บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
ป พ.ศ. 2548 เปนปครบทศวรรษการประชุมปกกิ่งซึ่งแผนปฏิบัติการปกกิ่งไดกําหนดให
ประเทศสมาชิกของสหประชาชาตินําการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลัก
การพัฒนา (Gender Mainstreaming) ไปใชเปนยุทธศาสตรในการสรางความเสมอภาคหญิงชาย
แตจากการประเมินผลตามภูมภิ าคตาง ๆ พบวาความพยายามในการสรางความเสมอภาคหญิงชาย
ยังไมบรรลุผลเทาที่ควร จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยและเงื่อนไขในการเสริมสรางความ
เสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming) ในกรมประมง และ
เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender
Mainstreaming) ในกรมประมง
อยางไรก็ตาม ในบทนี้เปนบทที่มีความสําคัญในการกําหนดแนวทางการวิจัย ซึ่งบทนี้
จะแบงออกเปน 5 สวน ไดแก ชนิดการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ขอบเขตประชากร วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูล เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา การหาความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือ การวิเคราะหขอ มูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลการศึกษา
ชนิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงนโยบาย1 เพื่อนําผลวิจัยไปทําการวิเคราะหตอหนวยที่จะ
ทําการวิเคราะหและผลของการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนแกผูบริหารเพื่อใชเปนขอมูลในการวาง
แผนประเทศและใชเปนยุทธศาสตรในการขจัดความยากจนของประเทศใหหมดไป (Stecklein, 1989,
p. 8; Weimer and Vining, 1992, pp. 2-13 อางถึงใน นงลักษณ วิรชั ชัย, 2541) โดยจะทําการสํารวจ
ความคิดเห็นของขาราชการกรมประมงตอเรื่องการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปน
กระแสหลักการพัฒนา

1

การวิจัยเชิงนโยบายเปนการวิจัยที่มีลักษณะแบบสหวิทยาการ มีความหมายรวมถึง
การวิเคราะหนโยบาย (policy analysis) ซึ่งเปนการศึกษาประเมินผลและทํานายผลที่เกิดจากการ
กําหนดนโยบายแบบตาง ๆ เปรียบเทียบกัน
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ขาราชการสวนกลาง และขาราชการสวนภูมภิ าค
กรมประมง ตั้งแต ซี 3 ถึง ซี 9 (ตารางที่ 3.1)
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ไดแบงออกเปน 2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่หนึ่งคือ กลุมขาราชการ
สวนกลาง กรมประมง จํานวน 58 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบวิธีการสุมตัวอยางแบบจงใจ
(Purposive Sampling) และกลุมตัวอยางที่สองคือ กลุมขาราชการสวนภูมิภาค จํานวน 32 คน
จากทั้งหมด 90 คน โดยการเลือกกลุมตัวอยาง แบบวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก จํานวน 1 ใบ ตอ 1 เขต โดยมีขั้นตอนการสุมแบบจับสลากดังนี้
1. ผูวิจัยเขียนรายชื่อจังหวัดตาง ๆ ในแตละเขตบนกระดาษสี่เหลี่ยมเทากับจํานวน
จังหวัดในเขตนัน้ ๆ แลวนํากระดาษดังกลาวไปใสในภาชนะหรือกลองกระดาษทีใ่ ชสาํ หรับจับสลาก
2. ผูวิจัยจับสลากรายชื่อจังหวัด ขึ้นมา 1 ใบตอ 1 เขต โดยจับสลากทั้งหมดจํานวน
19 ครั้ง ดังนั้นผลการจับสลากทําใหไดจังหวัดซึ่งเปนตัวแทนของเขตแตละเขต จํานวน 19 จังหวัด
จากทั้งหมด 75 จังหวัด
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ตารางที่ 3.1
แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง
ประชากร
สํานัก
เพศ เพศ
หญิง ชาย
สํานักผูบริหาร
2
5
สํานักงานเลขานุการกรม
2
สํานักผูตรวจราชการกรม
2
5
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
3
3
กองการเจาหนาที่
6
2
กองแผนงาน
13 4
สํานักผูบริหารจัดการดาน 2
9
การประมง
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง 6
7
น้ําจืด
สํานักงานประมงจังหวัด
9 66
รวม
45 101

