการของหอพัก 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

8.62 
125.65 
125.66 

4.31 
0.40 

 

0.01 0.99 

ดานการควบคุม
นักเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

0.59 
115.93 
116.52 

0.30 
0.37 

0.80 0.45 

ดานการบริการและ
สวัสดิการ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

0.24 
156.76 
157.00 

0.12 
0.50 

0.24 0.79 

ดานกิจกรรมภายใน
หอพัก 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

0.30 
118.98 
119.28 

0.15 
0.38 

0.39 0.68 

ดานบุคลากร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

0.45 
144.37 
144.81 

0.22 
0.46 

0.48 0.62 

 
รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

6.76 
93.99 
94.06 

3.38 
0.30 

0.11 0.89 
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ตาราง 12  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. 
    ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดาน จําแนกตามอาชีพผูปกครอง 

 

 
จากตาราง 12 แสดงวา นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของหอพัก 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

0.50 
125.16 
125.66 

0.25 
0.40 

0.63 0.53 

ดานการควบคุม
นักเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

1.39 
115.13 
116.52 

0.69 
0.37 

1.88 0.15 

ดานการบริการและ
สวัสดิการ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

0.43 
156.57 
157.00 

0.22 
0.50 

0.43 0.65 

ดานกิจกรรมภายใน
หอพัก 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

0.59 
118.69 
119.28 

0.29 
0.38 

0.78 0.46 

ดานบุคลากร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

0.10 
144.71 
144.81 

5.08 
0.46 

0.11 0.90 

 
รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
313 
315 

0.41 
93.64 
94.06 

0.21 
0.30 

0.69 0.50 
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ตาราง 13  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. 
     ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ในแตละดานและโดยรวม จําแนกตามรายไดเฉลี่ย 
     ผูปกครอง 

 

  
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
จากตาราง 13 แสดงวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตางกันมีความพึงพอใจตอ

การใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 

ความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของหอพัก 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
312 
315 

2.50 
123.16 
125.66 

0.83 
0.40 

2.11 0.10 

ดานการควบคุม
นักเรียน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
312 
315 

3.13 
113.39 
116.52 

1.04 
0.36 

2.87* 0.04 

ดานการบริการและ
สวัสดิการ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
312 
315 

3.33 
153.67 
157.00 

1.11 
0.49 

2.25 0.08 

ดานกิจกรรมภายใน
หอพัก 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
312 
315 

2.18 
117.10 
119.28 

0.73 
0.38 

1.93 0.12 

ดานบุคลากร ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
312 
315 

2.00 
142.81 
144.81 

0.67 
0.46 

1.46 0.23 

 
รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
312 
315 

2.41 
91.65 
94.06 

0.80 
0.29 

2.73* 0.04 
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เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตางกันมีความพึง
พอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ เฉพาะ
ดานการควบคุมนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไดทดสอบ
คาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี LSD   

 
ตาราง 14 ผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของหอพัก 
     โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวม จําแนกตามรายไดเฉลี่ย 
     ผูปกครอง  

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
           จากตาราง 14 แสดงวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาทและ
นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย 40,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภโดยรวม มากกวานักเรียนที่
ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดเฉลี่ยผูปกครอง              20,001-30,000    30,001-40,000   40,001 ขึ้นไป     ไมเกิน20,000     
                                  
                                    X          3.47              3.58                3.66                3.68 
 20,001 - 30,000 บาท      3.47                             0.11                0.19*               0.21*            
 30,001 - 40,000 บาท      3.58                                                   0.08               0.10 
 40,001 บาท ขึ้นไป          3.66                                                                       0.02 
 ไมเกิน 20,000               3.68           
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ตาราง 15  ผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของหอพัก 
     โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ดานการควบคุมนักเรียน จําแนกตาม  
     รายไดเฉลี่ยผูปกครอง  

 

                        
    * มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
จากตาราง 15 แสดงวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาทและ

นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย 40,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ในดานการควบคุมนักเรียน
มากกวานักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดเฉลี่ยผูปกครอง                20,001-30,000   30,001-40,000   40,001 ขึ้นไป     ไมเกิน20,000    
                                  
                                   X         3.66                 3.75                3.88                3.89 
 20,001 - 30,000 บาท      3.66                              0.09                0.22*               0.23* 
 30,001 - 40,000 บาท      3.75                                                   0.13                 0.14 
 40,001 บาท ขึ้นไป          3.88                                                                          0.01 
 ไมเกิน 20,000               3.89           
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ตาราง 16  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. 
    ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดาน จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ภูมิลําเนา 
ภาคกลาง 
( N=219 ) 

อ่ืนๆ 
( N=97 ) 

ความพึงพอใจที่มีตอการบริการ
ของหอพัก 

X  S.D X  S.D 

t p 

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 3.45 0.65 3.41 0.60 0.52 0.61 
ดานการควบคุมนักเรียน 3.79 0.62 3.82 0.58 -0.50 0.62 
ดานการบริการและสวัสดิการ 3.35 0.72 3.31 0.66 0.48 0.63 
ดานกิจกรรมภายในหอพัก 3.72 0.62 3.74 0.61 -0.33 0.75 
ดานบุคลากร 3.66 0.69 3.68 0.65 -0.24 0.81 

รวม 3.59 0.57 3.59 0.50  0.00 1.00 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
จากตาราง 16 แสดงวา นักเรียนที่มีภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการ

ของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดานแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

ตอนที่  4   การรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ จาก
แบบสอบถามปลายเปด ผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 17 - 21 

 

ตาราง 17  จํานวนความถี่และคารอยละของความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึง    
    พอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรม 
    ราชูปถัมภ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ความถี่ ( f ) 
1. ควรมีการปลูกตนไมเพ่ิมเพ่ือความรมร่ืน  26 
2. ควรเพิ่มมุมที่เหมาะสําหรับการอานหนังสือ 6 
3. ควรเพิ่มบรเิวณ / ที่จอดรถสําหรับผูปกครอง 2 
4. ควรติดตั้งเคร่ืองทําน้ําเย็นเพ่ิม 3 
5. ควรเพิ่มจํานวนพัดลมในหองเรียน 3 
6. ควรทําความสะอาดน้ําในบอปลา 2 
  

