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บทคัดย4อ 
การวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 

วัตถุประสงค� 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย          
ตามความคิดเห็นของนักเรียนศิษย�ปQจจุบันและศิษย�เกUาโรงเรียนดุริยางค� กองทัพไทย  และ 2. เพ่ือเปรียบเทียบ
สภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียน
ดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย จําแนกตามสถานภาพและเหลUาทัพ ท้ัง      
4 ดYาน คือ  ดYานการดําเนินงาน ดYานการจัดกิจกรรม ดYานการใหYบริการและสวัสดิการและดYานการจัด
สภาพแวดลYอม  กลุUมตัวอยUาง จํานวน 258  คน เครื่องมือท่ีใชYในการเก็บรวบรวมขYอมูลมีลักษณะเป[น
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคUา (Rating scale) คUาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดสภาพการบริหาร เทUากับ 
.93  และปQญหา เทUากับ .81  สถิติท่ีใชYในการวิเคราะห�ขYอมูล ไดYแกU คUารYอยละ คUาเฉลี่ย คUาความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใชYทดสอบสมมติฐานสมมติฐานคUาที t-test Independent และระหวUางคUาเฉลี่ยของขYอมูลท่ีมี
มากกวUาสองกลุUม วิเคราะห�โดยวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) หากพบ
ความแตกตUางอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จะทดสอบความแตกตUางรายคูUดYวยวิธีของ Scheffe’s 

  ผลการวิจัยพบวUา 
1. ผลการวิเคราะห�สภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�            

กองทัพไทย  
1.1 การวิเคราะห�สภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย                

โดยภาพรวม    อยูUในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามรายดYาน พบวUา  ดYานการดําเนินงาน มีคUาเฉลี่ยสูงสุด 
และดYานการใหYบริการและสวัสดิการ  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด   

1.2 การวิเคราะห�ปQญหาการบริหารโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย                      
โดยภาพรวม   อยูUในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามรายดYาน พบวUา  ปQญหาดYานการใหYบริการและสวัสดิการ 
มีคUาเฉลี่ยสูงสุด และปQญหาดYานการจัดกิจกรรม  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด  
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2.  เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย จําแนก
ตามสถานภาพและเหลUาทัพ พบวUา  

2.1 ผลเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย    
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกัน  

2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย    
ตามเหลUาทัพ  โดยภาพรวมไมUแตกตUางกัน  สUวนรายดYาน  พบวUา  ดYานการดําเนินงาน และดYานการใหYบริการ 
และสวัสดิการ แตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.  เปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย จําแนก
ตามสถานภาพและเหลUาทัพ พบวUา  

3.1 ผลเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย    
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกัน  

3.2 ผลการเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย    
ตามเหลUาทัพ  โดยภาพรวมและรายดYานแตกตUางกัน  อยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were (1) to study the states and problems  

in the administration of student dormitory based on the opinions of current students 
and alumni of the Royal Thai Army School of Music, and (2) to compare  the states 
and problems in the administration of student dormitory based on the opinions of 
current students and alumni of the Royal Thai Army School of Music. The four main 
aspects considered in this study were the aspects of operation activities, services and 
welfare and environment management.  

 The samples were 258 respondents. The tool used to collect the data was  
a rating scale questionnaire with a reliability level of .93. Statistics used to analyze 
the data were percentage, mean, t-test(independent), One way ANOVA (F-test), and 
post hoc comparisons with Scheffe’s method.  

The findings were as follows: 
1) The analysis results of the states and problems of the administration of 

student dormitory were as follows: 
1.1) The states of the administration as a whole were at a moderate 

level, while the aspect with the highest mean was the aspect of operation and the 
aspect with the lowest mean was the aspect of services and welfare.  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

47 

1.2) The problems of the administration as a whole were at a moderate 
level, while the aspect with the highest mean was the aspect of services and welfare  
and the aspect with the lowest mean was the aspect of activities.  

2) The states of the administration of student dormitory based on the 
opinions of current students and alumni of the Royal Thai Army School of Music 
were as follows:  

2.1) When compared the opinions of the current students and alumni 
based on their status there were no differences as a whole and in each aspect.  

2.2) When compared the opinions of the current students and alumni 
based on the military forces they enlisted in, there were no differences as a whole, 
but there were differences in the aspects of operation and services and welfare, with              
a statistically significant level of .05. 

3) The problems of the administration of student dormitory based on 
the opinions of current students and alumni of the Royal Thai Army School of Music 
were as follows: 

3.1) When compared the opinions of the current students and alumni 
based on their status, there were no differences as a whole and in each aspect.  

3.2) When compared the opinions of the current students and alumni 
based on the military forces they enlisted in, there were differences as a whole and 
in each aspect at the statistically significant level of .05. 
 
