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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อาํ นวย บุญศรี
2.
3.
4.
5.

คณบดีคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรี ะวัฒน์ พัฒนกุลชัย อาจารย์คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
นายบุญส่ ง สมุทรเสน
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง
นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านค่าย จังหวัดระยอง
นางสุ ภาวดี ปิ ติทานันท์
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนนิ คมวิทยา จังหวัดระยอง

ภาคผนวก ข
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แบบสอบถามเพือการวิจัย
เรือง สภาพและปั ญหาการดําเนินงานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน
สั งกัดสํ านักงานเขตพืน# ทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
---------------------------------------------------------คําชี#แจง
แบบสอบถามนี ผูว้ ิจยั สร้ างขึนเพือเป็ นเครื องมือการเก็บข้อมูลในการจัดทําวิทยานิ พนธ์
เกียวกับสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยแบ่งเนือหาออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นการตรวจสอบรายการ
(Check List) ประกอบด้วยสถานภาพ ประสบการณ์การทํางาน และขนาดของโรงเรี ยน
ตอนที 2 แบบสอบถามเพือศึ กษาความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ทีปรึ กษาเกี ยวกับ
สภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ประกอบด้วย
1. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรี ยน
3. การส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยน
4. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
5. การส่ งต่อนักเรี ยน
โปรดแสดงความคิดเห็ นของท่านตามความเป็ นจริ ง และขอความกรุ ณาตอบครบทุกข้อ
ผูว้ ิจยั จะถื อเป็ นความลับ โดยผูว้ ิจยั จะนําเสนอข้อมูลในภาพรวมเท่านันไม่มีผลกระทบต่อตัวท่าน
และหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณท่านทีได้เสี ยสละเวลาตอบแบบสอบถาม
เพือเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ดียงขึ
ิ นต่อไป

นางประนอม แก้วสวัสดิ=
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ตอนที 1
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี#แจง โปรดกาเครื องหมาย

ลงใน ( ) ทีเป็ นจริ งเกียวกับสถานภาพของท่าน

1. สถานภาพ
( ) ผูบ้ ริ หาร
( ) ครู ทีปรึ กษา
2. ประสบการณ์การทํางาน
( ) ...................ปี
3. ขนาดของโรงเรี ยน
( ) ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรี ยนไม่เกิน 499 คน)
( ) ขนาดกลาง (จํานวนนักเรี ยนตังแต่ 500 -1,499 คน)
( ) ขนาดใหญ่ (จํานวนนักเรี ยนตังแต่ 1,500 -2,499 คน)
( ) ขนาดใหญ่พิเศษ (จํานวนนักเรี ยนตังแต่ 2,500 คน ขึนไป)
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ตอนที 2
สภาพและปัญหาการดําเนินระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
คําชี#แจง
โปรดกาเครื องหมาย ลงใน
ระดับการปฏิบตั ิงานตามความคิดเห็นของท่านจาก
สภาพและปั ญหาทีเป็ นจริ ง โดยเกณฑ์การพิจารณาดังนี
5
หมายถึง
สภาพ
และปั ญหาการดําเนิ นงานระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึง สภาพ และปั ญหาการดําเนินงานระดับมาก
3 หมายถึง สภาพ และปั ญหาการดําเนินงานระดับปานกลาง
2 หมายถึง สภาพ และปั ญหาการดําเนินงานระดับน้อย
1 หมายถึง สภาพ และปั ญหาการดําเนินงานระดับน้อยทีสุ ด
ข้อ
ที

การดําเนิ นงาน

การรู้ จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล
1. โรงเรี ยนมีแผนและปฏิทินปฏิบตั ิงาน
การจัดเก็บข้อมูลพืนฐานนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคลโดยแต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน เตรี ยมความพร้อม
2. ครู ทีปรึ กษาและผูบ้ ริ หารได้ดาํ เนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิงานเกียวกับการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
3. ครู ทีปรึ กษาจัดทําข้อมูลพืนฐานนักเรี ยน
ทัง 4 ด้านได้แก่ ด้านความรู ้
ความสามารถ ด้านสุ ขภาพ ด้าน
ครอบครัว และด้านอืนๆ ทีพบเพิมเติม
4. ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิงานเกียวกับการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