จากตาราง 17 แสดงวา นักเรียนมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพดังน้ี คือ ควรมีการปลูกตนไมเพ่ิมเพ่ือ
ความรมรื่นและควรเพิ่มมุมที่เหมาะสําหรับการอานหนังสือ 
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ตาราง 18 จํานวนความถี่และคารอยละของความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัความพึง 
    พอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยัในพระ 
    บรมราชูปถัมภ ดานการควบคุมนักเรยีน 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการควบคุมนักเรียน ความถี่ ( f ) 
1. ควรแกไขความเครงครัดของครูบาน 7 
2. ควรลดจํานวนนักเรียนลงเพ่ืองายตอการควบคุมและเพ่ือใหนักเรียน
มีคุณภาพมากขึ้น 

9 

3. ครูควรดูแลใหนักเรียนชัน้ม.6 ลงโทษตามความเหมาะสม 3 

  
 จากตาราง 18 แสดงวา นักเรียนมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ดานการควบคุมนักเรียนดังนี้คือ ควรแกไขความเครงครัดของครูบาน 
และควรลดจํานวนนักเรียนลงเพื่องายตอการควบคุมและเพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพมากขึ้น 
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ตาราง 19  จํานวนความถีแ่ละคารอยละของความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึง 
    พอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรม 
    ราชูปถัมภ ดานการบริการและสวสัดิการ 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานการบริการและสวสัดิการ ความถี่ ( f ) 
1.ควรเปลี่ยนรูปแบบของสหกรณ คือหยิบแลวไปจายเงิน 2 
2.รานคาสวัสดิการควรมีสิ่งของที่จําหนายหลากหลาย 13 
4.รานคาควรมีขนาดใหญ 4 
5.ควรเปลี่ยนเมนูอาหารบอยๆ 6 
6.ควรปรับปรงุรสชาติของอาหาร 20 
7.ควรเพิ่มจํานวนโทรทศัน 5 
8.ควรจัดระเบยีบการเขาแถวตอควิซ้ือของ 6 
9.ควรเพิ่มจํานวนชางตัดผม 4 
10.ควรปรับปรุงราคาสินคาใหเหมาะสม 2 
11.ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดของโรงอาหารและภาชนะใสอาหาร 5 
12.ควรปรับปรุงเรื่องความสะอาดของเสื้อผา 2 
  

จากตาราง 19 แสดงวา  นักเรียนมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ดานการบริการและสวัสดิการดังน้ี คือ รานคาสวัสดิการควรมีสิ่งของที่
จําหนายหลากหลาย ควรเปลี่ยนเมนูอาหารบอยๆ ควรปรับปรุงรสชาติของอาหาร ควรเพิ่ม
จํานวนโทรทัศน ควรจัดระเบียบการเขาแถวตอคิวซ้ือของ และควรปรับปรุงเรื่องความสะอาด
ของโรงอาหารและภาชนะใสอาหาร 
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ตาราง 20  จํานวนความถีแ่ละคารอยละของความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึง 
    พอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรม 
    ราชูปถัมภ ดานกิจกรรมภายในหอพัก 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานกิจกรรมภายในหอพัก ความถี่ ( f ) 
1.ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสตางๆ  12 
3.ควรจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางพีก่ับนอง 2 
4.ควรลดกิจกรรมใหนอยลง เพราะทําใหนักเรียนไมมีเวลาพักผอน 14 
5.ควรเพิ่มกิจกรรมสังสรรคภายในหอพัก 2 

 

 จากตาราง 20 แสดงวา นักเรียนมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ดานกิจกรรมภายในหอพักดังน้ี คือ ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษในโอกาส
ตางๆ และควรลดกิจกรรมใหนอยลง เพราะทําใหนักเรียนไมมีเวลาพักผอน 
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ตาราง 21  จํานวนความถีแ่ละคารอยละของความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพึง 
    พอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยัในพระ 
    บรมราชูปถัมภ ดานบุคลากร 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะดานบุคลากร ความถี่ ( f ) 
1.ควรเพิ่มแมบานในการทําความสะอาด 4 
2.ควรเพิ่มจํานวนอาจารยที่ดูแลหอพัก และครูบาน 8 
3.เจาหนาที่ในโรงอาหารควรมีการบริการที่ดี  5 
4.ควรเพิ่มจํานวนภารโรงในการทําความสะอาด 5 

 

 จากตาราง 21 แสดงวา นักเรียนมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ดานบุคลากรดังน้ี คือ ควรเพิ่มจํานวนอาจารยที่ดูแลหอพัก และครูบาน 
เจาหนาที่ในโรงอาหารควรมีการบริการที่ดี และควรเพิ่มจํานวนภารโรงในการทําความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ี เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการ

ของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก 
และดานบุคลากร จําแนกตามชวงชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง รายไดเฉลี่ย
ผูปกครอง  และภูมิลําเนา  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญและผลการวิจัยตามลําดับดังตอไปน้ี 
 

ความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีดําเนนิการวิจัย 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ  ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ดานการควบคุม
นักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร 
 2.เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก โรงเรียน  
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ  ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ดาน
การควบคุมนักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร
จําแนกตามชวงชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง รายไดเฉลี่ยผูปกครอง  และภูมิลําเนา 
  3.เพ่ือรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก  
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหาร อาจารยที่รับผิดชอบหอพัก และผูที่เกี่ยวของ 
เพ่ือจะไดนําผลการวิจัยไปวางแผนการดําเนินงานของหอพัก ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพใน
หอพัก ดานการควบคุมนักเรียนในหอพัก ดานการบริการและสวัสดิการใหแกนักเรียน ดานการ
สงเสริมกิจกรรมตางๆภายในหอพัก และดานบุคลากรในหอพัก เพ่ือปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน
ของหอพักโรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ใหมีรูปแบบและระบบการจัดการทีมี่
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนองความตองการของนักเรียนไดเปนอยางดี 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1-ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน 
1,239 คน  แบงเปน ชวงชั้นที่ 3 จํานวน 745 คน และชวงชั้นที่ 4 จํานวน 494 คน  

 

กลุมตวัอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 – ชั้นมัธยมศกึษาป
ที่ 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 
316 คน ซ่ึงไดมาโดยดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling ) ตามตัวแปรชวงชั้น 