คําสําคัญ   

ศึกษาสภาพและปQญหา  การบริหารงาน  โรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค� 
 

ความสําคัญของปญหา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหUงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดYจัดทําข้ึนใน

ชUวงเวลาท่ีประเทศไทยตYองเผชิญกับสถานการณ�ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลYอมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปอยUางรวดเร็วและสUงผลกระทบอยUางรุนแรงกวUาชUวงท่ีผUานมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 
สังคมไทยไดYอัญเชิญหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต�ใชYอยUางกวYางขวางในทุกระดับ 
ต้ังแตUระดับปQจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซ่ึงไดYมีสUวนเสริมสรYางภูมิคุYมกันและ
ชUวยใหYสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูUไดYอยUางม่ันคงทUามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลUาว ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทุกภาคสUวนในสังคมไทยเห็นพYองรUวมกันนYอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป[นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยUางตUอเนื่อง เพ่ือมุUงใหYเกิดภูมิคุYมกันและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยUางเหมาะสม เพ่ือใหYการพัฒนาประเทศสูUความสมดุลและยั่งยืน ในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหUงชาติ 
(สศช.) ไดYใหYความสําคัญกับการมีสUวนรUวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสUวน ท้ังในระดับชุมชน ระดับภาค 
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และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยUางกวYางขวางและตUอเนื่อง เพ่ือรUวมกันกําหนดวิสัยทัศน�
และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรUวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร�ของแผนฯ เพ่ือมุUงสูU "สังคม
อยูUรUวมกันอยUางมีความสุข ดYวยความเสมอภาค เป[นธรรม และมีภูมิคุYมกันตUอการเปลี่ยนแปลง" การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงเป[นการนําภูมิคุYมกันท่ีมีอยูU พรYอมท้ังเรUงสรYางภูมิคุYมกันใน
ประเทศใหYเขYมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรYอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหYสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดYอยUางเหมาะสม โดยใหYความสําคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหYมีคุณภาพ มีโอกาสเขYาถึงทรัพยากร และไดYรับประโยชน�จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยUางเป[นธรรม รวมท้ังสรYางโอกาสทางเศรษฐกิจดYวยฐานความรูY เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรYางสรรค� บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป[นมิตรตUอสิ่งแวดลYอม ขณะเดียวกัน ยังจําเป[นตYอง
บริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ใหYบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดYอยUางเป[นรูปธรรม ภายใตYหลักการ
พัฒนาพ้ืนท่ีภารกิจ และการมีสUวนรUวมของทุกภาคสUวนในสังคมไทย ซ่ึงจะนําไปสูUการพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน�สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหUงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 26 ตุลาคม 2554. http://www.nesdb.go.th) 

สถานศึกษาเป[นสถาบันแหUงการเรียนรูYท่ีประชาชนท่ัวไปใหYความสําคัญเนื่องจากสถานศึกษา          
มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ใหYเป[นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  เป[นแหลUงสรYางองค�
ความรูY  เป[นท่ีรวมของผูYมีความรูYเพ่ือถUายทอดวิชาการแกUเยาวชน  ดYวยเหตุนี้ ประชาชนจึงต่ืนตัวในการสUง
บุตรหลานเขYาศึกษาในสถานศึกษา ไมUวUาจะเป[นสถานศึกษาของภาครัฐหรือเอกชน  เพ่ือใหYบุตรหลานของ
ตนไดYรับการศึกษาหาความรูY ประชาชนไมUเฉพาะท่ีอยูUในเมืองเทUานั้นท่ีใสUใจในการใหYบุตรหลานเขYาหา
ความรูYในสถานศึกษาแตUท้ังนี้รวมไปถึงชุมชนท่ีอยูUหUางไกลดYวยเหตุนี้จึงทําใหYสถานศึกษาบางแหUงมี
หอพักนักเรียนนักศึกษามีสถานศึกษาแบบโรงเรียนประจําเกิดข้ึนท่ีอยูUอาศัยเป[นสิ่งสําคัญอยUางยิ่งสําหรับ
มนุษย�ทุกคน เนื่องจากสัญชาตญาณของมนุษย�จะอยูUกันเป[นครอบครัวโดยมี พUอแมUหรือญาติผูYใหญUเป[น
ผูYดูแล  โดยมีท่ีอยูUอาศัยหรือท่ีเรียกกันวUา “บYาน” เป[นศูนย�รวมของครอบครัว  ทําใหYมนุษย� มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี  โดยเฉพาะในการท่ีจะตัดสินใจเลือกสถานศึกษา ท่ีมีสิ่งแวดลYอมท่ีดี  มีการจัดหอพักใน
สถานศึกษา ใกลYสถานศึกษา หรือเป[นโรงเรียนประจํา จําเป[นอยUางยิ่ง เพ่ือการใชYชีวิตในสถานศึกษา มีการ
พัฒนาไปในทางท่ีดี  สถานท่ีท่ีรองรับนักเรียนในการพักอาศัยซ่ึงอาจจะเป[นหอพักนักเรียนหรือเป[นโรง
นอนนักเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนประจํา (สํานักงานกฤษฎีกา  พระราชบัญญัติหอพัก  
พ.ศ. 2507) 

ดนตรีเป[นสUวนหนึ่งของชีวิตมนุษย�เพราะเสียงของดนตรีเป[นเสียงท่ีไพเราะ ซ่ึงทุกคนในโลกนี้
ตYองการความไพเราะ เสียงเป[นกระแสคลื่นท่ีสามารถสรYางความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวจะกUอใหYเกิดการ
พัฒนา ปQญญา และคุณภาพชีวิตท่ีดีกวUา เม่ือทุกคนมีดนตรีในหัวใจ สังคมก็ยUอมนUาอยูUมากข้ึนจิตใจคนก็จะ
สงบและสบายข้ึน เม่ือสังคมไดYพัฒนาและมีการศึกษาเรียนรูYกวYางขวางข้ึนการศึกษาสอนใหYมนุษย�ทราบวUา
ดนตรีเป[นศาสตร�ท่ีจําเป[นตUอชีวิตท่ีเป[นสUวนหนึ่งของวัฒนธรรมซ่ึงเป[นคุณสมบัติของผูYเจริญ (สุกรี  เจริญสุข, 
2545)  

