บทที่ 3
วิธีการศึกษาและค้ นคว้ า
การศึกษา ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ใช้ระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัว กรณี ศึกษา โรงเรี ยน
กวดวิชาวรรณสรณ์ ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาตามขั้นตอนดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 วิธีการวิจยั
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
3.4 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.5 การสร้างเครื่ องมือ
3.6. เกณฑ์การให้คะแนน
3.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 วิธีการวิจัย
3.1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ดังกล่าวเพื่อเป็ นการศึกษาการ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งในด้าน ทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับความพึง
พอใจของระบบโปรแกรมต่าง ๆ
3.2.1 การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งซึ่ งเป็ นนัก เรี ย นที่ ใ ช้ ร ะบบคอร์ ส เรี ย นส่ ว นตัว ของโรงเรี ย นกวดวิ ช า
วรรณสรณ์
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.2.1 ประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างไว้ดงั นี้
ประชากร คื อ จานวนประชากรของนัก เรี ย นที่ ใ ช้ ร ะบบคอร์ ส เรี ย นส่ ว นตัว ของ
โรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ มีจานวนประชากรทั้งสิ้ น 10,689 คน ในปี 2558
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง (Sample Group) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คัดเลือกจากประชากรนักเรี ยนที่ใช้
ระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวของโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ม าโดยการใช้
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หลัก ความน่ า จะเป็ น (Probability sampling) ซึ่ ง ใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งง่ า ย (Simple randomsampling) ได้กลุ่มตัวอย่างมาจานวน 400 ชุ ด การคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size)
ผูว้ จิ ยั ใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และค่าของความคลาดเคลื่อน 5% ดังนี้