 
 สมมุติฐานของการวิจัย 
 

1. นักเรียนที่ชวงชั้นตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการหอพัก โดยรวมและรายดาน
แตกตางกัน 

2. นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการหอพัก 
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

3. นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการหอพัก โดยรวม
และรายดานแตกตางกัน 

4. นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการหอพัก 
โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

5. นักเรียนที่ภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการหอพักโดยรวมและราย
ดานแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1– ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 
2549 ทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 316 ฉบับ ไดคืนมา 316 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และ
แบบสอบถามมีความสมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ตอการใหบริการของหอพัก โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
ลักษณะของแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักเรียน ประกอบดวยชวงชั้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง รายไดเฉลี่ยผูปกครอง และภูมิลําเนา 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของ
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ โดยแบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน 
ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร จํานวนทั้งหมด 56 ขอ 
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่
มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ   
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยรั้งน้ี ผูวิจัยทําการประมวลขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 10.0 

for Windows ( Statistical Package for Social Sciences Version 10.0 for Windows )ดังน้ี 
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของนกัเรียน โดยการหาคาความถี่และคารอยละ  

          2.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี 

คาคะแนนเฉลีย่ระหวาง 4.50 – 5.00  พึงพอใจอยูในระดับมากทีสุ่ด 
คาคะแนนเฉลีย่ระหวาง 3.50 – 4.49  พึงพอใจอยูในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49  พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.50 – 2.49  พึงพอใจอยูในระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.49  พึงพอใจอยูในระดับนอยทีสุ่ด 
 3.เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพัก  
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ จําแนกตามชวงชั้นและภูมิลําเนา วิเคราะหโดย
ใชสถิติ  t-test สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง และรายไดเฉลี่ยผูปกครอง โดยใช
สถิติความแปรปรวนทางเดียว One-way Analysis of Variance  เม่ือพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยใชวิธี LSD  
  4. สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ผูวิจัยวิเคราะหและจัดประเภทเปนรายดาน โดยเสนอความถี่ในเชิงบรรยายเพื่อ
ประกอบการอภิปรายผล 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการควบคุม
นักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร  สรุป
ผลการวจัิยไดดังน้ี 
  1. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบรกิารของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลัย ใน
พระบรมราชปูถัมภ โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  

 1.1  ดานการควบคุมนักเรียน  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพัก
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ความเขมงวดในการเซ็นชื่อรับ-สง
นักเรียนของผูปกครองในวันเขาและออกจากโรงเรียน อาจารยที่ปรึกษาหอพักปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีแกนักเรียน การชี้แจงกฎระเบียบขอบังคับใหนักเรียนไดทราบและเขาใจ อาจารยที่
ดูแลหอพักสามารถควบคุมใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก ความเครงครัดของระเบียบ
และขอปฏิบัติตางๆ ภายในหอพัก ความชัดเจนของการกําหนดระเบียบและขอปฏิบัติของหอพัก 
การดูแล เอาใจใส และการใหคําปรึกษาของอาจารยประจําหอพักที่มีตอนักเรียน ความเหมาะสมของ
สัดสวนอาจารยที่ดูแลหอพักตอจํานวนนักเรียน การปรับปรุงระเบียบ-ขอปฏิบัติเพ่ือสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบัน มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อใหนักเรียนทราบระเบียบและขอปฏิบัติของการอยู
หอพัก นอกนั้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 1.2  ดานกิจกรรมภายในหอพัก นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ดานกิจกรรมภายในหอพัก โดยรวมและ
รายขออยูในระดับมาก 

  1.3  ดานบุคลากร อยูในระดับมาก แสดงวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ความเครงครัดใน
กฎระเบียบของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย การใหคําปรึกษาและแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
หอพัก (ครูบาน)การรักษาความสะอาดโดยแมบานและภารโรงภายในหองพักและบริเวณหอพัก การ
ติดตอประสานงานและรวมมือกันระหวางผูดูแลหอพักกับนักเรียน ความสามารถของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สัดสวนของจํานวนบุคลากรดูแลหอพักตอจํานวนนักเรียน การอํานวยความ
สะดวกของบุคลากรเกี่ยวกับการเบิก-จายวัสดุและอุปกรณเพ่ือจัดกิจกรรม 

 1.4  ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือความมั่นคงและ
ปลอดภัยของอาคารหองพัก ความเหมาะสมของทําเลที่ตั้งของอาคารหอพักสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม ความสะดวกสบายของสถานที่รับรองผูปกครองที่มาพบนักเรียน และความรมรื่น
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และสวยงามของมุมที่พักผอนบริเวณภายในและรอบๆหอพัก นอกนั้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง 

 1.5  ดานการบริการและสวัสดิการ นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเวรยามประจําหอพัก ตลอด 24ชั่วโมง ความพอเพียงของจํานวนชองที่รับสง
สัญญาณ UBCภายในอาคารหอพัก การอํานวยความสะดวกของบริการดานสุขภาพและการปฐม
พยาบาล นอกนั้นนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 

 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน 
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการ
ควบคุมนักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร  
ปรากฏผล ดังน้ี 

 2.1   นักเรียนที่ชวงชั้นตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน 
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความพึงพอใจมากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 4  เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน ดานกิจกรรมภายในหอพัก และ
ดานบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เฉพาะดานการบริการและสวัสดิการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความพึงพอใจ
มากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 4 
  2.2  นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
  2.3   นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2.4  นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดานเฉพาะดานการ
ควบคุมนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนที่ผูปกครองมีรายได
เฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาทและนักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย 40,001บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ
มากกวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายได 20,001 – 30,000 บาท 