ดนตรีของกองทัพไทย ถูกใชYเพ่ือบรรเลงถวายพระเกียรติยศ แดUองค�พระบาทสมเด็จพระเจYาอยูUหัว 
และพระบรมวงศานุวงศ� กองทัพไทยไดYจัดต้ัง 3 สถาบันหลักอันไดYแกU โรงเรียนดุริยางค�ทหารบก โรงเรียน
ดุริยางค�ทหารเรือ และโรงเรียนดุริยางค�ทหารอากาศ มีหนYาท่ีในการผลิตกําลังพลนักดนตรี หรือท่ีเรียกวUา 
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“ทหารดุริยางค�” ใหYมีความรูY ความสามารถท้ังดYานการดนตรี และการทหารไปพรYอมๆ กัน เม่ือสําเร็จ
การศึกษาจะไดYรับการบรรจุเขYาเป[นนายทหารชั้นประทวนประจําการในกองทัพตามท่ีกองทัพกําหนด 
โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยเป[นสถานศึกษาในสUวนของโรงเรียนหลักข้ันตYนของกองทัพไทย  มีลักษณะเป[น
แบบโรงเรียนประจํา มีภารกิจดําเนินการฝ�ก และใหYการศึกษาวิชาการ ดYานดนตรีสากล ดนตรีไทย วิชา
สามัญ การฝ�กวิชาทหาร  เป[นหนUวยงานท่ีเป[นความภาคภูมิใจของนักเรียนดุริยางค�ทุกคน โรงเรียน
ดุริยางค�ทหารท้ัง 3 เหลUาทัพมีการวางแผนการดําเนินงานดYานตUางๆ  ปฏิบัติงานอยUางมีคุณภาพตลอดจนจัด
ท่ีพักอาศัยเพ่ือใหYนักเรียนท่ีไดYอยูUในโรงนอนนักเรียนท่ีมีความเป[นอยูUท่ีดีเหมือนไดYอยูUบYานของตนเอง และ
ดําเนินการจัดการดูแลโรงนอนใหYเหมาะสม  และการดําเนินงานเป[นไปอยUางมีประสิทธิภาพ (สมเกียรต์ิ      
จุลโอภาส, 2551) 

โรงเรียนประจํา แบบโรงเรียนทหารก็เป[นสถานศึกษาอีกหนึ่งทางเลือกท่ีเป[นท่ีนิยมของ
ผูYปกครอง ผลิตนักเรียนทหารเพ่ือเป[นกําลังพลใหYกับกองทัพโรงเรียนทหารจึงเป[นโรงเรียนท่ีมีลักษณะ
พิเศษท่ีมีคุณสมบัติท่ีพรYอมผลิตนักเรียนทหาร เพ่ือท่ีจะเป[นขYาราชการท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับตําแหนUง
หนYาท่ี ความชํานาญเฉพาะดYานเนYนการมีระเบียบวินัย ความประพฤติทางทหารเป[นสําคัญพรYอมท่ีจะ
ออกไปปฏิบัติหนYาท่ีหรือประกอบวิชาชีพท่ีตรงกับความตYองการของสายวิทยาการของกองทัพและสังคม
ตUอไป  การดําเนินงานของโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย แมYวUากองทัพจะมีการสนับสนุน
ใหYการดําเนินงานในดYานการศึกษา แตUจะมีปQญหาในเรื่องของท่ีพักอาศัยของนักเรียนโรงเรียนประจําท่ี
โรงเรียนดุริยางค�ทหาร หลายประการ อาทิเชUน ปQญหาของการบริหารและดูแล โรงนอนของนักเรียนนั้น                 
การดําเนินงานไดYทําไปตามความเขYาใจของตนเอง ผูYบริหารมีความรูYและทักษะไมUมากพอในการจัดการโรง
นอนนักเรียน อยUางถูกตYองตามหลักวิชาการ ไมUวUาจะเป[นเรื่องโภชนาการ สุขอนามัย  จิตวิทยา เก่ียวกับการ
เป[นอยูUสิ่งอํานวยความสะดวกตUางๆ รวมถึงการบริหารงานของผูYบริหารโรงนอนนักเรียน ซ่ึงนับวUาเป[น
ปQญหาอยUางมาก ขอบเขตกวYางขวางมากนYอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูUกับองค�ประกอบหลายๆ ประการท่ีสําคัญ 
ไดYแกUนโยบาย สภาพแวดลYอมทางสังคม ขนาดและระดับของโรงเรียน แตUลักษณะการดําเนินงานของโรง
นอนท่ีเป[นลักษณะโรงเรียนประจําแบบทหารอาจทําใหYนักเรียนท่ีพักอาศัย ไมUกลYาแสดงความคิดเห็นใน
การดําเนินงานของโรงนอน จึงทําใหYผูYบริหารไมUสามารถดําเนินงานไดYตรงตามความตYองการของนักเรียน
(http://www.engrdept.com/nco/tahanchangling/school_army.htmใกลYเคียง) กองทัพไทย. 

