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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษา รวบรวมข้อมูลโดยการค้นคว้าเอกสารที#เกี#ยวข้อง
มาใช้ในการวิเคราะห์ โดยวิธีการค้นคว้าเอกสารเพื#อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพยิ#งขึน มีขนตอนในการ
ั
รวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) คือการศึกษาวรรณกรรม (เอกสาร) ที#เกี# ยวข้องจาก
แหล่ ง ความรู ้ ท ว#ั ไป การวิจยั พื นฐานจะสํา รวจรายงานการวิจยั ที# ค ล้า ยคลึ ง กับ การศึ ก ษาค้นคว้า
เกี#ยวกับเอกสารดังนี
1. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร โดยได้รวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ อาทิเช่ น บทความ
ทางวิชาการ รายงานผลการวิจยั เป็ นต้น
2.เก็ บ ข้อ มู ล จากสื# อ ต่ า งๆ อาทิ เ ช่ น หนัง สื อ พิ ม พ์ร ายวัน และรายสั ป ดาห์ ข่ า วสารทาง
อินเตอร์ เน็ต (Internet) ที#เกี#ยวข้อง
3. เก็บข้อมูลในส่ วนของสภาพแวดล้อมที# มีอิทธิ พลต่อการส่ งออก รวมทังโอกาสและ
อุปสรรคในการส่ งออก

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การศึ กษาครังนี เป็ นการศึ กษาเชิ งคุ ณภาพจากการรวบรวมเอกสาร ซึ# งจะเป็ นการอ้างอิ ง
ข้อมูลที#มีอยูจ่ ริ ง โดยทําการรวบรวมจากหลายแหล่ง โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที#ทาํ การรวบรวมได้มา
ประกอบกับการวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดต่างๆ เพื#อนําไปสู่ บทสรุ ปและการนําเสนอข้อมูลในการ
วิจยั
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ข้ อจํากัดของการวิจัย
เนื# องจากการศึกษาวิจยั ในครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยทําการศึกษาข้อมูลแบบทุติย
ภูมิจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนันข้อจํากัดในการศึกษาวิจยั ครังนีคือ การได้มาซึ# งข้อมูลนันบางครังไม่
ทันสมัยเท่ากับข้อมูลปฐมภูมิ เนื# องจากข้อมูลทุ ติยภูมิเป็ นข้อมูลที# ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าไว้แล้ว
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารที#มีความทันสมัยมาก
ที#สุด

การตรวจสอบข้ อมูล
เครื# องมือที#ใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบรวบรวมข้อมูลเกี#ยวกับปั จจัยที#มีผลต่อการส่ งออก
เนือปลานิลแช่แข็งไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ# งผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาประเด็นจากเอกสารสิ# งพิมพ์
ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตและจากศูนย์ขอ้ มูลการนําเข้าและส่ งออกสิ นค้าในประเทศไทยมีขนตอนการ
ั
ดําเนินงาน ดังนี
1.ศึกษาประเด็นจากเอกสารสิ# งพิมพ์ ข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต และจากศูนย์ขอ้ มูลการนําเข้า
และส่ งออกสิ นค้าในประเทศไทย
2. นําข้อมูลที#ทาํ การรวบรวมได้มรตรวจสอบแหล่งที#มาของข้อมูล มีความน่าเชื# อถือหรื อมี
ความแม่นยําครบถ้วนของข้อมูลมากน้อยเพียงใด เพื#อให้เกิ ดความเที#ยงตรงและเป็ นจริ งที# สุดไม่
บิดเบือนไปจากธรรมชาติและความเป็ นจริ ง โดยทําการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการเก็บข้อมูลหลาย
แหล่ง คือ ทําการเปรี ยบเทียบข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง โดยมีหลักการตรวจสอบข้อมูลคือ การไม่ปัก
ใจว่าแหล่งข้อมูลแหล่งใดแหล่งหนึ# งที#ได้มาเป็ นแหล่งที#น่าเชื# อถือได้ ต้องหาความรู ้จากแหล่งอื#นๆ
มาประมวลเข้าด้วยกัน และนํามารวมเป็ นข้อมูลสองแหล่ง คือ แหล่งข้อมูลที#เหมือนแบบแรกและ
แหล่งข้อมูลที#ตรงข้ามกับแบบแรกซึ# งเรี ยกได้วา่ แบบที#สอง และทําการแสวงหาข้อมูลต่อไปจนพบ
แหล่งข้อมูลแบบที#สาม ข้อมูลที#ต่างไปจากข้อมูลแหล่งที#หนึ# งและข้อมูลแบบที#สอง แล้วดูขอ้ มูลที#
เหมือนกันและแตกต่างกันมาเปรี ยบเทียบและทําการดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.นําข้อมูลที#รวบรวมได้จากข้อที# 2 มาทําการประมวลผลโดยแสดงข้อมูลและนําข้อมูลที#
ได้ม าวิ เ คราะห์ ห าข้อ สรุ ป ของปั จ จัย ที# มี ผ ลต่ อ การส่ ง ออกเนื อปลานิ ล แช่ แ ข็ ง ไปยัง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผลการศึกษาครังนี ผูศ้ ึกษาได้นาํ ข้อมูลที#ได้รวบรวมมาจากเอกสาร
หรื อจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary data analysis) มาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ เริ# ม
ตังแต่ขอ้ มูลที#ได้รับจากเอกสาร โดยนํามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยจะใช้การ
ประมวลข้อมูลสารสนเทศอย่างหนึ#ง เพื#อถ่ายทอดเนือหาสาระของการสื# อความหมายให้เป็ นไปตาม
วัตถุ ประสงค์หรื อการวิเคราะห์เนื อหา (Content analysis) จากเทคนิ ควิธีการเชิ งคุณภาพอย่างเป็ น
ระบบ การบรรยายที#เน้นเนือหาตามที#ปรากฏ โดยผูศ้ ึกษาไม่มีอคติหรื อความรู ้สึกของตนเองเข้าไป
เกี#ยวข้อง ไม่เน้นการตีความหรื อความหมายที#ซ่อนอยูเ่ บืองหลังนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบ สิ# ง
ที#มีความหมายเหมือนกันและสิ# งที#มีความหมายแตกต่างกัน เพื#อให้ผูอ้ ่านที#ได้ศึกษานี ได้เข้าใจถึ ง
คําตอบอย่างชัดเจน และจะช่วยให้การวิจยั มีความชัดเจนยิง# ขึน

