
 
 

 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนักเรียนในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 
           ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ผู้วิจัย     นางนริสา   พัฒนรัฐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนักเรียนในการเรียนออนไลน์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 44 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนักเรียนในการเรียนออนไลน์โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale ) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ การใช้ค่าร้อยละ 
 
           ผลการวิจัยพบว่า    
           ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนในการเรียนออนไลน์โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดจนถึงปัจจัยที่มี
ผลกระทบที่น้อยที่สุด เรียงล าดับได้ดังนี้ อันดับที่ 1 คือ ภาระงานของรายวิชาต่าง ๆ มีผลกระทบอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 52.27 % อันดับที่ 2 คือ ความเหนื่อยล้าของร่างกาย เช่น กล้าม 
เนื้อตาล้า การปวดบริเวณบ่าและหลัง เป็นต้น มีผลกระทบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น  
47.72 % อันดับที่ 3 คือ เนื้อหาของบทเรียนมีผลกระทบต่อนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าร้อยละ 
มากที่สุด คิดเป็น 63.64 % อันดับที่ 4 คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน  
มีผลกระทบต่อนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าร้อยละมากที่สุดเท่ากัน คิดเป็น 56.82 % อันดับที่ 5 คือ 
การวัดและประเมินผล  มีผลกระทบต่อนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าร้อยละมากที่สุด คิดเป็น 52.27 %  
อันดับที่ 6 คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคุณครูและคุณภาพของสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึง
อินเทอร์เน็ต มีผลกระทบต่อนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางมีค่าร้อยละมากที่สุดเท่ากัน คิดเป็น 43.18 %  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การศึกษาหาสาเหตุของปัญหาการขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนนักเรียนระดับ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ที่ผลการเรียนต่ ากว่า 2.50 
ผู้วิจัย  นายศรัณย์   พฤกษาปัญญะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเป็นการศึกษาหาสาเหตุของปัญหาการขาดแรงจูง ใจ  
ใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ 
ที่ผลการเรียนต่ ากว่า 2.50 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน
คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยสุ่มตัวอย่างนักเรียนทั้งหมด 5 คน ที่ผล 
การเรียนต่ ากว่า 2.50 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชุดค าถามท่ีเตรียมไว้ในการสัมภาษณ์ ทั้งหมด 8 ข้อ โดยใช้การ
สัมภาษณ์และการตั้งค าถาม โดยใช้ชุดค าถามท่ีได้เตรียมไว้ ทั้งหมด 8 ค าถาม โดยยึดแนวคดิของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่บุคคลนั้นย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  โดยแทรก
การให้ค าปรึกษาเ พ่ือเป็นการช่วยเหลือนักเรียนและเสริมพลังอ านาจให้แก่นักเรียน สถิติที่ ใช้ ใน  
การวิเคราะห์ข้อมูลคือเป็นการหาความสัมพันธ์และอิทธิพลของเพ่ือนที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 
 

ผลการวิจัยพบว่า   
สาเหตุของปัญหาการขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้น ไม่ได้มาจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวแต่จะ

ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ดังนั้น การด าเนินการแก้ปัญหาหรือการส่งเสริม
ป้องกันและพัฒนาตามหลักการของงานแนะแนวนั้นต้องพิจารณาปัญหาอย่างเป็นองค์รวมเพ่ือที่จะครอบคลุม
สาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและตรงจุดมากท่ีสุด 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง ระดับสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

ในการเรียน Online ช่วงสถานการณ์ COVID -19  
ผู้วิจัย              นางแสงจันทร์   อาภาวีระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงระดับสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในการเรียน Online ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี ้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์  
55 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด โดยมีการให้คะแนนแบบประเมิน  
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  
 

ผลการวิจัยพบว่า 
   ระดับสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในการเรียน 
Online ช่วงสถานการณ์ COVID-19 จากผลการท าแบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต คนไทยฉบับสมบูรณ์  
55 ข้อ สรุปได้ ดังนี้ 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 มีระดับสุขภาพจิตมากกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 45.45  
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/9 มีระดับสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 29.55  3. นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 มีระดับสุขภาพจิตต่ ากว่าคนทั่วไป ร้อยละ25 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 
นักเรียนชายมีระดับสุขภาพจิตมากกว่าคนทั่วไป มากกว่านักเรียนหญิง ร้อยละ 11.91  5. นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 นักเรียนหญิงมีระดับสุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป มากกว่านักเรียนชาย ร้อยละ 20.10  
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 นักเรียนชายมีระดับสุขภาพจิตต่ ากว่าคนทั่วไปมากกว่า นักเรียนหญิง  
ร้อยละ 8.19 และ 7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 นักเรียนหญิงมีระดับสุขภาพจิตปกติมากกว่า  
นักเรียนชาย ร้อยละ 8.19  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง   การศึกษาความรู้ความเข้าใจในงานบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ผู้วิจัย     นางสาวจิตรานันท์   จันทิมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนงานบริการแนะแนวก่อน-หลัง ของนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล จ านวน 46 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 32 คนโดยวิธีการเลือกสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบทดสอบงาน
บริการกิจกรรมแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามปัจจัยที่ศึกษาโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีคะแนนหลังจากการท าแบบทดสอบงานบริการแนะแนวมากกกว่าก่อนท าแบบทดสอบงาน