จากท่ีกลUาวมาแลYวขYางตYน ผูYวิจัยในฐานะมีสUวนในการสรYางเสริมคุณภาพชีวิตในการศึกษาของ
นักเรียนดุริยางค�กองทัพไทย จึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน
โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยวUามีการดําเนินงานอยUางไรและมีปQญหาอะไร ในการดําเนินงานในความคิดเห็น
ของศิษย�ปQจจุบันและศิษย�เกUา โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย เพ่ือจะไดYทราบเป[นขYอมูลและเป[นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยใหYเป[นไป
อยUางมีประสิทธิภาพและเพ่ือสรYางเสริมใหYโรงนอนนักเรียนเป[นท่ีพักอาศัยท่ีสUงเสริมการพัฒนาของ
นักเรียนดุริยางค�กองทัพไทยท้ัง 3 เหลUาทัพใหYมีคุณภาพและสอดคลYองกับความตYองการของนักเรียน 
เป[นไปตามนโยบายและเป�าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนตUอไป 
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โจทย�วิจัย/ปญหาวิจัย 
 การบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยเป[นอยUางไร 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  
ตามความคิดเห็นของนักเรียนศิษย�ปQจจุบันและศิษย�เกUาโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพ
ไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียนดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
จําแนกตามสถานภาพและเหลUาทัพ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุUมตัวอยUาง 

   ประชากรท่ีใชYในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรท่ีใชYในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนดุริยางค�
ปQจจุบันและศิษย�เกUาโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย จํานวน 742 คน จําแนกเป[น นักเรียนปQจจุบัน
จํานวน 301 คน และศิษย�เกUาจํานวน 441 คน 
 กลุUมตัวอยUาง ขนาดตัวอยUาง คํานวณโดยใชYสูตร Taro Yamane’s จากนักเรียนดุริยางค�
ปQจจุบันและศิษย�เกUาโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย ในป#การศึกษา 2553 ไดYจํานวน 258 คน วิธีการสุUม
ตัวอยUางจากบัญชีรายชื่อของนักเรียนทุกคนท่ี 2 จนครบจํานวน  
 ตัวแปรท่ีใชYทําการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ไดYแกU  สถานภาพและเหลUาทัพ     

ตัวแปรตาม ไดYแกU สภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพ
ไทยท้ัง  4  ดYาน คือ 1.  ดYานการดําเนินงาน 2.  ดYานการจัดกิจกรรม 3.  ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ 
และ 4.  ดYานการจัดการสภาพแวดลYอม 
  เครื่องมือท่ีใชYในการเก็บรวบรวมขYอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชYในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูYวิจัยไดY
สรYางแบบสอบถามข้ึนมาเพ่ือศึกษาสภาพ และปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�
กองทัพไทย ซ่ึงแบUงออกเป[น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เป[นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูYตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม
เป[นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 เป[นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพ
ไทย ลักษณะแบบสอบถามเป[นแบบ  Rating Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิร�ท (Likert’s  Scale) ใน
การวัดระดับการตัดสินใจ ซ่ึงมีเกณฑ�การใหYคะแนนดังนี้ (Best, 1993)   ประกอบดYวย  

1. สภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 4 ดYาน คือ ดYาน
การดําเนินงาน  ดYานการจัดกิจกรรม  ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ  และดYานการจัดการ
สภาพแวดลYอม 
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   ระดับคะแนน  5        หมายความวUา  สภาพการบริหารในระดับมากท่ีสุด 
   ระดับคะแนน  4        หมายความวUา  สภาพการบริหารในระดับมาก 
   ระดับคะแนน  3        หมายความวUา  สภาพการบริหารในระดับปานกลาง  
   ระดับคะแนน  2        หมายความวUา  สภาพการบริหารในระดับนYอย 
   ระดับคะแนน  1        หมายความวUา  สภาพการบริหารในระดับนYอยท่ีสุด 

2. ปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 4 ดYาน คือ  ดYานการ
ดําเนินงาน  ดYานการจัดกิจกรรม  ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ  และดYานการจัดการสภาพแวดลYอม 
   ระดับคะแนน  5        หมายความวUา  ปQญหาการบริหารในระดับมากท่ีสุด 
   ระดับคะแนน  4        หมายความวUา  ปQญหาการบริหารในระดับมาก 
   ระดับคะแนน  3        หมายความวUา  ปQญหาการบริหารในระดับปานกลาง  
   ระดับคะแนน  2        หมายความวUา  ปQญหาการบริหารในระดับนYอย 
   ระดับคะแนน  1        หมายความวUา  ปQญหาการบริหารในระดับนYอยท่ีสุด 
 นําเสนอขYอมูลท่ีลงรหัสแลYวมาทําการวิเคราะห�ขYอมูล โดยหาคUาเฉลี่ยและสUวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน พรYอมท้ังกําหนดเกณฑ�ท่ีใชYในการแปลความหมายของคUาเฉลี่ย  
  อันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
              จํานวนชั้นท่ีตYองการแบUง 
      =      5 - 1        =   0.8  
                 5 
 เกณฑ�การใหYคะแนนของคUาเฉลี่ย มีดังนี้ 
 ชUวงคะแนนเฉลี่ย   ระดับสภาพและปQญหา 
 4.21 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก 
 2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
 1.81 – 2.60  หมายถึง  นYอย 
 1.00 – 1.80  หมายถึง  นYอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3  เป[นแบบสอบถามความคิดเห็น ขYอเสนอแนะ ในการการบริหารงานโรงนอน
นักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
 การสรYางเครื่องมือท่ีใชYในการเก็บรวบรวมขYอมูล 
 การสรYางเครื่องมือท่ีใชYเป[นขYอมูล  ผูYวิจัยไดYดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขYองการบริหารงานโรงนอน
นักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยเพ่ือนํามากําหนดเป[นกรอบแนวคิดและวิเคราะห�แนวทางในการ
สรYางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามท่ีสรYางข้ึนเสนออาจารย�ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ และพิจารณาความ
ถูกตYอง ความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมตามขอบเขตของเนื้อหา และ
วัตถุประสงค�ท่ีวิจัยแลYวนํามาแกYไขปรับปรุงตามคําแนะนํา 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
ป#ท่ี 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

