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งานประเมินผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดทําแบบสอบถาม 
- ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน 
นตท.(ทร.) (ภาควชิาการ)  
- ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน 
นตท.(ทร.) (ภาคความเหมาะสมและพลศึกษา) 

๒. จัดเตรียมแบบสอบถาม 

๑. ประสานคณะอนุกรรมการสอบ
ภาควิชาการ 
    - ขอแผนผังท่ีนั่งสอบแตละอาคาร 
    - จั ด ทํ า ข อมู ล ช้ี แจ งการ แจก
แบบสอบถาม (PowerPoint)  
๒. สําเนาแบบสอบถาม 
    - ภาควิชาการ ๑,๖๐๐ ชุด 
    - ภาคความเหมาะสมฯ ๒๐๐ ชุด 
๓ .  สุ ม เ ลื อ ก ห อ ง ส อ บ  แ ล ะ จั ด
แบบสอบถาม ใสซองปดผนึก 
๔. ประสานคณะอนุกรรมการภาค
ความเหมาะสมและพลศึกษา ขอรับ
สนับสนุนสถานที่ตอบแบบสอบถาม 
๕. เตรียมการแจกจายแบบสอบถาม 
(ภาคความเหมาะสมฯ)  
    - แจงรายชื่อ จนท.ชวยเหลือ 
    - จัดเตรียมอุปกรณ 
    - จั ด เ ต รี ย ม ส ถ า น ที่ ต อ บ
แบบสอบถาม 

๓. เก็บขอมูล 
ภาควิชาการ นําสงแบบสอบถาม ใหกับหัวหนากรรมการประจําหอง
สอบ ในวันสอบภาควิชาการ และรอรับกลับหลังสอบเสร็จ 
ภาคความเหมาะสมฯ แจกแบบสอบถามใหกับผูเขาสอบ 

๔. บันทึกขอมูล 

๑.  ส ร า งแบบกรอกข อมู ล  SPSS 
พรอมคําชี้แจงการลงรหัส 
๒ .  ตรวจสอบความสมบู รณ ของ
แบบสอบถาม 
๓. จัดทําตารางการบันทึกขอมูลเชิง
ปริมาณ ใหผูรวมงานชวยกรอกขอมูล 
๔. บันทึกขอมูลในแบบกรอกขอมูล 
SPSS 

๕. วิเคราะหขอมูล 
รวบรวมไฟลขอมูล ตรวจสอบ และ

วิเคราะหขอมูล  

๖. จัดทํารายงาน 

๗. ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 

๑. พิมพรูปเลมรายงานผลการวิจัย 
๒. สําเนารายงานผลการวิจัย 
๓. พิมพบันทึกรายงานผลการวิจัย 

กอนเก็บ
รวบรวม
ขอมูล 

ระหวางเก็บ
ร ว บ ร ว ม
ขอมูล 

หลั ง เ ก็ บ
รวบรวม
ขอมูล 



งานประเมินผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพเรือ 

การปฏิบัต ิ ผูปฏิบัต ิ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑. การปฏิบัตกิอนการเก็บรวบรวมขอมูล    
๑.๑ จัดทําแบบสอบถาม    
- ทบทวนและปรับแกไข แบบสอบถาม ทั้ง ๒ ฉบับ  
   ๑. ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน 
นตท.(ทร.) (ภาควชิาการ) 
   ๒. ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน 
นตท.(ทร.) (ภาคความเหมาะสมและพลศึกษา)   
คําแนะนํา ศึกษาขอมูลจากรายงานผลและ AAR ปที่ผานมา มาประกอบ 

อนุกรรมการฯ กลางเดือน 
ก.พ. 

 

๑.๒ จัดเตรียมแบบสอบถาม    
(๑) ประสานคณะอนุกรรมการสอบภาควิชาการ 
     ๑. ขอแผนผังที่นั่งสอบในแตละอาคารสอบ เพื่อวางแผนเลอืกหอง
สอบที่จะแจกแบบสอบถาม 
     ๒. เตรียมขอมูลการแจกแบบสอบถาม (PowerPoint) แทรกไปกับ
การชี้แจงการตรวจสอบเอกลักษณบุคคล ให หก.กถจ.ฯ ชี้แจงในการ
ประชุมกรรมการคุมสอบภาควชิาการ  
คําแนะนํา ประสานกรรมการประจําหองสอบ เพื่อขอความรวมมือและ
ชี้แจงขั้นตอนการแจกแบบสอบถาม 