 2.5  นักเรียนที่ภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพัก
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผล ดังน้ี 
  1.1  ดานการควบคุมนักเรียน ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร  
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ โดยรวมอยูในระดับมาก จากการวิเคราะหพบวา ดานการควบคุมนักเรียนและดาน
บุคลากร โรงเรียนไดมีการวางแผนการกําหนดกฎระเบียบไวอยางชัดเจน และมีการชี้แจงใหนักเรียน
ทุกคนไดรับทราบ อีกทั้งยังมีความเครงครัดในขอบังคับและกฎระเบียบ มีการคํานึงถึงความ
เหมาะสมของจํานวนอาจารยที่ดูแลหอพักกับจํานวนนักเรียนซึ่งทําใหสามารถดูแลนักเรียนไดอยาง
ทั่วถึง รวมถึงการดูแลเอาใจใสและการใหคําปรึกษาของอาจารยตอนักเรียน อีกทั้งบุคลากรของ
โรงเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถ  และมีลักษณะการปฏิบัติงานที่ดี มีการบริการที่ดี อํานวย
ความสะดวกตางๆใหกับนักเรียน อีกทั้งยังดูแลและเอาใจใสตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา และ
ประสานงานดานอ่ืนๆไดเปนอยางดีจึงสรางความประทับใจใหแกนักเรียน จึงทําใหนักเรียนมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการของหอพัก ดังที่ (ปลื้มจิต สภาพดํารงค. 2539:16 -17) กลาววา การที่
ผูปกครองนํานักเรียนมาเขาโรงเรียนประจํา ดังนั้น เวลาสวนใหญของนักเรียนจึงอยูที่โรงเรียน 
โรงเรียนจึงมีบทบาทหนาที่เพ่ิมขึ้นในการอบรมดูแลนักเรียนนอกเหนือไปจากเวลาของการเรียนการ
สอนปกติ เพราะหลังจากเลิกเรียนโรงเรียนไดเปลี่ยนแปลงสภาพเปนบานที่มีเด็กอยูรวมกันจํานวน
มาก จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประจํา หอพักจะทําอยางไรที่จะ
สามารถควบคุมและดูแลนักเรียนใหไดดีเชนที่ควรจะเปน ซ่ึงขอเท็จจริงอีกประการที่ตองคํานึงใน
การดูแลนักเรียนประจํา คือ เม่ือนักเรียนมาอยูรวมกันน้ันนักเรียนแตละคน มีความแตกตาง
รายบุคคลทั้งในดานภูมิหลังของแตละบุคคล ความเปนอยู การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว อุปนิสัย 
ความสามารถดานตางๆ ฐานะเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมในแตละภูมิภาค นักเรียนจะตองปรับตัว
เขาหากันและเรียนรูสิ่งตางๆดวยกัน โรงเรียนจึงมีภาระหนาที่ในการจัดการสภาพความเปนอยูวิถี
ชีวิตในโรงเรียน และสังคมที่ดีใหแกนักเรียน สวนดานกิจกรรมภายในหอพักจากการวิเคราะหพบวา
รูปแบบของกิจกรรมสอดคลองกับความตองการของนักเรียนเอง ในขณะเดียวกันโรงเรียนไดมี
นโยบายสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมและรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซ่ึงทาง
โรงเรียนไดคํานึงถึงความเหมาะสมของชวงเวลาในการจัดกิจกรรม การกําหนดจํานวนกิจกรรมและ
มีรูปแบบของกิจกรรมที่ชวยสงเสริมและพัฒนานักเรียนในหลายๆดานจึงทําใหนักเรียนมีความพึง
พอใจตอการใหบริการของหอพัก สอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ พิมพทอง (2546 :บทคัดยอ) 
ไดศึกษาทัศนะของนิสิตตอการจัดบริการหอพักนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวานิสิตชายและ
หญิงมีทัศนะตอการจัดการบริการหอพักดานกิจกรรมโดยรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเปนเพราะหอพักนิสิตชายและนิสิตหญิงตางก็มีปจจัยสนับสนุน อันไดแก อาจารยที่ปรึกษา
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กิจกรรมเพื่อใหคําแนะนําแกนิสิตในการจัดกิจกรรมตางๆ จัดบริเวณและสถานที่เพ่ือใหนิสิตไดจัด
กิจกรรมอยางเหมาะสม มีแผนการจัดกิจกรรม กําหนดจํานวนกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในแตละ
ปการศึกษาไวลวงหนา ดังที่วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530:145-147) กลาววากิจกรรม
นักศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษาในดานตางๆ ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเขารวมดวย
ความสมัครใจและสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาจัดกิจกรรมขึ้นเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ อําพร เดชกอง 
(2533 : 101) ไดศึกษารูปแบบการบริหารงานหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร พบวา กิจกรรมในหอพักนักศึกษาควรประกอบดวยกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ บําเพ็ญประโยชน ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมวิชาการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารวมไดตามความสนใจและอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมใหนักศึกษาดวย ดังที่ จํารูญ ณ ระนอง (2536:4) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมในหอพักวา
กิจกรรมในหอพักที่จัดขึ้นตองสามารถพัฒนาการเปนผูนํา ผูตามที่ดี สงเสริมใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สวนรวมและสังคมกิจกรรมบางสวนที่นักเรียนไมสามารถเปนผูจัด ทางหอพัก
ควรจะเปนผูจัดแทน โดยใหนักเรียนเปนสวนรวมในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหไดเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน กิจกรรมใดที่นักเรียนสามารถจัดขึ้นทาง
หอพักควรใหการสนับสนุน รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา 