52 

   3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกYไขแลYวเสนอใหYผูYเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบแกYไขและใหYขYอเสนอแนะเพ่ือหาความสมบูรณ� และความถูกตYองใหYมีความเท่ียงตรงมากข้ึน  
โดยหาคUาดัชนีความสอดคลYองระหวUางขYอคําถามกับนิยามศัพท�เฉพาะ (Item-Objective Congruence 
Index : IOC)  ของยุทธพงษ�  กัยวรรณ� (2543)  แปลความหมายของคะแนน  ดังนี้ 
  +1  เม่ือแนUใจวUาขYอคําถามนั้นวัดไดYตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
    0  เม่ือไมUแนUใจวUาขYอคําถามนั้นวัดไดYตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
  - 1  เม่ือแนUใจวUาขYอคําถามนั้นวัดไดYไมUตรงตามนิยามศัพท�เฉพาะ 
  และเลือกขYอท่ีมีคUา  IOC มากกวUาหรือเทียบเทUา 0.5 สUวนท่ีมีคUานYอยกวUา 0.5 นํามา
ปรับปรุงแกYไขตามคําแนะนําของผูYเชี่ยวชาญ ไดYคUา 0.95 
  คุณสมบัติของผูYเชี่ยวชาญแตUละทUาน ดังนี้ 
  1. ดร.ดิเรก  ถึงฝQ�ง 

   ตําแหนUง ผูYบริหารมีความรูYความชํานาญทางดYานการบริหาร 
  2. ดร.ชาญชัย  วงศ�สิรสวัสด์ิ   

   ตําแหนUงอาจารย�ประจําอยูUคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  
ในพระบรมราชูปถัมภ� มีความรูYศาสตร�ทางดYานบริหารการศึกษา 
  3. พล.อ.ต. สุรเชษฐ�  ทองสลวย  

   ตําแหนUงเป[นผูYบริหารมีความรูYความชํานาญทางดYาน การบริหาร 
4. ผูYชUวยศาสตราจารย� ดร.สุรพล  พุฒคํา   
   ตําแหนUงอาจารย�ประจําอยูUคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�  

ในพระบรมราชูปถัมภ� มีความรูYศาสตร�ทางดYานบริหารการศึกษา 
  5. ดร.กันต�ฤทัย  คลังพหล 

 ตําแหนUงอาจารย�ประจําอยูUคณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�   
ในพระบรมราชูปถัมภ� มีความรูYศาสตร�ทางดYานบริหารการศึกษา 

4. ทดสอบหาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม ผูYวิจัยไดYขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษา
ในการจัดทําแบบสอบถามในสUวนของเนื้อหาวUาสามารถวัดไดYตรงตามประเด็นสอดคลYองกับทฤษฎีท่ีใชY
เป[นกรอบแนวคิดในการวิจัย ตลอดจนวัตถุประสงค� ของการวิจัยแลYวจึงนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ
ผูYใชYบริการตัวอยUาง (Try Out) นําผลลัพธ�ท่ีไดYมาวัดและวิเคราะห�หาคUาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
ดYวยวิธีของ Conbach’s Alpha ไดYคUาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสภาพการบริหาร เทUากับ .93  และ
ปQญหา เทUากับ .81 
 5. นําแบบสอบถามเสนอใหYคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�พิจารณาใหYความเห็นชอบ
หรือเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง 
 6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกYไขและคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เห็นชอบใหYใชY
เป[นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ นําไปเก็บขYอมูลตUอไป 
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 วิธีการเก็บรวบรวมขYอมูล 
 หลังจากท่ีผูYวิจัยไดYรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขYองเพ่ือนํามาเป[นแนวทางใน
การสรYางเครื่องมือท่ีใชYในการศึกษาตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยผูYวิจัยไดYเก็บรวบรวมขYอมูลการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้อยUางเป[นข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. ผูYวิจัยติดตUอขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�  
ถึงผูYบังคับการกองดุริยางค�กองทัพไทย  เพ่ือขอความอนุเคราะห�ในการเก็บขYอมูลจากนักเรียนโรงเรียน
ดุริยางค�กองทัพไทยและศิษย�เกUา  
 2. ผูYวิจัยแจกแบบสอบถามออกไปยังกลุUมตัวอยUางจํานวน 258 ชุด แบUงเป[นนักเรียนดุริยางค�
ปQจจุบันจํานวน 105 คน ไดYแกU ทหารบก 41 คน ทหารเรือ 43 คน ทหารอากาศ 21 คน และศิษย�เกUา 
จํานวน 153 คน ไดYแกU ทหารบก 69 คน ทหารเรือ 49 คน ทหารอากาศ 35 คน ไดYรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 100% 
                3. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามดYวยเองภายใน 20 วัน ตรวจสอบความถูกตYองสมบูรณ�ของ
คําตอบในแบบสอบถาม จัดหมวดหมูUของขYอมูลในแบบสอบถาม เพ่ือนําขYอมูลไปวิเคราะห�ทางสถิติ 
 การวิเคราะห�ขYอมูล 
 ผูYวิจัยนําขYอมูลมาประมวลผลและวิเคราะห�ดYวยโปรแกรมคอมพิวเตอร�สําเร็จรูป โดยใชYวิธี
ทางสถิติท่ีนํามาใชYในการวิเคราะห�ขYอมูล  ดังนี้ 
 1. ปQจจัยพ้ืนฐานของผูYตอบแบบสอบถาม  นํามาวิเคราะห�โดยใชYความถ่ี และรYอยละ 
(Percentage) 
 2. การบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย นํามาวิเคราะห�โดยใชY
คUาเฉลี่ย ( X ) และสUวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนปQจจุบันและศิษย�เกUา ตUอสภาพและปQญหาการ
บริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยนํามาวิเคราะห�โดยใชYคUาสถิติ t-test  