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมรับได้
โดยกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 0.05 (5%)
แทนค่าสู ตร
คน
ในการศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้ปรับจานวนเป็ น 400 คน
3.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึ ก ษา ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนที่ ใ ช้ ร ะบบคอร์ ส เรี ยนส่ ว นตัว ของ
โรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
3.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักเรี ยน โดยแบ่งออกเป็ น
3.3.1.1 เพศ
3.3.1.2 ระดับการศึกษา
3.3.1.3 ประเภทของสถานศึกษา
3.3.1.4 แผนการเรี ยน
3.3.1.5 ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
3.3.1.6 จานวนพี่นอ้ งในครัวเรื อนของนักเรี ยนที่เรี ยนกวดวิชา
3.3.1.7 รายได้ต่อครัวเรื อนของผูป้ กครองเฉลี่ยต่อเดือน
และพฤติ ก รรมที่ ใช้งานระบบคอร์ ส เรี ยนส่ วนตัวโรงเรี ย นกวดวิชาวรรณสรณ์
โดยแบ่งออกเป็ น
3.3.1.8 หลักสู ตรกวดวิชาเคมี อาจารย์ อุ๊ ที่เรี ยนในปี ที่ผา่ นมา
3.3.1.9 ชัว่ โมงเรี ยนโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์
3.3.1.10 วันที่เรี ยนในแต่ละสัปดาห์
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3.3.1.11 ช่วงเวลาที่เรี ยน
3.3.1.12 ค่าใช้จ่ายในการเรี ยนกวดวิชา
3.3.1.13 เหตุผลที่เลือกเรี ยนกวดวิชา
3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจระบบคอร์ ส เรี ย นส่ วนตัวโรงเรี ย นกวดวิชา
วรรณสรณ์ เคมี โดยแบ่งออกเป็ น
3.3.2.1 ความพึงพอใจระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวในด้านกระบวนการทางาน/การ
ให้บริ การ
3.3.2.2 ความพึงพอใจระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวในด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
3.3.2.3 ความพึงพอใจระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวในด้านห้องเรี ยนและสถานที่เรี ยน
3.3.2.4 ความพึ ง พอใจในระบบคอร์ ส เรี ยนส่ ว นตัว ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประโยชน์ของระบบ
3.3.2.5 ความพึงพอใจในระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวในด้านการออกแบบระบบ
3.3.2.6 ความพึงพอใจระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวในด้านความเหมาะสมของราคา
3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม ซึ่ ง ได้แ บ่ ง แบบสอบถาม
ออกเป็ น 4 ส่ วน ดัง นี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับคุณลักษณะส่ วนบุคคลของนักเรี ยนที่ใช้ระบบคอร์ สเรี ยน
ส่ วนตัวโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ โดยมีคาถามลักษณะแบบปลายปิ ด
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมที่ใช้งานระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ โดยมี
คาถามลักษณะแบบปลายปิ ด
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ โดยมี
คาถามลักษณะแบบปลายปิ ด
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรี ยนที่
ใช้ระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ โดยมีคาถามลักษณะแบบปลายเปิ ด
3.5 การสร้ างเครื่องมือ
3.5.1 ศึกษาค้นคว้าจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกาหนดขอบเขตของการศึกษา
3.5.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร และสัมภาษณ์ ผเู ้ กี่ยวข้องเพื่อกาหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบจะได้มีความชัดเจนตามความมุ่งหมายการศึกษายิง่ ขึ้น
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3.5.3 นาข้อมูลที่ได้มาสร้างเครื่ องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามให้ครอบคลุมตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา
3.5.4 นาแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสถิติและ
ทางการวิจยั จานวน 3 ท่าน แล้วนามาคานวณค่าดัชนี ความสอดคล้องภายในโดยใช้ Index Objective
Congruency : IOC โดยเลือกคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 และปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือให้มีความ
ถูกต้อง เหมาะสมตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.6 เกณฑ์ การให้ คะแนน
เนื่ อ งจากการวิจ ัย ในครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ ใ ช้ร ะบบ
คอร์ สเรี ยนส่ วนตัว กรณี ศึกษา โรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ มี การใช้แบบมาตราส่ วนประเมิ นค่า
(Rating Scale)
ระดับความสาคัญ
คะแนน
พึงพอใจดีมาก
5
พึงพอใจดี
4
พึงพอใจปานกลาง
3
พึงพอใจน้อย
2
พึงพอใจน้อยที่สุด
1
เมื่ อรวบรวมคะแนนและแจกแจงความถี่ แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ ยของกลุ่ มตัวอย่างแบ่ง
ระดับผลความสนใจเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ความพึงพอใจระดับดีมาก ความพึงพอใจระดับดี ความพึง
พอใจระดับ ปานกลาง ความพึง พอใจระดับน้อย ความพึ งพอใจระดับน้อยที่สุ ด โดยนาคะแนน
ข้า งต้น ไปใช้ ใ นการอธิ บ ายระดับ ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ ใ ช้ ร ะบบคอร์ ส เรี ย นส่ ว นตัว
กรณี ศึกษา โรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ โดยมีเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนน ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายถึง ความพึงพอใจระดับดี
2.50-3.49 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
1.00-1.49 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
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3.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) ทาการเก็บข้อมูลจาก
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคื อ
ประชากรจากนักเรี ยนที่ใช้ระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวในโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ จานวน 400 คน
และใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลคือ เดือน กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยทาการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผรู้ วบรวม
ได้แก่ ตารา บทความ เว็บไซต์ วิทยานิ พนธ์ ที่เกี่ ยวข้อง สถิ ติของประชากรในโรงเรี ยนกวดวิช า
วรรณสรณ์
3.8 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.8.1 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
p 

เมื่อ

f
 100
N

P
f
N

แทน ค่าร้อยละ
แทน ความถี่ที่ตอ้ งการแปลงให้เป็ นค่าร้อยละ
แทน จานวนความถี่ท้ งั หมด

2. ค่าเฉลี่ย (Mean)

x

เมื่อ

X = n
X แทน ค่าเฉลี่ย
X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม
n แทน จานวนของคะแนนในกลุ่ม

3. ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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เมื่อ S.D. แทน
X
n


ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ค่าคะแนน
แทน จานวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม
แทน ผลรวม

3.8.2 การประมวลผลข้ อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows โดยมีข้ นั ตอน
ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อมูลของแบบสอบถามหลังจากที่ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่ มตัวอย่าง ทั้งทางด้าน ความถู กต้อง ความครบถ้วนของเนื้ อหา เพื่อให้สอดคล้องสาหรั บการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
2. บันทึ ก ข้อมู ล ลงโปรแกรมโดยแทนที่ เป็ นรหัส ในแบบบันทึ ก ข้อมูล และเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ตามลาดับ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป SPSS
4. ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อวิเคราะห์และสรุ ปผลตามลาดับต่อไป

