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สาระสังเขป  
 

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร. 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ และเพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทําสัญญาเขาเปน 
นนร.ครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูปกครอง นนร.ที่เขาทําสัญญา
เขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ใน ๓ มี.ค.๖๔ จํานวน ๙๑ คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบสํารวจความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา          
สรุปผลการวิจัย ดังนี้   
 ๑. ผูปกครองมีความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔        
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยผูปกครองมีความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร. ทั้งการ
กรอกขอมูลออนไลน และการเขาทําสัญญา ณ หอประชุมภูติอนันต รร.นร. อยูในระดับมากที่สุด  
 ๒.  ผูปกครองสวนใหญชื่นชมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และสถานที่ในการทําสัญญา และได
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คือ เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบใหม ทําใหมีการ
ปรับเปลีย่นลําดับการเขาทําสัญญากะทันหัน ทําใหผูปกครองบางทานเตรียมตัวเกือบไมทัน (ตอบ ๑ คน) 
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สารบัญ  
                     

หนา 

สาระสังเขป            ก 
คํานํา            ข 
สารบัญ            ค 
บทนํา            ๑ 
 - ที่มาและความสําคัญ                                                                                          ๑
 - วัตถุประสงคการวิจัย                                                                                         ๑
 - ประชากร                                                                                                       ๑ 
 - เครื่องมือที่ใชในการวิจัย.                                                                                     ๑
 - การเก็บรวบรวมขอมูล                                                                                        ๑
 - การวิเคราะหขอมูล                                                                                            ๒
 - ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ                                                                                   ๒   
บทวิเคราะหและบทสรุป          ๓ 
ภาคผนวก           ๕ 
 - แบบสํารวจความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปนนักเรียนนายเรือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ๖ 



 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญ 
 ผบ.รร.นร.ไดกรุณาอนุมัติใหจัดการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศกึษา ๒๕๖๔  ในวันพุธที่  
๓ มี.ค.๖๔ ระหวางเวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ รร.นร. เนื่องจากตามระเบียบ ทร.วาดวยการศึกษา    
พ.ศ.๒๕๔๐ ขอ ๔๘.๕ กําหนดใหผูที่จะเขาเปน นนร.จะตองทําสัญญาเขาเปน นนร. พรอมกับนํา
ผูปกครองมาใหคํายินยอมและใหผูมีหลักฐานที่ทางราชการเชื่อถือมาทําสัญญาค้ําประกัน ทั้งนี ้      
แผนกศึกษาและวิจัย กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย รร.นร.ไดทําการประเมินผลความพึง
พอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อการไดมาซึ่งขอมูลที่สะทอนถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ รร.นร. ในกิจกรรมดังกลาว และการไดมาซึ่งแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการทําสัญญาเขาเปน นนร. ในปตอไปใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

วัตถุประสงคการวิจัย    
 ๑. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศกึษา ๒๕๖๔ 
 ๒. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทําสัญญาเขาเปน 
นนร. ครั้งตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปกครอง นนร.ท่ีเขาทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําป
การศกึษา ๒๕๖๔ ใน ๓ มี.ค.๖๔ จํานวน ๙๑ คน โดยใชวิธกีารศกึษากับกลุมประชากรทั้งหมด  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ คือ แบบสํารวจความพึงพอใจในการทําสัญญาเขา
เปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยแบงออกเปน ๒ ตอน ไดแก 
  ตอนที่ ๑ ความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดย       
ขอคําถามมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา ๕ ระดับ (Rating Scale) 
  ตอนที่ ๒ ปญหา ขอขัดของ และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยขอคําถามเปนชนิดปลายเปด 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
        การเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี ้
 ๑. ขอความรวมมือกับผูปกครอง นนร. ที่เขาทําสัญญาเขาเปน นนร. ในการตอบแบบสํารวจ
ภายหลังเสร็จสิ้นการทําสัญญาเขาเปน นนร. 
 ๒. รวบรวมแบบสํารวจฯ ที่ตอบเรียบรอยแลว จากนั้นตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูล
พบวา สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได จํานวน ๘๘ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๙๖.๗๐ 
 ๓. บันทึกขอมูล เพื่อเตรียมการวิเคราะหทางสถิติตอไป  
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  
 ๑. ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหดวยสถิติภาคบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย       
เลขคณิต ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม  
ศรีสะอาด, ๒๕๓๙)  
       คาเฉลี่ย   ๔.๕๑ - ๕.๐๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
       คาเฉลี่ย   ๓.๕๑ - ๔.๕๑  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
       คาเฉลี่ย   ๒.๕๑ - ๓.๕๑  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
       คาเฉลี่ย   ๑.๕๑ - ๒.๕๑  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
       คาเฉลี่ย   ๑.๐๐ - ๑.๕๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด     
 ๒. ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวเิคราะหเนื้อหา (Content Analysis)       