1.2 ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและดานการบริการและสวัสดิการ นักเรียนมี 
ความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง จากการวิเคราะหพบวา ระบบระบายอากาศภายในอาคารหองพักยัง
ไมดีเทาที่ควร ความแออัดของหองพัก ขนาดของหองพักคับแคบและไมเปนไปตามมาตรฐานไม
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียนที่พักอาศัย หองอาบน้ํา และหองสุขามีจํานวนไมเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน ความไมสะอาดของหองอาบนํ้าและหองสุขาภายในอาคารหอพัก สิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐาน ไดแก เตียง นอน ตูเสื้อผา โตะอานหนังสือ มีสภาพไมแข็งแรงและบางชิ้นชํารุด และ
นักเรียนยังไมไดรับความสะดวกสบายในดานสาธารณูปโภคตางๆ  เชน ความสะอาดของอาหาร
และน้ําดื่ม สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ การใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตยังไมเพียงพอกับความตองการของนักเรียน การติดตั้งโทรศัพทสาธารณะภายในหอพัก
มีจํานวนนอย ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียนเน่ืองจากนักเรียนสวนใหญใชบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกดังกลาวในชวงเวลาเดียวกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พักตรวิภา ศุภโกศล ( 2546 : 54 ) 
ไดศึกษาความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีที่มีตอการใหบริการงานหอพักมหาวิทยาลัยบูรพาดาน
กายภาพและดานการบริการและสวัสดิการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัย พบวา ระบบ
ระบายอากาศภายในอาคารหองพักยังไมดีเทาที่ควร หองอาบน้ํา และหองสุขามีจํานวนไมเพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษา นิสิตยังไมไดรับความสะดวกสบายในการใชบริการในดานสาธารณูปโภคตางๆ 
เชน เครื่องทําน้ําเย็นเกิดชํารุดและคุณภาพของน้ําดื่มไมสะอาด เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา
คนความีจํานวนนอย สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ พิมพทอง (2546 : 83 - 84) ไดศึกษา
ทัศนะของนิสิตตอการจัดบริการหอพักนิสิตในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวานิสิตหญิงมีทัศนะตอ
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การจัดการบริการหอพักดานกายภาพวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ขนาดหองพักไม
เปนไปตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดวาขนาดหองพักและจํานวนนักศึกษาที่พัก
อาศัยในหองควรมีความเหมาะสมและไมจัดใหนักศึกษาอยูอยางแออัด โดยทั่วไปควรมีพ้ืนที่
ประมาณ 7 ตารางเมตรตอนักศึกษา 1 คน (ทบวงมหาวิทยาลัย.2541ก : 14 ) การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในหองพัก ตู โตะ เกาอ้ี เตียงและที่นอนที่มีสภาพไมแข็งแรงและบางชิ้นชํารุด 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สิริสรณ ทิพทวี (2543:106)ไดศึกษาทัศนะของนักศึกษาหอพักและ
อาจารยที่ปรึกษาหอพักที่มีตอการดําเนินงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ดานสภาพแวดลอมอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยพบวาหอพักจัดบริการหองอาบนํ้าและหองสุขา
ไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา  หองอาบน้ําและหองสุขาไมสะอาด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณฤมล ประภัสสร (2547:บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาและความตองการของนิสิต
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพัก โครงการเพชรในตม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัย 
พบวา นิสิตมีปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของหอพักโครงการเพชรในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดานสภาพแวดลอมดานกายภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน 
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการ
ควบคุมนักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก และดานบุคลากร 
แบบสอบถาม  จําแนกตามชวงชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง รายไดเฉลี่ยผูปกครอง 
และภูมิลําเนา สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 
  2.1 นักเรียนที่มีระดับชั้นปตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพัก
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความพึงพอใจมากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 4 เม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานการควบคุมนักเรียน ดานกิจกรรมภายในหอพัก 
และดานบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เฉพาะดานการบริการและ
สวัสดิการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความพึง
พอใจมากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 4 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา นักเรียน
ชวงชั้นที่ 3  เปนนักเรียนใหม ที่อยูในชวงของการปรับตัวเพ่ือเขากับสังคม ตองเรียนรูสังคมใหม 
เรียนรูกฎระเบียบของโรงเรียนจึงมีความเต็มใจและพรอมรับกับสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวได
มากกวา ในขณะที่นักเรียนชวงชั้นที่ 4 มีระยะเวลาในการอยูหอพักมากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3  จึง
มีความเคยชินกับสภาพความเปนอยู และการที่ตองอยูในกฎระเบียบตางๆ เปนเวลานานจึงทําให
นักเรียนเกิดความเบื่อหนายกับสภาพความเปนอยู จึงทําใหนักเรียนชวงชั้นที่ 4 มีความพึงพอใจ
นอยกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3  สอดคลองกับความคิดเห็นของวัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530 : 
40) ไดกลาววานักศึกษาชั้นป 1เต็มใจที่จะทํางานและรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย แตเม่ือหน่ึงป
ผานไปความอยากรูอยากเห็นคอยลดนอยลงไปตามลําดับ ซ่ึงเม่ือนักศึกษามีชั้นปที่สูงขึ้นจะมีความ
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ตองการเห็นการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงการใหบริการในทุกดานตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู
ในสถาบัน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชญากาณฑ นวลสิงห (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความ
พึงพอใจของนิสิตตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ. ผลการวิจัยพบวา 
นิสิตที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปตางกัน มีความพึงพอใจของนิสิตตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   2.2  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน ผูปกครองมีอาชีพตางกัน และมี
ภูมิลําเนาตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระ
บรมราชูปถัมภ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว  อาจเปนเพราะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาชีพผูปกครอง และภูมิลําเนา ไมใชตัว
