
 
บทที ่3 

วธีิการวจิยั 
 
 การวจิยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ อาหารปลอดภยัภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดั
เชียงใหม่ และเพื่อวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่ง
สร้างสรรค ์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีวธีิการวจิยั ประกอบไปดว้ย ประชากรและตวัอยา่ง ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูล กรอบแนวคิดของการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูลและการอภิปรายผล มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วม
โครงการ ใชว้ธีิสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 25 อ าเภอ 207 ชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยวธีิสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค ์
(purposive sampling) โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 20 ชุมชน และท าการคดัเลือกโดยศึกษาถึง
ศกัยภาพท่ีจะพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายในระดบั
อาเซียนได ้  โดยมีต าบลท่ีสนใจในประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบ
อาหารปลอดภยั ของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน จ านวน 3 อ าเภอ 
5 ชุมชน 5 กลุ่มเกษตรกร ดงัตารางท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 



48 

 

ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่
 ระบบอาหารปลอดภยั ภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ล าดบั อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 แม่อาย อบต.บา้นหลวง เกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
2 แม่ริม อบต.หว้ยทราย เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย ์
3 สนัป่าตอง อบต.ท่าวงัพร้าว กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกล าไยต าบลท่าวงัพร้าว 
4 สนัป่าตอง ทต.ยุหวา่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูผ้ลิตเห็ดก่ิวแลหลวง (P.J. ฟาร์ม) 
5 สนัป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบา้นสนักอ

เกต็ 

ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์จากพื้นท่ี 25 อ าเภอ 
5 ชุมชน ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจงัหวดัเชียงใหม่ การวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ประเด็นการพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม ่
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3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ข) 
  2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (ภาคผนวก ค) 

3) แบบฟอร์มวิเคราะห์และประเมินผลในส่วนของผลผลิตใชแ้บบส ารวจ 
Diamond Model ของ Michael E. Porter (1990) (ภาคผนวก ง) 
  4) แบบฟอร์มการประเมิน Focus Group 3 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคชุมชน 
  
3.3 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 การวจิยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน มีกรอบทฤษฎีชุดโครงการ (R&D AGGIE for AEC) ดงัภาพท่ี 3.1 และมีแผน
งานวจิยัดงัภาพท่ี 3.2 ดงัน้ี    
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ภาพท่ี 3.1 กรอบทฤษฎีชุดโครงการ 
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จากภาพท่ี 3.1 แสดงกรอบทฤษฎีชุดโครงการ “การวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตร
ของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บน
พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R&D AGGIE for AEC)” โดยการใชห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) เป็นพื้นฐานของการพฒันาในทุกกระบวนการของ
โครงการฯ โดยเร่ิมจากแนวคิดการพฒันาคน (Human) ซ่ึงเป็นปัจจยัในการสนบัสนุนใหเ้กิดการ
พฒันาองคก์ร (Organization) และเป็นเง่ือนไขขอ้จ ากดัให้เกิดการต่อยอด 
ภูมิปัญญา (Wisdom) อีกทั้งการพฒันาองคก์ร (Organization) ยงัถือเป็นเง่ือนไขขอ้จ ากดัใหเ้กิดการ
พฒันาเทคโนโลย ี (Technology) ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนอีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้การต่อยอด 
ภูมิปัญญา (Wisdom) ยงัเป็นปัจจยัในการสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาเทคโนโลย ี (Technology) ท่ี
ส าคญั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นทั้งปัจจยัสนบัสนุนและเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการพฒันาสินคา้เกษตร 
(Agriculture Product) ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

แต่อยา่งไรก็ตามการพฒันาสินคา้เกษตร (Agriculture Product) และภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีปัจจยั 4 ดา้น ท่ีเสริมหนุนและควบคู่กนัไปนัน่คือ ระบบมาตรฐาน 
(Standard system) ระบบตลาด (Marketing system) ความเป็นมาตรฐานของธุรกิจชุมชน (Business 
Communities) และการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ซ่ึงเป็นความทา้ทาย (Challenge) 
ของภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่การแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
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ภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดแผนงานวจิยั(3ปี) 

 จากภาพท่ี 3.2 แสดงกรอบแนวคิดแผนงานวิจยัโครงการการวิจยัเพื่อพฒันาและต่อยอด
สินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี
กระบวนการ 13 ขั้นตอนดงัน้ี 

วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 25 อ าเภอ และก าหนดแนวทางการส ารวจ 

วิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทั้งภายใน (บริบท, โครงสร้าง, กลยทุธ์, เง่ือนไข/ขอ้จ ากดั, ปัจจยัเก้ือหนุน,  
องคค์วามรู้/ภูมิปัญญา) และภายนอก (ขอ้มูลสถิติ, แนวโนม้ demand ของกลุ่มประเทศในอาเซียน, การส ารวจเชิงสังเกตการณ์, กล

