
  

บทที ่3 

วธิีการศึกษาและค้นคว้า 
 

 การศึกษา ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวั กรณีศึกษา โรงเรียน
กวดวชิาวรรณสรณ์ ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาตามขั้นตอนดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 3.1 วธีิการวจิยั 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.5 การสร้างเคร่ืองมือ 
 3.6. เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 3.7 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.8 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 วธีิการวจัิย 

 3.1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัดงักล่าวเพื่อเป็นการศึกษาการ
รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งในด้าน ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึง
พอใจของระบบโปรแกรมต่าง ๆ 
 3.2.1 การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตัวของโรงเรียนกวดวิชา        
วรรณสรณ์ 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.2.1 ประชากร 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งไวด้งัน้ี 
 ประชากร คือ จ านวนประชากรของนักเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตัวของ 
โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 10,689 คน ในปี 2558 
 3.2.2 กลุ่มตวัอยา่งและวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่ง (Sample Group) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คดัเลือกจากประชากรนกัเรียนท่ีใช้
ระบบคอร์สเรียนส่วนตวัของโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได้มาโดยการใช้
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หลักความน่าจะเป็น (Probability sampling) ซ่ึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างง่าย (Simple random- 
sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งมาจ านวน 400 ชุด การค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) 
ผูว้จิยัใชสู้ตรของ Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าของความคลาดเคล่ือน 5% ดงัน้ี 
 

    
 

     
 

 

  n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
  N =  ขนาดของประชากร 
  e  =  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
 

 โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งไวท่ี้ 0.05 (5%) 
 

  แทนค่าสูตร    
      

                
 

 

                              คน 
         

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดป้รับจ านวนเป็น  400  คน  
  
3.3 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตัวของ
โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ ส าหรับตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย 
 3.3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียน โดยแบ่งออกเป็น 
  3.3.1.1 เพศ 
  3.3.1.2 ระดบัการศึกษา 
  3.3.1.3 ประเภทของสถานศึกษา 
  3.3.1.4 แผนการเรียน 
  3.3.1.5 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
  3.3.1.6 จ านวนพี่นอ้งในครัวเรือนของนกัเรียนท่ีเรียนกวดวชิา 
  3.3.1.7 รายไดต่้อครัวเรือนของผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน 
  และพฤติกรรมท่ีใช้งานระบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ 
โดยแบ่งออกเป็น 
  3.3.1.8 หลกัสูตรกวดวชิาเคมี อาจารย ์อุ ๊ท่ีเรียนในปีท่ีผา่นมา 
  3.3.1.9 ชัว่โมงเรียนโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ 
  3.3.1.10 วนัท่ีเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
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  3.3.1.11 ช่วงเวลาท่ีเรียน 
  3.3.1.12 ค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิา 
  3.3.1.13 เหตุผลท่ีเลือกเรียนกวดวชิา 
 3.3.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวิชา 
วรรณสรณ์ เคมี โดยแบ่งออกเป็น 
  3.3.2.1 ความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในดา้นกระบวนการท างาน/การ
ใหบ้ริการ 
  3.3.2.2 ความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
  3.3.2.3 ความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในดา้นหอ้งเรียนและสถานท่ีเรียน 
  3.3.2.4 ความพึงพอใจในระบบคอร์สเรียนส่วนตัวด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ของระบบ 
  3.3.2.5 ความพึงพอใจในระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในดา้นการออกแบบระบบ 
  3.3.2.6 ความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในดา้นความเหมาะสมของราคา 
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียน
ส่วนตวัโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ โดยมีค าถามลกัษณะแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมท่ีใชง้านระบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ โดยมี
ค าถามลกัษณะแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของระบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ โดยมี
ค าถามลกัษณะแบบปลายปิด 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี
ใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ โดยมีค าถามลกัษณะแบบปลายเปิด 
 
3.5 การสร้างเคร่ืองมือ 

 3.5.1 ศึกษาคน้ควา้จากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อก าหนดขอบเขตของการศึกษา 
 3.5.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร และสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อก าหนด
ขอบเขตและเน้ือหาของแบบทดสอบจะไดมี้ความชดัเจนตามความมุ่งหมายการศึกษายิง่ข้ึน 
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 3.5.3 น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามให้ครอบคลุมตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 3.5.4 น าแบบสอบถามตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติและ
ทางการวจิยัจ  านวน 3 ท่าน แลว้น ามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งภายในโดยใช ้Index Objective 
Congruency : IOC โดยเลือกค าถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.5 และปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือให้มีความ
ถูกตอ้ง เหมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  
3.6 เกณฑ์การให้คะแนน 

 เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้ระบบ        
คอร์สเรียนส่วนตวั กรณีศึกษา โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ มีการใช้แบบมาตราส่วนประเมินค่า   
(Rating Scale) 
  ระดับความส าคัญ  คะแนน 
  พึงพอใจดีมาก       5 
  พึงพอใจดี        4 
  พึงพอใจปานกลาง       3 
  พึงพอใจนอ้ย       2 
  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด       1 
 
 เม่ือรวบรวมคะแนนและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะใช้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างแบ่ง
ระดบัผลความสนใจเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่  ความพึงพอใจระดบัดีมาก ความพึงพอใจระดบัดี ความพึง
พอใจระดบัปานกลาง ความพึงพอใจระดบัน้อย ความพึงพอใจระดับน้อยท่ีสุด โดยน าคะแนน
ข้างต้นไปใช้ในการอธิบายระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตัว 
กรณีศึกษา โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ โดยมีเกณฑใ์นการแปลค่าของคะแนน ดงัน้ี 
  4.50-5.00       หมายถึง ความพึงพอใจระดบัดีมาก 
  3.50-4.49       หมายถึง ความพึงพอใจระดบัดี 
  2.50-3.49       หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
  1.50-2.49       หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 
  1.00-1.49       หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
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3.7 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) ท าการเก็บขอ้มูลจาก 
  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมายโดยตรง ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือ 
ประชากรจากนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวัในโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ จ านวน 400 คน 
และใชร้ะยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลคือ เดือน กุมภาพนัธ์ 2558 ณ โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวม 
ได้แก่ ต ารา บทความ เว็บไซต์ วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง สถิติของประชากรในโรงเรียนกวดวิชา  
วรรณสรณ์ 
 
3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.8.1 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ 
  1. ค่าร้อยละ (Percentage) 

 
   เม่ือ    P แทน ค่าร้อยละ 
    f แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

 
  2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 

 

X   =   


n

x

 
   เม่ือ        X        แทน       ค่าเฉล่ีย 
    X      แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
     n         แทน       จ  านวนของคะแนนในกลุ่ม 

 
  3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 
 
 

100
N

f
p
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  เม่ือ    S.D.  แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
             X  แทน   ค่าคะแนน 
             n  แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 
               แทน   ผลรวม 
 
 3.8.2 การประมวลผลข้อมูล ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยมีขั้นตอน 
ดงัน้ี 
  1. ตรวจสอบขอ้มูลของแบบสอบถามหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง ทั้งทางด้าน ความถูกตอ้ง ความครบถ้วนของเน้ือหา เพื่อให้สอดคล้องส าหรับการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
  2. บนัทึกข้อมูลลงโปรแกรมโดยแทนท่ีเป็นรหัสในแบบบนัทึกข้อมูล และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ตามล าดบั 
  3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
  4. ประมวลผลขอ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อวเิคราะห์และสรุปผลตามล าดบัต่อไป 


