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การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 
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 The purposes of this research were 1) to study investigate states of the 

implementation of schools’ student care-taking system and 2) to compare the 

implementation of schools’student care-taking system under Secondary Educational 

Service Area Office 11 in Surat Thani province according to comment of administrators and 

teachers classified by position, gender, work experience and educational background. The 

population were 85 school administrators and 2,318 teachers, concluded 2,413 

people The samples were 70 school administrators and 331 teachers, concluded 401 

people consist. The data were collected by using questionnaires was the reliability 

coefficient of 0.97. Statistics used to analyze the data were mean, standard deviation 

and test statistics was One - way analysis of variance. 

 The result of the research found that : 1) the investigate states of implementation 

of schools’student care - taking system was high level in overall and individual 

aspects in descending order; knowing students individually, student screening, 

prevention and problem solving, promotion of student development and forwarding 

students.  2) The comparison result of the schools’student care-taking system under 

Secondary Educational Service Area Office 11 in Surat Thani province according to  

 



 ง

comment of administrators and teachers classified by position, gender and work 

experience were statistically significantly different at .05 level. When considering by 

educational background was not different.  

 

Key word : Student Care - taking system,  Schools’ Student Care - taking.  
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

 การคนควาอิสระฉบับน้ี สําเร็จลงไดอยางสมบรูณดวยความกรณุาอยางย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.นัฎจรี เจริญสุข ประธานกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภณ 

เพ็ชรพวง กรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ไดอนุเคราะหในการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ 

ตลอดจนตรวจสอบเพื่อแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง จนการคนควาอิสระที่เสร็จสมบูรณ 

ซึ่งผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทุกทาน ที่กรุณาถายทอด

ความรู แนวคิด คําปรึกษาและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการศึกษาตลอดหลักสูตรและการ

คนควาอิสระจนเสร็จสมบูรณ 

 ขอขอบพระคุณ นายพิสิษฐ ศักดา อดีตผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี นายนรินธรณ 

เซงล้ํา ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎรธานี นายพรทิพย เพชรเกื้อ 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม นางสาวอมรรัตน โพธ์ิเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ 

และนางดวงพร ดุษฎี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพุฒ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญ และ 

ใหแนวคิด คําปรึกษา และขอเสนอแนะ ในการตรวจสอบเครื่องมือรวมถึงผูบริหารโรงเรียน และคณะ

ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎรธานีทุกทาน

ที่ใหความรวมมือชวยเหลือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี  

 สุดทายน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่นอง ครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ 

ทุกคนและผูมีสวนเกี่ยวของที่ไมไดเอยนามมา ณ โอกาสน้ี คุณคาและประโยชนอันเกิดจาก                   

การคนควาอิสระเลมน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนคุณความดีของทานที่มีสวนสนับสนุนใหงานวิจัยน้ีสําเร็จ

อยางสมบูรณ  
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