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ    
 ๑. ไดทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอระบบการกรอกขอมูลสัญญาแบบ
ออนไลนและประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการที่เก่ียวของกับการทําสัญญาเขาเปน นนร. 
ประจําปการศกึษา ๒๕๖๔ 
 ๒.  ไดทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทําสัญญาเขาเปน 
นนร.ในปตอไป ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 



 

บทวิเคราะหและบทสรุป 
 

 ความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  ผูวิจัยขอนําเสนอผล
การวิเคราะห โดยแบงเปน ๒ ตอน  ไดแก 
 ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตอนที่ ๒  ปญหา และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา  
   
ตอนท่ี ๑ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  
ผลดังตารางท่ี ๑ 

ตารางที่ ๑ : ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  
(N = ๘๘ คน)  

รายการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. การแปลผล 

๑. การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนนายเรือ (กรอกขอมูลออนไลน) ๔.๘๔ ๐.๓๘ มากท่ีสุด 
  ๑.๑ เอกสารชี้แจงข้ันตอนการกรอกขอมูลออนไลนครบถวน ชัดเจน ๔.๘๖ ๐.๓๘ มากที่สุด 
  ๑.๒ ระยะเวลาที่ใหกรอกขอมูลทําสัญญา (๒ - ๑๔ ก.พ.๖๔) ๔.๘๓ ๐.๓๘ มากที่สุด 
  ๑.๓ รูปแบบแบบฟอรมกรอกขอมูลงายตอการอานและการใชงาน ๔.๘๔ ๐.๓๗ มากที่สุด 
  ๑.๔ การบันทึกและแกไขขอมูลทําไดงายไมยุงยาก ๔.๘๒ ๐.๓๙ มากที่สุด 
  ๑.๕ การตอบขอซักถามของเจาหนาที่เก่ียวกับการทําสัญญา ๔.๘๕ ๐.๓๙ มากที่สุด 
๒. การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนนายเรือ (หอประชมุภูติอนันต) ๔.๘๘ ๐.๓๒ มากท่ีสุด 
  ๒.๑ ขั้นตอนในการทําสัญญา  ๔.๘๘ ๐.๓๓ มากที่สุด 

  ๒.๒ การดําเนินงานของคณะกรรมการ/เจาหนาที่ทําสัญญา ๔.๘๙ ๐.๓๒ มากที่สุด 

  ๒.๓ สถานที่ในการทําสัญญา ๔.๙๑ ๐.๒๙ มากที่สุด 

  ๒.๔ ระยะเวลาที่ใชในการทําสัญญา  ๔.๘๘ ๐.๓๓ มากที่สุด 

  ๒.๕ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (สถานที่จอดรถ หองน้ํา ฯลฯ)  ๔.๘๖ ๐.๓๕ มากที่สุด 

ในภาพรวม ๔.๘๖ ๐.๓๕ มากท่ีสุด 

 ผูปกครองมคีวามพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ในภาพรวมอยู
ในระดับมากที่สุด (X = ๔.๘๖, S.D.= ๐.๓๕) โดยผูปกครองมีความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปน นนร. 
(กรอกขอมูลออนไลน) อยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๘๔, S.D. = ๐.๓๘) โดยผูปกครองมีความพึงพอใจ
สูงสุด ในเรื่องเอกสารชี้แจงขั้นตอนการกรอกขอมูลออนไลนครบถวน ชัดเจน อยูในระดับมากที่สุด           
( X = ๔.๘๖, S.D. = ๐.๓๘) รองลงมาคือ การตอบขอซักถามของเจาหนาที่เกี่ยวกับการทําสัญญา อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = ๔.๘๕, S.D. = ๐.๓๙) และมีความพึงพอใจต่ําสุด ในเรื่องการบันทึกและแกไขขอมูล
ทําไดงายไมยุงยาก อยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๘๒, S.D. = ๐.๓๙) สําหรับการทําสัญญาเขาเปน นนร. 
(หอประชุมภูติอนันต) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (X = ๔.๘๘, S.D. = ๐.๓๒) โดยผูปกครองมี
ความพึงพอใจสูงสุด ในเรื่องสถานท่ีในการทําสัญญา อยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๙๑, S.D. = ๐.๒๙) 
รองลงมาคือ การดําเนินงานของคณะกรรมการ/เจาหนาที่ทําสัญญา อยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๘๙, 
S.D. = ๐.๓๒) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่อง สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยูในระดับมากที่สุด       
(X = ๔.๘๖, S.D. = ๐.๓๕) 