กลุมตัวอยาง
ประชากร
เก็บได
รวม เพศ เพศ รวม เพศ เพศ
จริง
หญิง ชาย
หญิง ชาย
7
2
5
7
1 4
5
2
2
2
2 2
7
2
5
7
1 4
5
6
3
3
6
3 3
6
8
6
2
8
6 2
8
17
13
4 17 12 5
17
11
2
9 11 - 5
5
13

6

7

13

6

7

13

75
146

4
40

15
50

19
90

4
35

15
45

19
80

ที่มา: กรมประมง, สมุดบันทึกวันสถาปนากรมประมงครบรอบ 80 ป, 2549.
ขอบเขตของประชากร
1. การศึกษาครั้งนี้จะใชเฉพาะขาราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ดํารงตําแหนง
รองอธิบดี ผูตรวจราชการกรมเขตตางๆ เจาหนาที่วิเคราะหแผนและนโยบาย นักวิชาการ บุคลากร
และประมงจังหวัด เทานั้น
2. กลุม ตัวอยางทัง้ หมด สังกัดสํานักผูบ ริหาร สํานักเลขานุการกรม, สํานักผูต รวจราชการ
กรมเขตตาง ๆ กลุมพัฒนาระบบบริหาร กองการเจาหนาที่ กองแผนงาน, สํานักผูบริหารจัดการ
ดานการประมง, ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดและสํานักงานประมงจังหวัด
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3. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี มหาสารคาม และ
ยโสธร เพียง 3 จังหวัด
4. สาเหตุที่ผูวิจัยเลือกขาราชการสวนกลางในหนวยงานดังกลาวเพราะมีหนาที่ในการ
กําหนดและตัดสินใจดานนโยบายและการวางแผนนโยบายในกรมประมง สวนสาเหตุที่เลือก
ขาราชการสวนภูมิภาค สังกัดสํานักงานประมงจังหวัดและศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเพราะ
เปนผูปฏิบัติงานดานการประมงโดยตรงกับชาวประมงหญิงและชาย
5. โครงสรางการบริหารทองถิ่น หรือสวนภูมิภาคของกรมประมง แบงออกเปน 19 เขต
แตเนื่องจากเวลาและงบประมาณที่จํากัด ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงใชวิธีสุมตัวแทนเขตทั้ง 19 เขต
โดยสุมมาเขตละ 1 คน โดยใชวิธีจับสลาก ดังตารางในภาคผนวก
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตาม
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลจากการคนควาจาก
ตําราทางวิชาการ วิทยานิพนธ วารสาร และรายงานการวิจัยตาง ๆ ตลอดจนขอมูลจากเว็บไซด
ทางอินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสงแบบสอบถามไปยังหนวยงาน
ของผูตอบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 3.2
แสดงตัวแปรอิสระและดัชนีชี้วัด
ปจจัยสวนบุคคล
ดัชนีชี้วัด
ความรู
- มีความรูประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย เชน รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
และปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปกกิ่ง
ซึ่งไดแกคําถามขอ 12-23 จํานวน 12 ขอ
ทักษะและ
- มีทักษะและความสามารถในการทําขอมูลแยกเพศ
ความสามารถ
ซึ่งไดแกคําถามขอ 24-25 จํานวน 2 ขอ
- มีทกั ษะและความสามารถในการวิเคราะหบทบาทหญิงชาย (Gender Analysis)
ซึ่งไดแกคําถามขอ 26-28 จํานวน 3 ขอ
เจตคติ
- วัดเจตคติของขาราชการกรมประมงในเรื่องบทบาทของชาวประมงหญิงชาย
ซึ่งไดแกคําถามขอ 29-41จํานวน 13 ขอ
- วัดเจตคติของขาราชการกรมประมงในเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย
ซึ่งไดแกคําถามขอ 42-48 จํานวน 7 ขอ
ผูนําองคกร
- วัดวาผูนําองคกรสนับสนุนการทําการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย
(Gender Mainstreaming) หรือไม
ซึ่งไดแกคําถาม ขอ 49-57 จํานวน 9 ขอ
นโยบายบริหาร - ในองคกรมีนโยบายเฉพาะเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย
ซึ่งไดแกคําถามขอ 58-59 จํานวน 2 ขอ
- ดูนโยบายดานการบริหารงานบุคคลทีเ่ ปนระบบและไมเลือก ปฏิบตั หิ ญิงชาย
ซึ่งไดแกคําถาม ขอ 60-61 จํานวน 2 ขอ
- ดูเรือ่ งงบประมาณทีจ่ ะสนับสนุนการทําการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย
(Gender Mainstreaming) ในองคกร
ซึ่งไดแกคําถามขอ 62-64 จํานวน 3 ขอ

