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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

สภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน   
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 

............................................................................................................................................................. 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
                 การตอบแบบสอบถามของท่านมีความสําคัญและมีค่าย่ิงต่อการศึกษาคร้ังนี้ เพราะจะ
ทําให้ทราบถึงสภาพและปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 
                  1. แบบสอบถามน้ีใช้สาํหรับหาข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยเท่าน้ันจะไม่เป็นผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และด้านส่วนตัวของผู้ตอบแต่ประการใด 
                2. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อและตอบตามสภาพที่เป็นจริง เพ่ือจะได้นําข้อมูลไป
พัฒนา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต 3 ต่อไป 
                3.  แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งเป็น  3   ตอน 
                     ตอนท่ี 1      สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                     ตอนท่ี 2      สภาพและปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3      
                     ตอนท่ี 3   แบบสอบถามปลายเปิด 
 
ตอนท่ี  1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง (    )  หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 1.   ปัจจุบันท่านปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 
                (    )   ผู้บริหาร    ได้แก่  ผู้อํานวยการ/รองผู้อํานวยการ  
                (    )   ครูผู้สอน               
2.  ขนาดของผู้โรงเรียน 

  (     )   ขนาดเล็ก   (จํานวนนักเรียนต้ังแต่  1-120  คน) 
  (     )   ขนาดกลาง   (จํานวนนักเรียนต้ังแต่  121-300  คน) 
  (     )   ขนาดใหญ ่ (จํานวนนักเรียนต้ังแต่  301  คนข้ึนไป) 

ตอนท่ี  2   สภาพและปัญหาระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรยีนของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
                  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชลบุรี  เขต 3      
                    โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้  แล้วพิจารณาตามทัศนะของท่านว่า ในสถานศึกษาที่ท่าน 
เก่ียวข้องมีสภาพและปัญหาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับใด  โดยใส่เครื่องหมาย  /  
ลงในช่องขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์ต่อไปน้ี 
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5 หมายถึง มีการปฏิบัติงาน  หรือมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีการปฏิบัติงาน  หรือมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
3 หมายถึง มีการปฏิบัติงาน  หรือมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีการปฏิบัติงาน  หรือมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีการปฏิบัติงาน  หรือมีปัญหาการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตัวอย่าง        
ข้อที่ สภาพและปัญหาการบริหารงาน 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับการปฏิบัติ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
0 สถานศึกษาจัดอบรมครูผู้สอนเกี่ยวกับระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
/       /   

 
คําอธบิาย  จากตัวอย่างการตอบคําถาม  แสดงว่า   

         - สถานศึกษาจัดอบรมครูผูส้อนเก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
                - สถานศึกษาจดัอบรมครูผู้สอนเก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหาอยู่ในระดับ 
                   ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อท่ี สภาพและปัญหาการบริหารงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติ ระดับปญัหา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
1. 

ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์สภาพความพร้อม 
ก่อนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

          

2. สถานศึกษามีการจัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติ
การและปฏิทนิปฏิบัติงานเป็นภาคเรียนและตลอดปี
การศึกษา 

          

3. สถานศึกษาดําเนินการให้มีคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 
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4. สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และ
ประชาสัมพันธ์งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้แก่บุคลากรและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

          

5. สถานศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันของ
ผู้เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

          

6. สถานศึกษากําหนดโครงสร้างการบริหารงานและ
แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน 

          

7. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

          

8. สถานศึกษาจัดทําคู่มือเพ่ือกําหนดแนวทาง วิธีการ
ประสานงานในการบริหารงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจน 

          

9. สถานศึกษาจัดอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่
เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติและมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          

ข้อท่ี สภาพและปัญหาการบริหารงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติ ระดับปญัหา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
10. 

 ด้านการวางแผนปฏิบัติงาน (ต่อ) 
สถานศึกษาจัดทําเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัดในการ
บริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

          

11. สถานศึกษามีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้าง
บรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการบริหารงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

          

12. สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้เพ่ิมเติม มทีักษะเก่ียวกับระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

          

 ด้านการดําเนนิงานตามแผน           
13.  สถานศึกษาจัดทําระเบียนสะสมของนักเรียนทุกคน 

มีการสังเกตและบันทึกข้อมูลด้านพฤติกรรม 
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

          

14. สถานศึกษาดําเนินการเย่ียมบ้านนักเรียน เพ่ือให้ทราบ
สภาพความเป็นอยู่ทางบ้านของนักเรียน 
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15. สถานศึกษาดําเนินการประเมินพฤติกรรมนักเรียน โดย
ใช้แบบประเมินพฤติกรรม  SDQ 

          

16. สถานศึกษาดําเนินการทดสอบ ประเมินผล 
ความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ของนักเรียน  

          

17. สถานศึกษากําหนดเกณฑ์คัดกรองและเลือกใช้วิธีการ
คัดกรองนักเรียนที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

          

18. สถานศึกษาดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรยีน 
จากระเบียนสะสม 

          

19. สถานศึกษาดําเนินการประชุมช้ีแจง เพ่ือทําความ
เข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 

          

20. สถานศึกษาจัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

          

 
ข้อท่ี สภาพและปัญหาการบริหารงาน 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับการปฏิบัติ ระดับปญัหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 

21. 
ด้านการดําเนนิงานตามแผน (ต่อ) 
สถานศึกษาดําเนินการสํารวจความต้องการของ
นักเรียนในด้านต่างๆ และเกบ็รวบรวมข้อมูลไว้ 
เป็นหลักฐาน 

          

22. สถานศึกษาดําเนินการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือ
นักเรียนในด้านการเรียน  ความประพฤติ และส่งเสริม
ในด้านสุขภาพแก่นักเรียน 

          

23. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรอย่างหลากหลาย
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 

          

24. สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความประพฤติชู้สาว  ปัญหา
โรคเอดส์ และโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ  

          

25. สถานศึกษาจัดให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระยะ ตลอดปี
การศึกษา 

          

26. สถานศึกษาดําเนินการส่งต่ออย่างเป็นระบบ มีการ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการบันทึกไว้เป็น
หลักฐานและมกีารติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ 

          

 
27. 

ด้านการนิเทศ กํากับ  ติดตาม ประเมินผล 
สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
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ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

28. สถานศึกษาจัดอบรมพัฒนากรรมการผู้รับผดิชอบ การ
นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลให้มีความรู้ความ
เข้าใจในงานและสามารถปฏิบัติงานได้ 
 

          

ข้อท่ี สภาพและปัญหาการบริหารงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติ ระดับปญัหา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
29. 

 ด้านการนิเทศ กํากับ  ติดตาม ประเมินผล (ต่อ) 
สถานศึกษาจัดทําแผนการนิเทศ กํากัด ติดตาม 
ประเมินผล และมีปฏิทินปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

          

30. สถานศึกษาจัดทําเคร่ืองมือการนิเทศ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน 

          

31. สถานศึกษานําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
พัฒนาระบบนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล 

          

32. สถานศึกษากําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

          

33. สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลอย่างสมํ่าเสมอ 

          

34. สถานศึกษาใช้วิธีการติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีหลากหลายและตรงตามสภาพจริง 

          

35. สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหาร
จัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนก่อนดําเนินการ
โครงการ 

          

36. สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหาร
จัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนระหว่างดําเนินการ
โครงการ 

          

37. สถานศึกษาดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหาร
จัดการระบบช่วยเหลือนักเรียนหลังดําเนินการ
โครงการ 

          

38. สถานศึกษาดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมหลักฐาน
ต่างๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
สามารถตรวจสอบได้ 

          

39. สถานศึกษานําผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุง
พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ข้อที่ สภาพและปัญหาการบริหารงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติ ระดับปญัหา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
40. 

ด้านการปรับปรุงพัฒนาใหไ้ด้มาตรฐาน 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานและ 
เกิดผลสัมฤทธ์ิจริง 

          

41. สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการตามโครงสร้างการ
บริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้
และความสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

          

42 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเป็นทีมและ
ประสานงานกันระหว่างบุคลากรภายใน และ 
มีเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา 

          

43. สถานศึกษาจัดให้มีเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เหมาะสมแลเพียงพอ 

          

44. สถานศึกษาจัดให้มีศูนย์หรือหอ้งปฏิบัติงานและมี
ข้อมูลสารสนเทศของงานระบบการดูแลช่วย 
เหลือนักเรียน 

          

45. สถานศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและเผยแพร่ให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

          

46. สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่เสมอ 

          

47. การบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิเช่ือถือได้ 

          

48. โดยภาพรวมนักเรียนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  
มีคุณธรรม จรยิธรรม และมบุีคลิกภาพดีอยู่ในระดับ 
ที่น่าพอใจ 

          

49. นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองและสามารถป้องกัน
ตนเองได้ โดยการหลีกเลี่ยงอบายมุข เช่น สารเสพติด  
การพนัน หรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ในระดับที่น่า
พอใจ 

          

ข้อท่ี สภาพและปัญหาการบริหารงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับการปฏิบัติ ระดับปญัหา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 
50. 

ด้านการปรับปรุงพัฒนาใหไ้ด้มาตรฐาน (ต่อ) 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพแห่งตน 

          

51. นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

          



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

  
 7 

ได้อย่างเหมาะสม 
 
ตอนท่ี  3  แบบสอบถามปลายเปิด 
                ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมการแก้ปญัหาการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                  
                   ด้านการวางแผน 
……………………………………………………………………………………………..……….. .……………………………………
………………………………………………………………… 
    ด้านการปฏิบัติตามแผน 
………………………………………………………………………………………………………. .……………………………………
………………………………………………………………… 
  ด้านการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ด้านการปรับปรุง พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 
    ประสาน  จินตนากูล 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 