ยทุธ์ของประเทศคู่แข่ง) 
) 

 
สรุปแนวทางการพฒันา การเสริมหนุนและการฝึกอบรม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ 
ปัญหาอุปสรรคและความส าเร็จและ 

เสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 2 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันาโครงการวิจยั ปีท่ี 2 ตน้แบบการปฏิบติัการเพ่ิมศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอ และ
ขยายผลสู่ปีท่ี 3  

สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพ่ือขยายผลงานวิจยัสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพ่ือก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ดา้น
การวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์เพ่ือการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (100 ชุมชน) 
 

 

 

 

P  

แนวคิดโครงการ “การวจิยัเพ่ือพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 

 

ตรวจสอบเอกสาร 
แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 2) (50 ชุมชน) 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 3 

การพฒันาตามกรอบแนวคิดการวจิยัสามารถแสดงไดด้งัแบบจ าลองการวจิยั ในแผนภาพท่ี 2 
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ถอดบทเรียน และจดัท าตวัช้ีวดั 

วิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น“การวิจยัเพือ่พฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
ในอาเซียน” 

ปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ “การวิจยัเพ่ือพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 1 

(1) ตรวจสอบเอกสาร 
(2) วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ 

1) คุณบุญสม ธญัญานิธิวฒัน์   ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  
   2) คุณวเิชียร เชิดชูตระกลูทอง นายกสมาคม SME แห่งประเทศไทย 
   3) รศ.ดร.พรหทยั ตณัฑว์ิตานนท์ มหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา 
   4) อ.ดร.กญัญพ์สัว ีกล่อมธงเจริญ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
   5) อ.กุลฉตัร ฉตัรกุล ณ อยธุยา มหาวทิยาลยัพายพั 
   6) ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพนูผล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   7) อ.ดร.ภาวนีิ จนัทร์วจิิตร มหาวทิยาลยัพะเยา 
   8) อ.ดร.พนินท ์เครือไทย  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
   9) อ.ดร.สุเทพ น่ิมสาย  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
   10) อ.ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์ิ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

11) คุณอุทยัวรรณ มินสุวรรณ ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ 

12) คุณธีรยทุธ อินตะ๊เสน ผจก.โครงการพิเศษสวนเกษตรเมือง
งายในพระองคส์มเด็จพระนางเจา้สิริ
กิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 

   13) คุณประจวบ สวสัด์ิประสงค ์ ส านกังาน ปปช.เชียงใหม่ เขต 5 
(เชียงใหม่) 

14) คุณจงรักษ ์พนัธ์ไชยศรี กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และ สหกรณ์ 

15) คุณวชุิชดา กนัตีวงศ ์ กลุ่มแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจ
การเกษตร 

  16) คุณศกัด์ิด าเนิน นนทกิ์ติ  เศรษฐกรช านาญการ 
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17) คุณวฒันา ศรีวิรัช พฒันาชุมชน อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

(3) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 
(4) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 25 อ าเภอ และก าหนด 

แนวทางการส ารวจ 
(5) วเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทั้งภายใน (บริบท, โครงสร้าง, กลยทุธ์, เง่ือนไข/

ขอ้จ ากดั, ปัจจยัเก้ือหนุน, องคค์วามรู้/ภูมิปัญญา) และภายนอก (ขอ้มูลสถิติ, แนวโนม้ demand 
ของกลุ่มประเทศในอาเซียน, การส ารวจเชิงสังเกตการณ์, กลยทุธ์ของประเทศคู่แข่ง) 

(6) การสรุปแนวทางการพฒันา การเสริมหนุนและการฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่
ปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ “การวจิยัเพื่อพฒันาและต่อยอดสินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหาร
ปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

(7) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 1 
(8) แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวเิคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและ

ความส าเร็จและเสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 
(9) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 2 
(10) แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 2) (50 ชุมชน) 
(11) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 3 
(12) แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันาโครงการวจิยั ปีท่ี 2 ตน้แบบ 

การปฏิบติัการเพิ่มศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอดว้ยการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น
ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน และขยายผลสู่ปีท่ี 3 โดยมีการถอด
บทเรียน จดัท าตวัช้ีวดั และการวเิคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น “การวจิยัเพื่อพฒันาและต่อยอด
สินคา้เกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภยัภายใตป้ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พร้อมทั้ง
ประเมินผล System analysis ทั้ง 3 คร้ัง 

(13) สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพื่อขยายผลงานวจิยัสู่นโยบาย
ระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ดา้นการวจิยัและพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (100 ชุมชน) 
 