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนปQจจุบันและศิษย�เกUา ตUอสภาพและปQญหาการ
บริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�ทหารบก โรงเรียนดุริยางค�ทหารเรือ และโรงเรียน
ดุริยางค�ทหารอากาศ นํามาวิเคราะห�ซ่ึงเป[นการหาความแตกตUางระหวUางคUาเฉลี่ยของขYอมูลท่ีมีมากกวUา
สองกลุUม วิเคราะห�โดยการทดสอบคUาเอฟ (F-test) การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance) หากพบความแตกตUางอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะทดสอบความ
แตกตUางรายคูUดYวยวิธีของ Scheffe 

สถิติท่ีใชYในการวิเคราะห�ขYอมูล 
 ผูYวิจัยจะวิเคราะห�ขYอมูลดYวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชYสถิติในการวิเคราะห�  ดังนี้ 
 1.  คUาสถิติพ้ืนฐาน ไดYแกU คUารYอยละ (Percentage) คUาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคUาสUวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 2.  สถิติท่ีใชYหาคุณภาพเครื่องมือ ไดYแกU คUาความเชื่อม่ัน (Reliability) และคUาดัชนีความ
สอดคลYอง (Index of Objective Congruency) 

3.  สถิติท่ีใชYทดสอบสมมติฐาน ระหวUางคะแนนเฉลี่ยของกลุUมตัวอยUาง  จําแนกตามสถานภาพ
และเหลUาทัพ  ใชYคUาทางสถิติแบบ t-test Independent และระหวUางคUาเฉลี่ยของขYอมูลท่ีมีมากกวUา         
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สองกลุUม วิเคราะห�โดยการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) หาก
พบความแตกตUางอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จะทดสอบความแตกตUางรายคูUดYวยวิธีของ 
scheffe 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
สามารถนํามาสรุปไดYดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�สภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�            
กองทัพไทย  

1.1  การวิเคราะห�สภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�  กองทัพไทย  
โดยภาพรวม อยูUในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามรายดYาน พบวUา  ดYานการดําเนินงาน  มีคUาเฉลี่ย
สูงสุด และดYานการใหYบริการและสวัสดิการ  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด  

2.2  การวิเคราะห�ปQญหาการบริหารโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย                      
โดยภาพรวม   อยูUในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามรายดYาน พบวUา  ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ                               
มีคUาเฉลี่ยสูงสุด และดYานการจัดกิจกรรม  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด  

2. เปรียบเทียบสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพ
ไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียนดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
จําแนกตามสถานภาพและเหลUาทัพ พบวUา  

2.1  ผลเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกัน  

2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามเหลUาทัพ โดยภาพรวมไมUแตกตUางกัน สUวนรายดYาน พบวUา ดYานการดําเนินงานและดYานการใหYบริการ
และสวัสดิการ แตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.3 ผลเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกัน 

2.4 ผลการเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามเหลUาทัพ  โดยภาพรวมและรายดYานแตกตUางกัน  อยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. เป[นแบบสอบถามความคิดเห็น ขYอเสนอแนะ ในการการบริหารงานโรงนอนนักเรียน 
โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 

3.1  ปQญหาในการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย พบวUา โรงนอน
สUวนใหญUไมUมีปQญหาเพราะถูกระเบียบอยูUแลYว แตUมีบางสUวนท่ีมีปQญหาคือดYานอุปกรณ�เครื่องใชYชํารุด 
เชUน พัดลม รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในเรื่องของเครื่องปรับอากาศ 

3.2  ความตYองการใหYสถานศึกษาพัฒนาระบบการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียน
ดุริยางค�กองทัพไทย พบวUา ควรมีการเพ่ิมอุปกรณ�ในโรงนอน เชUน พัดลม เตียง ฯลฯ รวมถึงดYานความ
สะอาด เป[นตYน 
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3.3  แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
พบวUา ควรมีการพัฒนาในเรื่องของการเพ่ิมอุปกรณ�เครื่องใชY เชUน ตูY เตียง เครื่องใชYตUางๆ ใหYเพียงพอ
ตUอความตYองการของนักเรียนในโรงนอน รวมถึงการจัดภูมิทัศน� อาคารสถานท่ีใหYมีบรรยากาศท่ีดีข้ึน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย ศึกษาสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�              
กองทัพไทย มีประเด็นท่ีนUาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห�สภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  
1.1  การวิเคราะห�สภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย                 