45
ตารางที่ 3.2 (ตอ)
ปจจัยสวนบุคคล
ดัชนีชี้วัด
การบริหารจัดการ - ดูดานการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความเทาเทียมระหวางหญิงชาย
ซึ่งไดแกขอ 65-67 จํานวน 3 ขอ
- ดูดานการบริหารจัดการวามีความใสใจตอประเด็นความเสมอภาคหญิงชาย
และรวมมือกันของหญิงชาย
ซึ่งไดแกขอ 68-82 จํานวน 15 ขอ
การประเมินผล - หลักจริยธรรมทางเพศ และความรับผิดชอบตอครอบครัว
การปฏิบัติ
ซึ่งไดแก ขอ 83-84 จํานวน 2 ขอ
- หลักการมีสวนรวมของหญิงชายและการไมเลือกปฏิบัติทาง เพศ
ซึ่งไดแก ขอ 85-88 จํานวน 3 ขอ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นจาก
กรอบแนวคิดในการศึกษาและทบทวนทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหครอบคลุม
เนื้อหาที่ตองการศึกษาวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือแบบสอบถาม มีลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด
โดยแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ ตําแหนงงาน
ระดับการศึกษา ตําแหนง ระดับตําแหนง อายุราชการที่ปฏิบัติหนาที่ โดยวิธีการตั้งคําถามจะเปน
แบบใหผูตอบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 ปจจัยสวนบุคคล (ปจจัยภายใน) ไดแก ความรู ทักษะและความสามารถ
และเจตคติโดยวิธีการตั้งคําถามจะเปนแบบใหผูตอบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก และ 3 ตัวเลือก คือ ใช
ไมใช และเห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย เพือ่ นําคําตอบทีไ่ ดไปหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ในแตละขอ
ตอนที่ 3 ปจจัยองคกร (ปจจัยภายนอก) ไดแก ผูน าํ องคกร นโยบายบริหาร การบริหาร
จัดการ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน โดยวิธกี ารตัง้ คําถามจะเปนแบบใหผตู อบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก
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คือ เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย เพื่อนําคําตอบที่ไดไปหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
แตละขอ
ตอนที่ 4 แนวทางการเสริ ม สร า งความเสมอภาคหญิ ง ชายให เ ป น กระแสหลั ก
การพัฒนา (Gender Mainstreaming) ในกรมประมง โดยวิธกี ารตัง้ คําถามจะเปนแบบใหผตู อบเลือก
ตอบ 2 ตัวเลือก คือ เห็นดวย และไมเห็นดวย และผูตอบเลือกตอบ (Checklist) เพื่อนําคําตอบที่ได
ไปหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ
การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ผูศึกษาดําเนินการดังนี้
1. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพื่อกําหนดเปนโครงสรางเครื่องมือและ
ขอบเขตเนื้อหา และนํามาสรางแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามที่สรา งขึ้นปรึก ษาอาจารย ที่ปรึกษาและอาจารยผูท รงคุณวุฒิ
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงใหสอดคลองตรงกับเนื้อหา (Content Validity)
3. นําแบบสอบถามทีไ่ ดนาํ ไปทดลองใช (Try out) โดยนําแบบสอบถามทีไ่ ดปรับปรุงแกไข
แลวทดสอบ (Pre-Test) กับกลุม ตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเทีย่ งตรง (Reliability)
ของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ซึง่ ไดผลการศึกษาปรากฏวามีความเชือ่ มัน่ ในระดับ 0.84 จากนัน้ นําแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุง
4. นําแบบสอบถามทีท่ าํ การแกไขปรับปรุงแลว ทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม เปาหมาย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษากําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามไวดังนี้
1. ผูศึกษาขอหนังสือจากสํานักบัณฑิตอาสาสมัคร2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ถึง
อธิบดีกรมประมง เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บขอมูลและตอบแบบสอบถามจาก
กลุมตัวอยาง