๔ 
 

 

ตอนท่ี ๒ ปญหา และขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
 ผูปกครองสวนใหญชื่นชมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและสถานที่ในการทําสัญญา และไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการทําสัญญาเขาเปน นนร.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คือ เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบใหม ทําใหมีการ
ปรับเปลี่ยนลําดับการเขาทําสัญญากะทันหัน ทําใหผูปกครองบางทานเตรียมตัวเกือบไมทัน (ตอบ ๑ คน) 
 
 

       

 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

แบบสํารวจความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปนนักเรียนนายเรือ  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสํารวจความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปนนักเรียนนายเรือ 

 
คําชี้แจง :  
 ๑. กรุณาตอบแบบสํารวจตามความคิดเห็นที่เปนจริงขอ
เขาเปนนักเรียนนายเรือ ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในปตอไป
 ๒. กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชอง
ความคิดเห็นของทาน           

รายการประเมิน

๑. การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนนายเรือ
  ๑.๑ เอกสารชี้แจงขั้นตอนการกรอกขอมูล
  ๑.๒ ระยะเวลาที่ใหกรอกขอมูลทําสัญญา 
  ๑.๓ รูปแบบแบบฟอรมกรอกขอมูลงายตอการอานและการใชงาน
  ๑.๔ การบันทึกและแกไขขอมูลทําไดงายไมยุงยาก
  ๑.๕ การตอบขอซักถามของเจาหนาที่เก่ียวกับการทําสัญญา
๒. การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนนายเรือ 
  ๒.๑ ขั้นตอนในการทําสัญญา  
  ๒.๒ การดําเนินงานของคณะกรรมการ
  ๒.๓ สถานที่ในการทําสัญญา 
  ๒.๔ ระยะเวลาที่ใชในการทําสัญญา 
  ๒.๕ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ (สถานที่จอดรถ หองน้ํา ฯลฯ

ปญหา ขอขดัของ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................
....................................................................
.............................................................................................................................

ขอขอบคุณในความรวมมือ
กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ

 

แบบสํารวจความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปนนักเรียนนายเรือ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ตามความคิดเห็นที่เปนจริงของทาน เพ่ือประโยชนในการพัฒนากระบวนการ
เขาเปนนักเรียนนายเรือ ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในปตอไป  

ลงในชอง  ตามระดับความพึงพอใจที่ปรากฏ และเติมขอความลงในชองวางตาม

รายการประเมิน  ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก 

การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนนายเรือ (กรอกขอมูลออนไลน)   

การกรอกขอมูลออนไลนครบถวน ชัดเจน   

ทําสัญญา (๒ - ๑๔ ก.พ.๖๔)   

งายตอการอานและการใชงาน   

การบันทึกและแกไขขอมูลทําไดงายไมยุงยาก   

ตอบขอซักถามของเจาหนาที่เก่ียวกับการทําสัญญา   

การทําสัญญาเขาเปนนักเรียนนายเรือ (หอประชุมภูติอนันต)   

  

การดําเนินงานของคณะกรรมการ/เจาหนาที่ทําสัญญา   

  

ระยะเวลาที่ใชในการทําสัญญา    

สถานที่จอดรถ หองน้ํา ฯลฯ)    

ปญหา ขอขดัของ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 ขอบคุณในความรวมมือ   

สถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ 
 [กรุณาสงแบบสํารวจ
 

แบบสํารวจความพึงพอใจในการทําสัญญาเขาเปนนักเรียนนายเรือ  

งทาน เพ่ือประโยชนในการพัฒนากระบวนการทําสัญญา

ตามระดับความพึงพอใจที่ปรากฏ และเติมขอความลงในชองวางตาม

ระดับความพึงพอใจ  
ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
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กรุณาสงแบบสํารวจพรอมหนังสือสัญญา] 
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