โดยภาพรวม   อยูUในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป[นเพราะวUานักเรียนท้ังท่ีศึกษาอยูUในปQจจุบันและนักเรียน          
ท่ีเป[นศิษย�เกUา มีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�
กองทัพไทย   ในเรื่องของการดําเนินงาน ในการจัดทําโครงสรYางท่ีชัดเจนเป[นลายลักษณ�อักษร จัดทําระเบียบ
ขYอปฏิบัติ ระบบกระบวนการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมนันทนาการตUางๆ การใหYบริการ
และสวัสดิการดYานการบริการหYองสมุด ดYานอาหาร สุขาภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกตUางๆ และรวมถึงการจัด
สภาพแวดลYอม ภูมิทัศน�ของโรงนอนอยUางเหมาะสม ซ่ึงสอดคลYองกับงานวิจัยของธมลวรรณ  ณ กาฬสินธุ� 
(2545) ไดYศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปQญหาและการปรับปรุงแกYไขการบริหารงานหอพักของผูYเชUาท่ี
เป[นนักเรียน/นักศึกษาในเขตอําเภอเมืองกาฬสินธุ� พบวUาผูYเชUาหอพักเห็นวUาสภาพปQจจุบันการใหYบริการดYาน
บุคลากร ดYานการใหYบริการและดYานอาคารสถานท่ี อยูUระดับปฏิบัติปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามรายดYาน 
พบวUา  ดYานการดําเนินงาน มีคUาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท้ังท่ีศึกษาอยูUในปQจจุบันและ
นักเรียนท่ีเป[นศิษย�เกUา มีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�  
กองทัพไทย ในเรื่องของการจัดโครงสรYางการดําเนินงานเป[นลายลักษณ�อักษร มีการดําเนินงานจัดทําระเบียบ
ขYอปฏิบัติในการอยูUประจําของนักเรียนในโรงนอนมีระบบการเก็บรักษาของการแยกโรงนอนนักเรียนหญิงและ
นักเรียนชายอยUางชัดเจนในเรื่องของระบบความปลอดภัย ซ่ึงสอดคลYองกับงานวิจัยของปภากร  สุวรรณธาดา  
(2541) ไดYทําการศึกษาเรื่อง  ความตYองการท่ีพักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกUน พบวUา ปQจจัยท่ีมี
ผลตUอการเลือกท่ีอยูUอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกUน  มากท่ีสุด  คือ ความปลอดภัย และดYานการ
ใหYบริการและสวัสดิการ  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท้ังท่ีศึกษาอยูUในปQจจุบันและนักเรียนท่ี
เป[นศิษย�เกUา มีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค� กองทัพ
ไทย ในเรื่องของการจัดบริการดYานอาหารท่ียังไมUถูกตYองตามหลักโภชนาการ  

1.2 การวิเคราะห�ปQญหาการบริหารโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย                      
โดยภาพรวม อยูUในระดับปานกลาง ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท้ังท่ีศึกษาอยูUในปQจจุบันและนักเรียนท่ีเป[น
ศิษย�เกUา มีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค� กองทัพไทย 
ในเรื่องของการจัดบริการหYองสมุด หYองอาหารยังไมUเพียงพอตUอความตYองการของนักเรียนในโรงนอน ซ่ึงการ
จัดบริการดYานอาหารยังไมUถูกตามหลักโภชนาการ  ซ่ึงสอดคลYองกับงานวิจัยของธมลวรรณ  ณ กาฬสินธุ� 
(2545) ไดYศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปQญหาและการปรับปรุงแกYไขการบริหารงานหอพักของผูY
เชUาท่ีเป[นนักเรียน/นักศึกษาในเขตอําเภอเมืองกาฬสินธุ� พบวUา ผูYเชUาหอพักเห็นวUาปQญหาการใหYบริการ
หอพักอยูUในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาตามรายดYาน พบวUา  ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ มีคUาเฉลี่ย
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สูงสุด  ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท้ังท่ีศึกษาอยูUในปQจจุบันและนักเรียนท่ีเป[นศิษย�เกUา มีความคิดเห็น
ตรงกันเก่ียวกับปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�  กองทัพไทย ในเรื่องของอาหารยังไมU
ถูกตามหลักโภชนาการเทUาท่ีควร และดYานการจัดกิจกรรม มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท้ังท่ี
ศึกษาอยูUในปQจจุบันและนักเรียนท่ีเป[นศิษย�เกUา มีความคิดเห็นตรงกันเก่ียวกับปQญหาการบริหารงานโรงนอน
นักเรียน โรงเรียนดุริยางค�  กองทัพไทย ในเรื่องของการเลือกต้ังหัวหนYานักเรียนและคณะกรรมการ
นักเรียน มีปQญหานYอยกวUาเรื่องอ่ืน 

2.  เปรียบเทียบสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพ
ไทย ตามความคิดเห็นของนักเรียนดุริยางค�และศิษย�เกUานักเรียนดุริยางค� โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย 
จําแนกตามสถานภาพและเหลUาทัพ พบวUา  

2.1 ผลเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกันจึงไมUเป[นไปตามสมมติฐานสภาพและปQญหาการ
บริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยแตกตUางกันตามสถานภาพและเหลUาทัพ ท้ังนี้
แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท่ีมีสถานภาพตUางกันไมUวUาจะเป[นนักเรียนปQจจุบันและนักเรียนศิษย�เกUามีความ
คิดเห็นมุมมองเหมือนกันในเรื่องของสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  
เหมือนกันท้ังดYานการดําเนินงาน ดYานการจัดกิจกรรม ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ รวมถึงดYาน
การจัดสภาพแวดลYอม เป[นตYน  

2.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามเหลUาทัพ โดยภาพรวมไมUแตกตUางกัน สUวนรายดYาน พบวUา ดYานการดําเนินงานและดYานการใหYบริการ
และสวัสดิการ แตกตUางกันอยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเป[นไปตามสมมติฐานสภาพและ
ปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยแตกตUางกันตามสถานภาพและเหลUา
ทัพ ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUาเหลUาทัพท่ีตUางกันไมUวUาเป[นดุริยางค�ทหารบก ดุริยางค�ทหารเรือและดุริยางค�
ทหารอากาศ มีมุมมองแตกตUางกันไปในเรื่องของสภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียน
ดุริยางค�กองทัพไทย   ตามเหลUาทัพ  ในเรื่องของการดําเนินงาน  และการใหYบริการและสวัสดิการ เป[นตYน ใน
เรื่องการดําเนินงานจะมีความคิดเห็นแตกตUางกันของเหลUาทัพดุริยางค�ทหารบกมีคUามากกวUาดุริยางค�
ทหารเรือ และดุริยางค�ทหารบกมีคUามากกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ สUวนการใหYบริการและสวัสดิการจะ
มีความคิดเห็นแตกตUางกันของเหลUาทัพ ดุริยางค�ทหารบกมีคUามากกวUาดุริยางค�ทหารเรือ และดุริยางค�
ทหารบกมีคUามากกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ 