แปรที่มีอิทธิพลที่ทําใหความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภแตกตางกัน จากการวิเคราะหพบวาการที่นักเรียนจะมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของหอพักนั้นขึ้นอยูกับการมีบริการที่ดีดานตางๆของหอพัก และการมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหแกนักเรียน ดังนั้นการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงหรือต่ํา หรือการที่ผูปกครอง
ของนักเรียนมีอาชีพที่แตกตางกัน และนักเรียนมีภูมิลําเนาตางกัน ซ่ึงถึงแมจะมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร วัฒนธรรม แตกตางกัน แตนักเรียนทุกคนตางตองมาเร่ิมตนอยูหอพักเดียวกัน มี
สภาพแวดลอมตางๆเหมือนกัน ปรับตัวและเรียนรูการอยูรวมกัน และเนื่องจากนักเรียนมีระดับ
สติปญญาและชวงอายุที่ใกลเคียงกัน ซ่ึงนักเรียนสวนใหญอยูในชวงวัยรุนตอนตน จึงมีความคิดเห็น 
ความรูสึกและวุฒิภาวะทางอารมณที่คลายคลึงกันซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชญากาณฑ นวลสิงห 
(2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของนิสิตตอสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ. ผลการวิจัยพบวา นิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความพึงพอใจของนิสิตตอ
สภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับงานวิจัยของของ สิริสรณ ทิพทวี (2543:บทคัดยอ)ไดศึกษาทัศนะ
ของนักศึกษาหอพักและอาจารยที่ปรึกษาหอพักที่มีตอการดําเนินงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวา นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑลกับนักศึกษาที่
มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดมีทัศนะตอการดําเนินงานหอพักนิสิตนักศึกษาโดยรวมและรายดานทุก
แตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกับที่ภิญู ศักดิ์เพชร (2541:3) ไดการศึกษา
ทัศนคติของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่มีตอหอพักเอกชนและหอพักมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 
2539 พบวา นิสิตที่มีภูมิลําเนาอยูในเมืองและนอกเมืองมีทัศนคติตอหอพักมหาวิทยาลัยโดยรวม
และรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 2.3 นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
หอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาทและนักเรียนที่
ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย 40,001บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ มากกวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายได 
20,001 – 30,000 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยตางกันมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 
เฉพาะดานการควบคุมนักเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 20,000 บาทและนักเรียนที่
ผูปกครองมีรายไดเฉลี่ย 40,001บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ มากกวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายได 
20,001 – 30,000 บาท เปนที่นาสังเกตวา นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดนอย มีความพึงพอใจในการ
บริการของหอพักดานตางๆมากอาจเปนเพราะวาลักษณะความเปนอยูที่บานของนักเรียนอาจยังไม
ดีและไมสะดวกสบายเมื่อเทียบกับความเปนอยูของหอพัก ตัวอยางเชน สภาพหองนอนติดแอร และ
การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพครบถวนตามหลักโภชนา ซ่ึงทางโรงเรียนมีการบริการใหกับ
นักเรียนเปนอยางดี และสําหรับนักเรียนที่ผูปกครองมีรายมากมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
หอพักมากอาจเปนเพราะวาลักษณะความเปนอยูที่บานของนักเรียนกับที่หอพักอาจจะดีและมีความ
สะดวกสบายเหมือนกัน ดังนั้นเม่ือมาอยูโรงเรียนจึงเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพัก 
แตสําหรับนักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดปานกลาง มีความพึงพอใจนอยกวานักเรียนที่ผูปกครองมี
รายไดนอย และนักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดมาก อาจเปนเพราะวาลักษณะความเปนอยูที่บานของ
นักเรียนอาจจะคอนขางดี มีความสะดวกสบาย และนักเรียนมีความคาดหวังวาการบริการตางๆของ
หอพักจะดีกวาที่บาน ซ่ึงเม่ือการบริการไมสนองตอความตองการจึงมีความรูสึกไมพึงพอใจ ดังที่ 
มนตชัย แกวหลวง (2543:8) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ซ่ึงความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือ บุคคลนั้นไดรับในสิ่งที่ตนเองตองการหรือเปนไปตามเปาหมาย
ที่ตองการ ซ่ึงระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหรือองคประกอบที่ตางกัน สวน
ดานการควบคุมนักเรียน นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดนอยและมาก มีความพึงพอใจมากตอการ
ใหบริการของหอพัก อาจเปนเพราะวา การควบคุมนักเรียนของหอพักมีความเขมงวดในการดูแลเอา
ใจใสนักเรียน และมีความเครงครัดในกฎระเบียบแตโรงเรียนไดจัดใหมีความเปนอยูในหอพักเปนไป
ในรูปแบบพ่ีปกครองนอง เปนการสงเสริมลักษณะการเปนผูนําผูตามที่ดีโดยมีรุนพี่ม.6 เปนตัวแทน
ดูแลนองๆ แทนอาจารย ทําใหนักเรียนไมรูสึกเหมือนมีการควบคุมอยางเครงครัด รูสึกเปนตัวของ
ตัวเอง รูจักเคารพกฎระเบียบ และสรางวินัยใหกับตนเอง  และเนื่องจากอาจารยที่ดูแลหอพักและ
อาจารยที่ปรึกษาดูแลและเอาใจใส สรางความเปนกันเองกับนักเรียนตลอดจนเปนที่ปรึกษาและให
คําแนะนํา เหตุน้ีเองจึงทําใหนักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจดานการควบคุมนักเรียนในระดับมาก 
และจากผลการวิจัยที่ไดพบวาผูปกครองที่มีรายไดนอยสวนมากจะประกอบอาชีพรับจางหรืออาชีพ
อ่ืนๆ ที่ไมใชคาขาย/ธุรกิจสวนตัว หรือรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ดังน้ันผูปกครองอาจมีเวลาวางดูแล
นักเรียน และมีการควบคุมความประพฤติของนักเรียนทําใหเม่ือมาอยูหอพักนักเรียนจึงไมรูสึก
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เหมือนมีการควบคุมของกฎระเบียบ  สวนนักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดมากมีความพึงพอใจมาก
เชนกัน ซ่ึงจากผลการวิจัยที่ไดพบวาผูปกครองที่มีรายไดมากจะประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
ดังน้ันอาจมีหนาที่การงานที่ตองรับผิดชอบมากจึงอาจทําใหมีเวลาดูแลนักเรียนนอยเกินไป และ
สําหรับนักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดปานกลางมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักนอยกวา
นักเรียนที่ผูปกครองมีรายไดนอยและมาก ซ่ึงจากผลการวิจัยจะเห็นไดวาผูปกครองที่มีรายได 
20,001 -30,000 บาท สวนมากรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงผูปกครองที่ประกอบอาชีพดังกลาวจะ
คอนขางมีระเบียบและวินัยในตนเองมาก เห็นไดจากการปฏิบัติงาน ที่ทํางานที่ตองคํานึงถึงกฎ
ขอบังคับ ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของผูบังคับบัญชา  สิ่งน้ีอาจทําใหผูปกครองบางทานเคยชินกับ
กฎระเบียบตลอดเวลา สงผลใหเวลาอยูที่บานจึงเคยชินกับกฎระเบียบและคอนขางเปนคนมีระเบียบ 
มีการกําหนดกฎระเบียบในบาน และอาจเขมงวดกับนักเรียน ดังน้ันเม่ือนักเรียนมาอยูหอพักจึงรูสึก
ไมพึงพอใจที่มีการควบคุมนักเรียน และใหนักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระ

บรมราชูปถัมภ ดานการควบคุมนักเรียน โดยรวมอยูในระดับมาก ดังนี้ทางโรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว เพราะการควบคุมนักเรียนนั้นเปนเรื่อง
ยาก ที่จะทําใหเด็กนักเรียนเคารพในกฎระเบียบอยางเครงครัด ซ่ึงจากผลการวิจัยน้ีเห็นวาทาง
โรงเรียนเองสามารถกําหนดความชัดเจนและชี้แจงใหนักเรียนไดรับทราบและเขาใจในกฎระเบียบ
ของโรงเรียนอยางลึกซึ้ง จึงทําใหนักเรียนของโรงเรียนประพฤติและปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยของ
โรงเรียน  

 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ดานกิจกรรมภายในหอพัก โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ดังน้ีทาง
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว เพราะกิจกรรมเปน
สวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอนักเรียน ชวยสงเสริมนักเรียนในดานตางๆ  
 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ ดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก ดังน้ีทางโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว จะเห็นไดวาอาจารยที่ปรึกษาหอพัก (ครูบาน) และ
อาจารยทานอ่ืนๆที่มีสวนเกี่ยวของกับนักเรียนลวนแตเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เพราะมีการดูแลและ
เอาใจใสนักเรียนเปนอยางดี และคอยใหคําปรึกษากับนักเรียน การรักษาความปลอดภัยของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีความเครงครัดในกฎระเบียบของโรงเรียนอยางดีเยี่ยม เห็นไดจาก
การตรวจและเซ็นชื่อเขา-ออกโรงเรียน 

 
4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระ

บรมราชูปถัมภ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เพ่ือให
สภาพแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงควรปรับปรุงความสะอาดของ
หองอาบนํ้าและหองสุขาและควรมีจํานวนของหองอาบนํ้าและหองสุขาเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 
ควรปรับปรุง ซอมแซมสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เชน เตียง นอน ตูเสื้อผา โตะอานหนังสือใหมี
สภาพที่ดีอยูเสมอ ควรเพิ่มความสะดวกสบายของสถานที่รับรองผูปกครองที่มาพบนักเรียนใหดี
ยิ่งขึ้น ควรมีการระบายอากาศที่ดี และสภาพการอยูของนักเรียนไมควรแออัด ควรคํานึงถึงขนาด
หองพักใหมีความเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 

 
5. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระ

บรมราชูปถัมภ ดานการบริการและสวัสดิการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เพ่ือใหการบริการและ
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สวัสดิการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงควรเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในอาคาร 
เชน โทรศัพทภายในและโทรศัพทสาธารณะ จัดบริการสื่อสิ่งพิมพ ขาวสาร คอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ต ปรับปรุงความสะอาดของอาหารและน้ําดื่ม  

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานของหอพักนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ  

2. ควรศึกษาบทบาทหนาที่ฝายกิจการนักเรียนที่มีตองานหอพักนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ  

3. ควรศึกษารูปแบบการจัดหอพักเพื่อสงเสริมการพัฒนานักเรียน 
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ภาคผนวก ข 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยสุพีร  ลิ่มไทย    อาจารยพิเศษภาควิชาบริหารธรุกิจ 
 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

      
2. อาจารยสิฏฐากร ชูทรัพย         อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 

 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
3. อาจารยภัคภร สกลรักษ              อาจารยประจําภาควิชาบริหารธรุกิจ 

    คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                            

4. นางแทงทิพย วันเจริญพันธุ     ครูกลุมสาระสังคม 
           โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

5. นางอารียา แสงคํา      ครูกลุมสาระวิทยาศาสตร        
    โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอการใหบริการของหอพัก 

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

 
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
ใหบริการของหอพักนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ขอความ
กรุณานักเรียนตอบขอคําถามทุกขอใหตรงกับสภาพความเปนจริงตามระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนใหมากที่สุดพรอมแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม คําตอบของนักเรียนจะ
เปนประโยชนตอการปรับปรุง และพัฒนาหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภตอไป โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
 
ตอนที่ 1   สถานภาพของนักเรียน 
ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.รราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  
ตอนที่ 3   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 
 
 
        สุวรรณา สิทธชิัย 
       นิสิตปริญญาโทวิชาเอกธุรกจิศึกษา 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  สถานภาพของนักเรียน 
 
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงในชอง (   )  หนาคําตอบในแตละขอตามความเปนจริง 
 

1. ชวงชั้น 
       (     )      ชวงชั้นที่ 3  ( ม.1 – ม.3 )  

(     )     ชวงชั้นที่ 4   ( ม.4 – ม.6 ) 
 

  2.ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
        (     )    คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ํากวา 2.50   
      (     )    คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 – 3.00 
      (     )    คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 – 4.00 
 

3.อาชีพผูปกครอง 
 (     )  รับราชการ /  รัฐวิสาหกิจ 
 (     )  คาขาย / เจาของกิจการ 
 (     )  อ่ืนๆ  
 
4.รายไดเฉลี่ยผูปกครอง 

(     )   ไมเกิน    20,000     บาท 
     (     )   20,001  - 30,000     บาท 

   (     )   30,001 - 40,000    บาท 

 (     ) 40,001  บาท   ขึ้นไป 
 
5.ภูมิลําเนา 

     (     )   ภาคกลาง 
               (     )    อ่ืนๆ 
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ตอนที่ 2   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการใหบริการของหอพักโรงเรียน ภ.ป.ร ราช

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ทั้ง 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ดานการควบคุมนักเรียน ดานการบริการและสวัสดิการ ดานกิจกรรมภายในหอพัก 
และดานบุคลากร 

คําชี้แจง พิจารณาขอความแตละขอและโปรดทําเครื่องหมาย a ลงในชองวางที่ตรงกับระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียนเพียงชองเดียว  

 
 

ระดับความพึงพอใจ 

ขอ 

 
ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

1. ความเหมาะสมของทําเลที่ต้ังของอาคารหอพัก
สอดคลองกับสภาพแวดลอม 

     

2. ความมั่นคงและปลอดภัยของอาคารหองพัก 
 

     

3. การระบายอากาศภายในอาคารหองพัก 
 

     

4. ความสวางภายในหองพัก 
 

     

5. ความสะอาดของบริเวณอาคารหอพัก 
 

     

6. ขนาดของหองพักตอจํานวนนักเรียน 
 

     

7. ส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน ไดแก เตียง นอน 
ตูเส้ือผา โตะอานหนังสือ  

     

8. ความรมรื่นและสวยงามของมุมที่พักผอนบริเวณ
ภายในและรอบๆหอพัก  

     

9. ความสะดวกสบายของสถานที่รับรองผูปกครอง
ที่มาพบนักเรียน 

     

10. ความสะดวกสบายในการเดินทางจากอาคาร
หอพักไปยังอาคารอื่นๆ เชน อาคารเรียน 
หองสมุด โรงอาหาร 