ระดับสภาพการ
ระดับปั ญหา
ดําเนินงาน
การดําเนิ นงาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้อ
ที

การดําเนิ นงาน

การรู้ จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล
5. บุคลากรในโรงเรี ยนให้ความร่ วมมือ
ปฏิบตั ิตามแผนงานเกียวกับการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
6. ผูบ้ ริ หารได้ประเมินคุณภาพภายในการ
ปฏิบตั ิงานเกียวกับการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ น
รายบุคคลอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครัง
7. ครู ทีปรึ กษาได้สรุ ปผลและรายงานผล
เกียวกับการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ต่อผูบ้ ริ หารผูป้ กครอง และชุมชน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
8. ครู ทีปรึ กษาและผูบ้ ริ หารได้นาํ ปั ญหา
อุปสรรคการปฏิบตั ิงานเกียวกับการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลมาปรับปรุ งแก้ไข
การคัดกรองนักเรี ยน
9. โรงเรี ยนได้แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานด้านการคัดกรองนักเรี ยน
ออกเป็ นกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี ยงหรื อมี
ปั ญหา
10. ครู ทีปรึ กษาและผูบ้ ริ หารมีการประชุม
วางแผนการคัดกรองนักเรี ยน
11. ครู ทีปรึ กษานําข้อมูลพืนฐานนักเรี ยน
รายบุคคลมาวิเคราะห์เพือคัดกรอง
นักเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มปกติ
กลุ่มเสี ยงหรื อมีปัญหา
12. โรงเรี ยนจัดทําสารสนเทศเกณฑ์
การคัดกรองนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มปกติ
และกลุ่มเสี ยงหรื อมีปัญหา

ระดับสภาพการ
ระดับปั ญหา
ดําเนินงาน
การดําเนิ นงาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้อ
ที
13.

การดําเนิ นงาน

โรงเรี ยนได้ออกแบบเครื องมือคัดกรอง
นักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี ยง
หรื อมีปัญหา
14. คณะกรรมการดําเนิ นงานและผูบ้ ริ หาร
ได้สร้างความเข้าใจกับครู และบุคลากร
ในโรงเรี ยนเกียวกับการคัดกรองนักเรี ยน
15. ครู ทีปรึ กษาได้ติดตามผลและ
ประเมินผลนักเรี ยนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี ยง
หรื อมีปัญหาอย่างใกล้ชิด
16. ครู ทีปรึ กษานําผลประเมินนักเรี ยน
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี ยงหรื อมีปัญหา
รายงานให้ผบู ้ ริ หารทราบอย่างน้อยภาค
เรี ยน ละ 1 ครัง
17. ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการคัดกรอง
นักเรี ยนโดยการให้รายละเอียดข้อมูล
ทีเป็ นจริ ง
18. ครู ทีปรึ กษาได้นาํ ผลการประเมิน
นักเรี ยนกลุ่มปกติกลุ่มเสี ยงหรื อมีปัญหา
รายงานให้ผปู ้ กครองทราบอย่างน้อย
ภาคเรี ยน ละ 1 ครัง
19. ครู ทีปรึ กษาได้นาํ ผลการประเมินการคัด
กรองนักเรี ยนมาปรับปรุ งเพือพัฒนา
อย่างต่อเนื อง
การส่ งเสริมพัฒนานักเรี ยน
20. โรงเรี ยนได้จดั ทําปฏิทินแผนปฏิบตั ิงาน
เกียวกับกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนา
นักเรี ยนตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนเป็ นประจําทุกปี