อนุกรรมการฯ 
 
 

ตนเดือน มี.ค. 
(ภายหลังรัน
หมายเลข

ประจําตัวสอบ) 

 

(๒) สําเนาแบบสอบถาม ขอรับสนบัสนุนจาก กคช.ฝบก.ฯ  
     ๑. ภาควิชาการ ประมาณ ๑,๖๐๐ ชุด 
     ๒. ภาคความเหมาะสมและพลศึกษา ประมาณ ๒๐๐ ชุด 
ขอสังเกต ภาควิชาการ กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางกําหนด
ขนาดตัวอยางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan จะไดขนาดกลุม
ตัวอยางประมาณ ๓๕๐ - ๓๗๐ คน ขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัครในแตละป 
(๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ คน) แตเพื่อความแข็งแกรงของขอมูล ผูวิจัยเลือก
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางประมาณ ๑,๖๐๐ คน สําหรับภาคความ
เหมาะสมฯ ใชประชากรทั้งหมด 

กคช.ฝบก.ฯ ตนเดอืน มี.ค.  

(๓) สุมเลือกหองสอบ ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการแจกแบบสอบถาม 
(ภาควิชาการ) และจัดแบบสอบถาม ตามจํานวนที่ประมาณการไว ใส
ซองปดผนึก   
คําแนะนํา จัดแบบสอบถามตามจํานวนผูสอบในแตละแถว และจัด
จํานวนซองตามจาํนวนแถว เพื่อใหกรรมการคุมสะดวกในการแจกจาย
และรวบรวมแบบสอบถาม 

อนุกรรมการฯ ตนเดอืน มี.ค.  

(๔) ประสานคณะอนุกรรมการภาคความเหมาะสมและพลศึกษา 
     - ขอรับสนับสนุนสถานที่สําหรับตอบแบบสอบถาม  
คําแนะนํา ขอเปนหองที่มีเครื่องปรับอากาศ บรเิวณเดียวกับการสอบ
ภาคความเหมาะสม เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูตอบแบบสอบถาม 
(ผูเขาสอบ) 

อนุกรรมการฯ ปลายเดือน 
ม.ีค. 

 

 
 
 



การปฏิบัต ิ ผูปฏิบัต ิ ระยะเวลา หมายเหตุ 
(๕) เตรียมการแจกจายแบบสอบถาม (ภาคความเหมาะสมฯ) 
     ๑. แจงรายชื่อ จนท.ชวยเหลือ ในการรวบรวมแบบสอบถาม 
(จํานวนตามที่ หก.กถจ.ฯ เสนอขอ งป.ไว) 
     ๒. จัดเตรียมอุปกรณ (บอรดหนาหอง ปากกา ใบรายชื่อผูสอบผาน
รอบแรก ปายติดประตูทางออก สกอตเทป กรรไกร ทิชชู ดินสอ)  
     ๓. จัดหองใหพรอมสําหรับตอบแบบสอบถาม (โตะ เกาอี้ ปาย) 
คําแนะนํา จัดโตะคลายการสัมมนากลุม ใหผูตอบแบบสอบถามไดหัน
หนาเขาหากัน เพื่อใหเกิดความผอนคลายในการตอบแบบสอบถาม 

อนุกรรมการฯ ปลายเดือน 
ม.ีค. 

 

๒. การปฏิบัติระหวางเก็บรวบรวมขอมูล    
๒.๑ เก็บขอมูล (ภาควิชาการ)    
- นําสงแบบสอบถาม ใหกับหัวหนากรรมการประจําหองสอบ ในวันสอบ
ภาควิชาการ และรอรับกลับหลงัสอบเสรจ็ 

อนุกรรมการฯ วันสอบ  
(ภาควิชาการ) 

 

๒.๒ เก็บขอมูล (ภาคความเหมาะสมฯ)    
- แจกแบบสอบถาม ใหกับผูเขาสอบภาคความเหมาะสมฯ  
คําแนะนํา ขณะแจกแบบสอบถาม ใหถามหมายเลขประจําตวัสอบเพ่ือ
ตรวจสอบจํานวนผูตอบแบบสอบถาม เมื่อรับแบบสอบถามคืนใหจด
หมายเลขประจําตัวสอบไวทีท่ายกระดาษ อาจไดใชประโยชนภายหลัง 

อนุกรรมการฯ
และ  
จนท.ชวยเหลือ 

วันสอบ 
(ภาคความ
เหมาะสมฯ) 

 

๓. การปฏิบัติหลังการเก็บรวบรวมขอมูล    
๓.๑ บันทึกขอมูล    
(๑) สรางแบบกรอกขอมูล ในโปรแกรม SPSS พรอมคําชี้แจงการลง
รหัส 

อนุกรรมการฯ กลางเดือน 
ม.ีค. 