     

11. ความเพียงพอของจํานวนหองอาบน้ํา,หองสุขา
ตอจํานวนนักเรียน 

     

12. การรักษาความสะอาดของหองอาบน้ําและหอง
สุขาภายในอาคารหองพัก 
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ระดับความพึงพอใจ 

ขอ 

 
ดานการควบคุมนักเรียน มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

1. มีการจัดปฐมนิเทศเพื่อใหนักเรียนทราบระเบียบ
และขอปฏิบัติของการอยูหอพัก  

     

2. ความชัดเจนของการกําหนดระเบียบและขอ
ปฏิบัติของหอพัก 

     

3. การชี้แจงกฎระเบียบขอบังคับใหนักเรียนได
ทราบและเขาใจ 

     

4. การปรับปรุงระเบียบ-ขอปฏิบัติเพ่ือสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบัน 

     

5. ความเครงครัดของระเบียบและขอปฏิบัติตางๆ 
ภายในหอพัก 

     

6. ความยุติธรรมของกระบวนการพิจารณาลงโทษ
นักเรียนที่กระทําความผิด  

     

7. ความเหมาะสมของการกําหนดเวลาเปด-ปด
หอพัก 

     

8. ความเหมาะสมของสัดสวนอาจารยที่ดูแลหอพัก
ตอจํานวนนักเรียน 

     

9. การดูแล เอาใจใส และการใหคําปรึกษาของ
อาจารยประจําหอพักที่มีตอนักเรียน 

     

10. อาจารยที่ดูแลหอพักสามารถควบคุมใหนักเรียน
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหอพัก 

     

11. ความเขมงวดในการเซ็นชื่อรับ-สงนักเรียนของ
ผูปกครองในวันเขาและออกจากโรงเรียน 

     

12. อาจารยที่ปรึกษาหอพักปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีแกนักเรียน 
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ระดับความพึงพอใจ 

ขอ 
 

ดานการบริการและสวัสดิการ มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. การอํานวยความสะดวกของบริการดานสุขภาพ
และการปฐมพยาบาล 

     

2. ความสะอาดของน้ําดื่มที่ใชอุปโภคและบริโภค 
 

     

3. ความสะดวกสบายของนักเรียนที่ใชบริการหอง
นันทนาการ 

     

4. การรักษาความปลอดภัยของระบบเวรยามประจํา
หอพัก ตลอด 24ชั่วโมง 

     

5. ความเพียงพอในการจัดบริการโทรศัพทภายใน 
 

     

6. ความเพียงพอในการจัดบริการโทรศัพท
สาธารณะ 

     

7. ความรวดเร็วของบริการรับ –สงจดหมาย /พัสดุ
ภัณฑ 

     

8. การจัดบริการหนังสือพิมพประจําวันและการ
ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 

     

9. การจัดใหบริการคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
 

     

10. ความพอเพียงของจํานวนชองที่รับสงสัญญาณ 
UBCภายในอาคารหอพัก 

     

11. คุณภาพและความสะอาดของอาหารที่ไดรับ
บริการ 

     

12. ความปลอดภัยของระบบปองกันอัคคีภัยภายใน
หอพัก 
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ระดับความพึงพอใจ 

ขอ 
 

ดานกิจกรรมภายในหอพัก มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. รูปแบบของกิจกรรมทําใหนักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน 

     

2. การสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมของหอพัก 

     

3. ความเหมาะสมของชวงเวลาในการจัดกิจกรรม 
 

     

4. รูปแบบกิจกรรมชวยบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
สวนรวม 

     

5. รูปแบบกิจกรรมชวยเสริมสรางความสามัคคี 
 

     

6. รูปแบบกิจกรรมที่จัดสงเสริมดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

     

7. รูปแบบกิจกรรมชวยเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ระหวางนักเรียน 

     

8. รูปแบบของกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนพัฒนา
ดานสติปญญา 

     

9. รูปแบบกิจกรรมชวยสงเสริมและพัฒนาดาน
บุคลิกภาพ 

     

10. นักเรียนทราบขาวสารการจัดกิจกรรมของหอพัก
อยางทั่วถึง 
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ระดับความพึงพอใจ 

ขอ 

 
ดานบุคลากร มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

1. สัดสวนของจํานวนบุคลากรดูแลหอพักตอจํานวน
นักเรียน 

     

2. ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ 

     

3. การติดตอประสานงานและรวมมือกันระหวาง
ผูดูแลหอพักกับนักเรียน 

     

4. การใหคําปรึกษาและแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาหอพัก(ครูบาน) 

     

5. การอํานวยความสะดวกของบุคลากรเกี่ยวกับการ
เบิก-จายวัสดุและอุปกรณเพ่ือจัดกิจกรรม 

     

6. การใหคําปรึกษาและแนะนําของเจาหนาที่ธุรการ
เกี่ยวกับขอมูลและขาวสาร 

     

7. ความเครงครัดในกฎระเบียบของเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย 

     

8. การรักษาความสะอาดโดยแมบาน และ ภารโรง
ภายในหองพักและบริเวณหอพัก 

     

9. ความเอาใจใสและการดูแลรักษาของเจาหนาที่
พยาบาล 

     

10. การปรับปรุงและซอมแซมอุปกรณในหอพักที่
ชํารุดของภารโรง 
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ตอนที่ 3   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
 

1. ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

2. ดานการควบคุมนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

3. ดานการบริการและสวัสดิการ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

4. ดานกิจกรรมภายในหอพัก 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

     5. ดานบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

 
ชื่อ  ชื่อสกุล    นางสาวสุวรรณา  สิทธิชัย 
วันเดือนปเกิด   28  มกราคม  2522 
สถานที่เกิด    110 หมู 6 ตําบลทาแลง  อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
     76130     
สถานที่อยูปจจุบัน  110 หมู 6 ตําบลทาแลง  อําเภอทายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
     76130 
 
ประวัติการศึกษา    
 พ.ศ. 2537    มัธยมศึกษาตอนตน แผนก วิทย- อังกฤษ 
     จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  
    พ.ศ. 2540  มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนก ศิลป-คํานวณ  
     จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  
 พ.ศ. 2545 บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป  
   จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 พ.ศ. 2549 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอกธรุกิจศึกษา  
   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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