ระดับสภาพ
ระดับปั ญหา
การดําเนิ นงาน
การดําเนิ นงาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้อ
ที
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

การดําเนิ นงาน
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรมประชุ ม
ผูป้ กครองนักเรี ยนเกียวกับกิจกรรม
ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนอย่างน้อย
ภาคเรี ยนละ 1 ครัง
โรงเรี ยนได้จดั โครงการส่ งเสริ มและ
พัฒนานักเรี ยนทีมีความสามารถทัง 4
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ้ความสามารถ
ด้านสุ ขภาพ ด้านครอบครัว และด้าน
อืนๆ ทีพบเพิมเติม
ครู ทีปรึ กษาได้จดั กิจกรรมโฮมรู มเพือ
ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนในชันเรี ยน
อย่างสมําเสมอ
ครู ทีปรึ กษาได้จดั กิจกรรมชุ มนุม
ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนเป็ นตาม
ความสมัครใจและความถนัดของ
นักเรี ยน
โรงเรี ยนได้จดั กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
เพือส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนเป็ น
ประจําทุกปี
ครู ทีปรึ กษาและบุคลากรในโรงเรี ยนให้
ความร่ วมมือเกียวกับการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
ครู ทีปรึ กษาและบุคลากรในโรงเรี ยนได้
ปฏิบตั ิตามแผนปฏิทินงานเกียวกับการ
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
ทีวางไว้ตามขันตอน

ระดับสภาพ
ระดับปั ญหา
การดําเนิ นงาน
การดําเนิ นงาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้อ
ที
28.

การดําเนิ นงาน

ครู ทีปรึ กษาได้สรุ ปผลและประเมินผล
กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
ให้เป็ นปั จจุบนั
29. ครู และบุคลากรในโรงเรี ยนเต็มใจให้
ความร่ วมมือกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนา
นักเรี ยน
30. ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุนเงินงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนา
นักเรี ยนตามความเหมาะสม
31. โรงเรี ยนได้ยกย่อง ชมเชย หรื อให้
รางวัลนักเรี ยนทีสร้างชือเสี ยงให้กบั
โรงเรี ยน
การป้องกันและแก้ ไขปัญหา
32. โรงเรี ยนมีการวางแผนเพือป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหานักเรี ยนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
33. โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในดูแลเรื องการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหานักเรี ยน
34. โรงเรี ยนกําหนดเป้ าหมายการปฏิบตั ิงาน
เกียวกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
นักเรี ยน
35. ครู ทีปรึ กษาและบุคคลากรในโรงเรี ยน
ปฏิบตั ิตามแผนเกียวกับการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหานักเรี ยนตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

ระดับสภาพ
ระดับปั ญหา
การดําเนิ นงาน
การดําเนิ นงาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้อ
ที
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

การดําเนิ นงาน
ครู ทีปรึ กษาดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยนโดย
ออกเยียมบ้านเพือป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหานักเรี ยนตามระบบดูแลช่วยเหลือ
ผูบ้ ริ หารสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานเกียวกับ
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยน
ตามความเหมาะสม
ครู ทีปรึ กษาประเมินผลและแจ้งให้
ผูป้ กครองทราบเพือให้มีส่วนร่ วมในการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ครู ทีปรึ กษาและผูบ้ ริ หารตรวจสอบและ
ติดตามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ในกลุ่มเสี ยงหรื อมีปัญหาเพือการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหานักเรี ยน
ครู ทีปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้
ปรึ กษาปั ญหาเบืองต้นอย่างจริ งใจเพือใช้
เป็ นข้อมูลเกียวกับการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหานักเรี ยน
ครู ทีปรึ กษาสร้างความมันใจในการ
รักษาความลับข้อมูลเกียวกับปั ญหาของ
นักเรี ยน
ครู ทีปรึ กษาได้แผนการปฏิบตั ิงานการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยนมา
ปรับปรุ งเพือให้ทนั กับสถานการณ์
ปั จจุบนั
โรงเรี ยนจัดทําข้อมูลสารสนเทศ
เกียวกับการส่ งต่อนักเรี ยนทีต้องการ

ระดับสภาพ
ระดับปั ญหา
การดําเนิ นงาน
การดําเนิ นงาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ความช่วยเหลือ
ข้อ
ที
44.