บริการแนะแนว 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเรื่อง  การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แนะแนวกับครูปัญจพรเพ่ือพัฒนา 
  ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน รายวิชา  แนะแนว  ของนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  6  
                     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
ผู้วิจัย   นางสาวปัญจพร   สอนพูด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแนะแนวและ 2. ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แนะแนวกับครูปัญจพร 
ประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 13 ห้องเรียน จ านวน 470 คน กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 จ านวน 44 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คัดเลือกโดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) ด้วยการจับฉลากมีหน่วยเป็นห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัย ได้แก่ เว็บไซต์แนะแนวกับครูปัญจพร แบบทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาแนะแนว  
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ 
แนะแนวกับครูปัญจพร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t) 
 
  ผลการวิจัยพบว่า   
          ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แนะแนวกับครูปัญจพรสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์แนะแนวกับครูปัญจพร 
อยู่ในระดับมาก 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

 

 
ชื่อเร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/12  
     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  ปีการศึกษา 2564 
ผู้วิจัย    นางทัศนีย์   หล้าธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน งานแนะแนว 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2564 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาพรวมที่ เป็นปัญหาแต่ละด้านของนักเรียนระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา โดยจ าแนกตามพฤติกรรมย่อยแต่ละด้าน ซึ่งมีผลต่อสัมพันธภาพทาง
สังคมและชีวิตประจ าวันของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง ของส านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข   
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ นักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และมีปัญหา จ าแนกตามพฤติกรรมย่อยแต่ละด้าน 
คือ 1. พฤติกรรมด้านอารมณ์  2.  พฤติกรรมเกเร 3.  พฤติกรรมอยู่ ไม่นิ่ ง 4. พฤติกรรมความสัมพันธ์กับ เพื่ อน  
5. พฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม 

ผลการวิจัยพบว่า   
 1. พฤติกรรมภาพรวมที่เป็นปัญหาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา คือ 
พฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมความสัมพันธ์กับเพื่อน พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ตามล าดับ ส่วนพฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม 
นักเรียนมีจุดแข็ง ร้อยละ 97.5 ไม่มีจุดแข็ง ร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีว่าการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและ  
กลุ่มมีปัญหาไม่ยากนัก เพราะเด็กมีจุดแข็งท าให้ง่ายในการช่วยเหลือ 
 2. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาจ าแนกตาม
พฤติกรรมย่อยแต่ละด้าน คือ 2.1 พฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมที่มีปัญหามากที่สุด คือ กังวลเวลาอยู่ในสถานที่ไม่คุ้น  
ขาดความเช่ือมั่นในตนเองและขี้กังวล 2.2 พฤติกรรมเกเร พฤติกรรมที่มีปัญหามากที่สุด คือ มักท าตามคนอื่นบอก และโกรธ
รุนแรง และมักอารมณ์เสีย 2.3 พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง พฤติกรรมที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ อยู่ไม่นิ่ง นั่งนาน ๆ ไม่ได้วอกแวกง่าย 
รู้สึกไม่มีสมาธิ แต่ขณะเดียวกันนักเรียนกลุ่มนี้กลับมีพฤติกรรมเชิงบวก คือ ท างานได้จนเสร็จมีสมาธิ ตั้งใจท างานและคิด 
ก่อนท า ร้อยละ 52.5 และ 42.5 ตามล าดับ 2.4 พฤติกรรมความสัมพันธ์กับเพื่อน พฤติกรรมที่เป็นปัญหามากท่ีสุด คือ ชอบอยู่
กับตัวเอง เล่นคนเดียว อยู่ตามล าพัง และเด็ก ๆ คนอื่นล้อเลียนหรือรังแก แต่ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาด้านนี้นับว่า  
น้อยมากเมื่ อ เทียบกับพฤติกรรมเ ชิ งบวกด้ านนี้ คื อ  มี เพื่ อนสนิท ซึ่ งนัก เรี ยนยอมรับว่ าจริ งถึ งร้ อยละ 92.5 
2.5 พฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม นักเรียนมีจุดแข็งร้อยละ 97.5 ไม่มีจุดแข็งเพียงร้อยละ 2.5 พฤติกรรมที่เป็นปัญหามาก
ที่สุด คือ ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่าและพึ่งฉันได้ ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดี ไม่สบายใจ เรียงตามล าดับ แต่ร้อยละของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาด้านนี้นับว่าน้อยมาก พฤติกรรมย่อยด้านนี้ที่นักเรียนยอมรับว่าจริงมากที่สุด คือ พยายามท าตัวดีกับ  
คนอื่น ใส่ใจความรู้สึกคนอื่น และเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น  ผลกระทบของพฤติกรรมที่มีต่อคนรอบข้างตัวนักเรียน 
สัมพันธภาพทางสังคมและชีวิตประจ าวันของนักเรียน ผลกระทบทางพฤติกรรมส่งผลต่อชีวิตการคบเพื่อนของนักเรียน  
มากที่สุด ส่วนความเรื้อรังของปัญหาเกิดในช่วงมากกว่า 1 ปี มากที่สุด 
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