2

เปนหนวยงานที่บริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสตรีศึกษา ในขณะที่
ผูว จิ ยั ทําวิทยานิพนธ นับตัง้ แตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2549 หลักสูตรไดยา ยไปสังกัดในวิทยาลัยสหวิทยาการ
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2. ผูศึกษาสงแบบสอบถามไปหนวยงานตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยเลือกสง
แบบสอบถามทางไปรษณีย
3. วันที่เริ่มสงแบบสอบถามคือ ในวันที่ 14 มีนาคม 2549 และไดรับแบบสอบถามคืน
ในวันที่ 10 เมษายน 2549 จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน จํานวน 80 ฉบับ จากทั้งหมด 90 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 88.88 ของจํานวนทั้งหมด แลวนําขอมูลมาวิเคราะหประมวลผลตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดทุกฉบับมาทําการตรวจสอบความถูกตองของ
แบบสอบถาม
2. ทําการลงรหัสแบบสอบถามในกระดาษลงรหัส (Coding form)
3. ถายรหัสในกระดาษลงรหัสลงในคอมพิวเตอร
4. ประมวลผลขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
SPSS (Statistic Package for the Social Science)
สถิติที่ใชในการวิเคราะห
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ (Percentage)
คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) และการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เกณฑการใหคะแนน
ผูวิจัยไดตั้งเกณฑการใหคะแนนในการวัดตัวแปร ดังตอไปนี้
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ขอ 12-23 เปนการวัดความรู และขอ 24-28 เปนการวัดทักษะ
และความสามารถ ในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย ใหเปนกระแสหลักการพัฒนา
(Gender Mainstreaming) ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบชนิดเลือกตอบ 2 ตัวเลือก และ 3 ตัว
เลือก ใหเลือกตอบคือ ใช ไมใช และ ใช ไมแนใจ ไมใช
โดยมีขอความที่ใชวัดระดับความรู จํานวน 12 ขอ
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ขอความเชิงบวก ไดแก ขอ 13-22 จํานวน 10 ขอ
ใช
คาคะแนนเทากับ 1
ไมใช คาคะแนนเทากับ 0
ขอความเชิงลบ ไดแก ขอ 12 และ 23 จํานวน 2 ขอ
ใช
คาคะแนนเทากับ 0
ไมใช คาคะแนนเทากับ 1
การวัดความรูจะวัดจากการที่กลุมตัวอยางตอบคําถามถูก โดยมีหลักเกณฑการวัดดังนี้
ระดับความรูสูง
คะแนนอยูระหวาง 0.68-1.00 คะแนน
ระดับความรูปานกลาง คะแนนอยูระหวาง 0.51-0.67 คะแนน
ระดับความรูต่ํา
คะแนนอยูระหวาง 0.00-0.50 คะแนน
โดยมีขอความที่ใชวัดระดับทักษะและความสามารถ จํานวน 5 ขอ
ขอความเชิงบวก ไดแก ขอ 25-28 จํานวน 4 ขอ
ใช
คาคะแนนเทากับ 1
ไมใช คาคะแนนเทากับ 0
ขอความเชิงลบ ไดแก ขอ 24 จํานวน 1 ขอ
ใช
คาคะแนนเทากับ 0
ไมใช คาคะแนนเทากับ 1
การวัดทักษะและความสามารถจะวัดจากการที่กลุมตัวอยางตอบคําถามถูก โดยมี
หลักเกณฑการวัด ดังนี้
ระดับทักษะและความสามารถสูง
คะแนนอยูระหวาง 0.81-1.00 คะแนน
ระดับทักษะและความสามารถปานกลาง คะแนนอยูระหวาง 0.61-0.80 คะแนน
ระดับทักษะและความสามารถต่ํา
คะแนนอยูระหวาง 0.00-0.60 คะแนน
แบบสอบถามวัดเจตคติในการเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลัก
การพัฒนา (Gender Mainstreaming)
โดยมีขอความที่ใชวัดเจตคติ ไดแก ขอ 29-48 จํานวน 20 ขอ
ก. ถาเปนคําถามเชิงบวก ใหคะแนนแบงเปน 3 ระดับ
สวนเกณฑการวัดและประเมินเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น ดังนี้
(คําถามเชิงบวก)
เห็นดวย
1 คะแนน
ไมแนใจ
0 คะแนน
ไมเห็นดวย
-1 คะแนน
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ข. ถาเปนคําถามเชิงลบ ใหคะแนนแบงเปน 3 ระดับ
(คําถามเชิงลบ)
เห็นดวย
-1 คะแนน
ไมแนใจ
0 คะแนน
ไมเห็นดวย
1 คะแนน
เกณฑในการแสดงระดับของคะแนนเฉลี่ย จะพิจารณาจากคะแนนของคําถาม โดย
แบงเปน 3 ระดับ โดยใชเกณฑการคํานวณจากสูตร คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
คาเฉลี่ย 0.68-1.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นสูง
คาเฉลี่ย 0.34-0.67 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ย 0.00-0.33 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่ํา
ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอ 49-88 เปนการวัดปจจัยองคกร (ปจจัยภายนอก) ในการ
เสริมสรางความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming)
จํานวน 42 ขอ
โดยการวัดระดับความคิดเห็นเปน แบบมาตราวัดประเมินคา (Rating Scale) โดยการวัด
ระดับความคิดเห็นมาก ความคิดเห็นปานกลางและความคิดเห็นนอย มีเกณฑการใหคะแนนการวัด
ระดับแสดงความเห็นของผูตอบ โดยผูศึกษาใหคะแนนการวัด 2 แบบ คือ
ก. ถาเปนคําถามเชิงบวก ใหคะแนนแบงเปน 3 ระดับ
สวนเกณฑการวัดและประเมินเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น ดังนี้
(คําถามเชิงบวก) เห็นดวย 1 คะแนน
ไมแนใจ 0 คะแนน
ไมเห็นดวย -1 คะแนน
ข. ถาเปนคําถามเชิงลบ ใหคะแนนแบงเปน 3 ระดับ
(คําถามเชิงลบ)
เห็นดวย -1 คะแนน
ไมแนใจ 0 คะแนน
ไมเห็นดวย 1 คะแนน
เกณฑในการแสดงระดับของคะแนนเฉลีย่ จะพิจารณาจากคะแนนของคําถาม โดยแบง
เปน 3 ระดับ โดยใชเกณฑการคํานวณจากสูตร คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
คาเฉลี่ย 0.68-1.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นสูง
คาเฉลี่ย 0.34-0.67 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ย 0.00-0.33 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่ํา