 

(๒) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม เขียนเหมายเลขบนหัว
กระดาษแบบสอบถาม 

อนุกรรมการฯ กลางเดือน 
ม.ีค. 

 

(๓) จดัทําตารางการบันทึกขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือแบงจํานวน
แบบสอบถามสําหรับขอความชวยเหลือจากผูรวมงานในการบันทึกขอมูล
ลงในโปรแกรม SPSS 

อนุกรรมการฯ กลางเดือน 
ม.ีค. 

 

(๔) บันทึกขอมูล ในแบบกรอกขอมูลในโปรแกรม SPSS ที่สรางไวตาม
คําชี้แจงการลงรหัส  
คําแนะนํา หากพบความผดิปกติของขอมูล ใหจดบันทึกไวเปนขอมูลใน
การปรับปรงุแบบสอบถามในปตอไป 

อนุกรรมการฯ
และผูรวมงาน 

กลางเดือน 
ม.ีค.-กลางเดือน 

เม.ย. 

 

๓.๒ วิเคราะหขอมูล    
- รวบรวมไฟลขอมูล จากผูรวมงานทีช่วยกรอกขอมูล ตรวจสอบ และ
วิเคราะหขอมูล 
คําแนะนํา การวิเคราะหขอมูล 
-  วิเคราะหขอคําถามที่ตอบไดมากกวา ๑ คําตอบ โดยใชคําสั่ ง 
Multiple Response 
    Analyze > Multiple Response > Define Sets > คลิกชอง  
Dichotomies Counted value :  พิมพเลข 1 (1 แทนการเลือก) > 
Name :  พิมพชื่อตัวแปร > Label :  พิมพขอความขยายชื่อ      
ตัวแปร > Add > Close  จะกลับไปหนาขอมูลอีกครั้ง  
    Analyze > Multiple Response > Frequencies > คลิกเลือก  
ตัวแปร > OK  

อนุกรรมการฯ กลางเดือน  
เม.ย. 

 



การปฏิบัต ิ ผูปฏิบัต ิ ระยะเวลา หมายเหตุ 
    จะไดคารอยละเปนทศนิยม ๑ ตําแหนง ตองนําคาความถ่ีที่ไดมา
คํานวณโดยใชเครื่องคิดเลข เพื่อใหไดคารอยละเปนทศนยิม ๒ ตําแหนง 
(หาคารอยละ จากจํานวนคําตอบขอนั้น ๆ หารดวยจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด) 
-  ปรับคาตัวเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง ปรบัโดย Double click ตารางที่
ตองการ > Edit > Select > Table > Format > Cell Properties >    
Decimals :  พิมพเลข 2 (ทศนิยม 2 ตําแหนง) > OK 

   

๓.๓ จัดทํารายงาน    
(๑) พิมพรูปเลมรายงานผลการวิจัย ความพึงพอใจในกระบวนการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรอืนเขาเปน นตท.(ทร.)  

อนุกรรมการฯ ปลายเดือน 
เม.ย. 

 

(๒) สําเนารายงานผลการวิจัย  ขอรับการสนับสนุนจาก กคช.ฝบก.ฯ 
สําเนารปูเลมรายงานผลการวิจยั เพ่ือแจกจายใหกับคณะอนุกรรมการ
ตาง ๆ และผูเก่ียวของ 

กคช.ฝบก.ฯ ปลายเดือน 
เม.ย. 

 

(๓) พิมพบันทึกรายงานผลการวิจัย เสนอประธานกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ พรอมแนบเลมรายงาน 

อนุกรรมการฯ ตนเดือน พ.ค.  

๓.๔ ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน    
- จัดทําแบบทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) เพ่ือบันทึกขอผิดพลาด 
หรือการปฏิบัติที่ดีที่ควรนําไปปฏิบัติในปตอไป 

อนุกรรมการฯ
และ  
จนท.ชวยเหลือ 

ปลายเดือน 
เม.ย. 

 

 
 
 
 

คณะอนุกรรมการรับสมัครและประเมินผล 