การดําเนิ นงาน

ครู ทีปรึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูลนักเรี ยน
เพือแยกประเภทการส่ งต่อภายในหรื อ
ภายนอกอย่างชัดเจน
การส่ งต่ อนักเรียน
45. ครู ทีปรึ กษาและผูบ้ ริ หารสร้างความเข้าใจ
กับผูป้ กครองเมือมีการส่ งต่อนักเรี ยน
46. ครู ทีปรึ กษาและผูบ้ ริ หารมีความจริ งใจ
ปฏิบตั ิงานเกียวกับการส่ งต่อนักเรี ยน
47. ครู ทีปรึ กษาประสานงานกับผูป้ กครอง
อย่างเร่ งด่วนเมือมีการส่ งต่อนักเรี ยน
48. โรงเรี ยนติดตามผลการส่ งต่อนักเรี ยนกับ
ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านเพือหาทางแก้ไข
ปั ญหา
49. ครู ทีปรึ กษาได้รวบรวมข้อมูลและจัดทํา
รายงานผลการส่ งต่อนักเรี ยน
อย่างต่อเนื อง
50. ครู ทีปรึ กษานําข้อมูลการส่ งต่อนักเรี ยน
มาปรับปรุ งแก้ไขให้ทนั กับสถานการณ์
ปั จจุบนั

ระดับสภาพ
ระดับปั ญหา
การดําเนิ นงาน
การดําเนิ นงาน
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ภาคผนวก ค
ค่ าอํานาจจําแนกและค่ าความเชือมันของแบบสอบถาม
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ตาราง 28 ค่าอํานาจจําแนกรายข้อและค่าความเชื อมันของแบบสอบถามเรื อง สภาพและปั ญหา
การดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื*นที การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 18

ด้าน
การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

การส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยน

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ค่าอํานาจจําแนก
สภาพการปฏิบตั ิ
ปั ญหาการปฏิบตั ิ
1.11
1.02
1.04
1.20
1.07
0.96
0.94
0.86
1.15
0.97
1.01
1.15
1.03
1.17
1.13
1.24
0.96
1.12
0.93
1.20
0.99
1.15
0.98
1.10
1.09
1.06
1.09
1.01
0.90
1.08
0.83
1.08
1.04
1.24
1.02
1.04
0.97
0.99
0.97
1.06
1.08
0.98
1.15
1.15
1.18
1.21
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ตาราง 28 (ต่อ)

ด้าน

การส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยน

การส่ งต่อ

ข้อ
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

ค่าอํานาจจําแนก
สภาพการปฏิบตั ิ
ปั ญหาการปฏิบตั ิ
1.20
1.22
1.14
1.01
0.98
0.93
0.93
0.90
0.96
0.96
1.01
1.06
1.03
1.24
1.01
1.08
1.06
1.05
1.13
0.99
0.96
0.95
0.94
1.23
1.06
1.11
1.09
1.08
1.04
1.10
1.07
1.11
1.04
1.16
1.06
1.16
1.20
1.13
1.02
1.04
0.77
1.03
0.85
1.08
0.93
1.14
0.98
1.09
0.82
1.03
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ตาราง 28 (ต่อ)

ด้าน

ข้อ
49.
50.

ค่าอํานาจจําแนก
สภาพการปฏิบตั ิ
ปั ญหาการปฏิบตั ิ
0.86
1.08
0.81
1.14

ค่าความเชือมันของแบบสอบถามทั*งฉบับ = 0.98
ค่า IOC = 1.00