2.3  ผลเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย   
ตามสถานภาพ  โดยภาพรวมและรายดYานไมUแตกตUางกัน จึงไมUเป[นไปตามสมมติฐานสภาพและปQญหา
การบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยแตกตUางกันตามสถานภาพและเหลUาทัพ
ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUานักเรียนท่ีมีสถานภาพตUางกันไมUวUาจะเป[นนักเรียนปQจจุบันและนักเรียนศิษย�เกUา         
มีความคิดเห็นมุมมองเหมือนกันในเรื่องของปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�
กองทัพไทย ไมUวUาจะเป[นเรื่องของการดําเนินงาน การจัดกิจกรรม การใหYบริการและสวัสดิการรวมถึง
การจัดสภาพแวดลYอม เป[นตYน 
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2.4  ผลการเปรียบเทียบปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  
ตามเหลUาทัพ  โดยภาพรวมและรายดYานแตกตUางกัน  อยUางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเป[นไปตาม
สมมติฐานสภาพและปQญหาการบริหารงานโรงนอนนักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทยแตกตUางกันตาม
สถานภาพและเหลUาทัพ ท้ังนี้แสดงใหYเห็นวUาเหลUาทัพท่ีตUางกันไมUวUาเป[นดุริยางค�ทหารบกดุริยางค�ทหารเรือ 
และดุริยางค�ทหารอากาศ กองทัพไทย จะมีมุมมองแตกตUางกันในเรื่องของปQญหาการบริหารงานโรงนอน
นักเรียนโรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  ตามเหลUาทัพ ไมUวUาจะเป[นเรื่องของการดําเนินงานจะมีความคิดเห็น
ตUางกันของเหลUาทัพ ดุริยางค�ทหารบกมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารเรือ ดุริยางค�ทหารบกมีคUานYอยกวUา
ดุริยางค�ทหารอากาศ และดุริยางค�ทหารเรือมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ  ในเรื่องของการจัดกิจกรรม 
จะมีความคิดเห็นตUางกันของเหลUาทัพดุริยางค�ทหารบกมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ และดุริยางค�
ทหารเรือมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ ในเรื่องของการใหYบริการและสวัสดิการ จะมีความคิดเห็น
ตUางกันของเหลUาทัพดุริยางค�ทหารบกมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ และในเรื่องของการจัด
สภาพแวดลYอม จะมีความคิดเห็นตUางกันของเหลUาทัพดุริยางค�ทหารบกมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ 
และดุริยางค�ทหารเรือมีคUานYอยกวUาดุริยางค�ทหารอากาศ 
 
ข?อเสนอแนะ 

ขYอเสนอแนะจากงานวิจัย 
  1.  การวิเคราะห�สภาพการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย พบวUา   

ดYานการดําเนินงาน มีคUาเฉลี่ยสูงท่ีสุด แสดงใหYเห็นวUาการดําเนินงานของโรงนอนนักเรียน 
โรงเรียนดุริยางค�  กองทัพไทย  มีการจัดระบบโรงนอนท่ีเหมาะสมในการแยกประเภทโรงนอนอยUางชัดเจน
ป�องกันปQญหาเรื่องชูYสาว 

 ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ  มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังนั้นผูYบริหารโรงนอนนักเรียนควรมี
การปรับโภชนาการทางดYานอาหารท่ีถูกตรงตามหลักโภชนาการใหYมากข้ึนเพ่ือเป[นการสUงเสริมดYาน
สุขภาพของนักเรียนในโรงนอน  

2.  การวิเคราะห�ปQญหาการบริหารโรงนอนนักเรียน โรงเรียนดุริยางค�กองทัพไทย  พบวUา   
ดYานการจัดกิจกรรม มีคUาเฉลี่ยตํ่าสุด แสดงใหYเห็นวUามีการเลือกต้ังหัวหนYานักเรียน และ

คณะกรรมการนักเรียนอยUางเหมาะสมเป[นการพัฒนาทักษะนักเรียนใหYมีความรูYเรื่องกฎ ระเบียบของ                  
โรงนอนและมีระบบการบริหารอยUางดี 

ดYานการใหYบริการและสวัสดิการ มีคUาเฉลี่ยสูงสุด  ดังนั้นผูYบริหารโรงนอนนักเรียน ควรมี
การปรับปรุงแกYไขเรื่องของการจัดอาหารท่ีใหYถูกตYองของโภชนาการเพ่ือลดปQญหาทางดYานอาหาร 

ขYอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1.  ควรศึกษาปQจจัยท่ีสUงผลใหYนักเรียนตัดสินใจพักอยูUอาศัยในโรงนอนประจํา 
2.  ควรศึกษากระบวนการในการใหYบริการและสวัสดิการทางดYานงานบริการสUงผล

ตUอการตัดสินใจเลือกพักอยูUอาศัยในโรงนอนประจํา 
3.  ควรศึกษาคุณภาพการใหYบริการสUงผลตUอการบริหารงานโรงนอนนักเรียน โรงเรียน

ดุริยางค�  กองทัพไทย 
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