50
ตอนที่ 4 แบบสอบถามขอ 89 จํานวน 9 ขอ เปนคําถามเกีย่ วกับแนวทางในการเสริมสราง
ความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming) ในกรมประมง และ
มีเกณฑการวัด ดังนี้
เห็นดวย
1 คะแนน
ไมเห็นดวย 0 คะแนน
เกณฑในการแสดงระดับของคะแนนเฉลี่ย จะพิจารณาจากคะแนนของคําถาม โดย
แบงเปน 2 ระดับ โดยใชเกณฑการคํานวณจากสูตร คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
คาเฉลี่ย 0.51-1.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยสูง
คาเฉลี่ย 0.00-0.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยต่ํา
เมื่อวิเคราะหและแปรผลขอมูลเรียบรอยแลวจะใชสถิติเชิงพรรณนา (Description
Statistics) ในการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูล
การนําเสนอผลการศึกษา
การนําเสนอผลการศึกษาในครัง้ นี้ คือ นําขอมูลทีไ่ ดจากการใชแบบสอบถามจะนําเสนอ
ในรูปแบบตารางแสดงขอมูลทางสถิตปิ ระกอบคําบรรยายในลักษณะพรรณนา โดยนําเสนออัตราสวน
รอยละของขอมูล