3.4 การวเิคราะห์และประเมินผล 

(1) ใชก้ารวเิคราะห์และประเมินผลเชิงระบบ System analysis ประกอบดว้ย  
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 Input ปัจจยัน าเขา้ไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
โครงการ ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน รวมถึงนกัวจิยัท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด  
 Process ไดแ้ก่ กระบวนการต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม  
 Output ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิดา้นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน ตามตวัช้ีวดัของแบบจ าลอง Diamond Model ของ 
Michael E. Porter (1990) 
 (2) ขั้นตอนการประเมินผล  
 ในการประเมินผลคร้ังน้ีจะแบ่งการประเมินผลเป็นสองรูปแบบ คือ การประเมินผล 
ในเชิงปริมาณ และการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
 (2.1) การประเมินผลเชิงปริมาณ จะแบ่งออกเป็นสองส่วน 
 1) การหาขอ้มูลสถิติจากค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในลกัษณะ
ของสถิติเชิงพรรณนา 
 2) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาของโครงการประกอบดว้ยมิติต่าง ๆ  
6 มิติ ไดแ้ก่  
 2.1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
 ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึงส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่เขา้ไป
เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้จ  านวน 5 ดา้น  
 (1) ทรัพยากรมนุษย ์(Human resources) ประกอบไปดว้ย 
 (1.1) แรงงาน  
 (1.2) ทกัษะ ความช านาญต่าง ๆ ของทรัพยากรมนุษย ์
 (1.3) ตน้ทุนแรงงาน 
 (1.4) รวมถึงตน้ทุนในดา้นการจดัการ 
 (2) ทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน (Physical resources) ประกอบไป
ดว้ย  
 (2.1) คุณภาพของท่ีดิน  
 (2.2) แหล่งน ้า  
 (2.3) สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และท่ีตั้งของประเทศ  
 (3) ทรัยพากรดา้นความรู้ (Knowledge resources)  
   (4) แหล่งเงินทุนต่าง ๆ (Capital resources)  
   (5) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure resources)  
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 (5.1) ระบบขนส่ง 
 (5.2) ระบบส่ือสาร   
 (5.3) ระบบสาธารณสุข 
 (5.4) คุณภาพชีวติประชาชน  
 (5.5) สถานท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยั 
 2.2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  
 (1) ลกัษณะความตอ้งการของผูซ้ื้อในชุมชน/ประเทศ (Home demand 
composition) ประกอบไปดว้ย 
 (1.1) โครงสร้างของสัดส่วนความตอ้งการสินคา้ (Segment 
structure of demand)  
 (1.2) ความตอ้งการของผูซ้ื้อ มาตรฐาน และคุณภาพของสินคา้ 
(Sophisticated and demand buyers) 
 (1.3) การคาดการณ์ล่วงหนา้ของผูซ้ื้อ (Anticipatory buyer needs) 
 (2) ขนาดความตอ้งการและรูปแบบของการเติบโต (Demand size and 
pattern of growth) ประกอบไปดว้ย 
 (2.1) ความตอ้งการในชุมชน/ประเทศ (Size of home demand)  
 (2.2) จ านวนของผูบ้ริโภค/ลูกคา้ ท่ีมีความเป็นตวัของตวัเอง 
(Number of independent buyers)  
 (2.3) อตัราส่วนการเติบโตของความตอ้งการในชุมชน/ประเทศ 
(Rate of growth of home demand)  
 (2.4) ความรู้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคภายในชุมชน/ประเทศ 
(Early home demand) 
 (2.5) การอ่ิมตวัเร็วของสินคา้ (Early Saturation)  
   (3) ความเป็นสากลของความตอ้งการในประเทศ (Internationalization 
of domestic demand) ประกอบไปดว้ย 
 (3.1) การเดินทางและเคล่ือนยา้ยของผูซ้ื้อ (Mobile or multinational 
local buyer)  
 (3.2) อิทธิพล/ปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence on 
foreign needs)  
   (4) ปัจจยัความตอ้งการท่ีเก้ือหนุนกนั (Interplay of demand conditions)  
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 2.3) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและสนบัสนุน (Related and supporting 
industries)   
   (1) ความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต (Competitive advantage in 
supplies industries)  
   (2) ความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (Competitive advantage 
in related industries) 
 2.4) กลยทุธ์ขององคก์ร โครงสร้าง และการแข่งขนั (Firm Strategy, Structure 
and Rivalry) 
   (1) เป้าหมาย (Goal) ไดแ้ก่ 
      (1.1) เป้าหมายองคก์ร  
      (1.2) เป้าหมายบุคลากร  
   (2) การแข่งขนัภายในประเทศ (Domestic rivalry)  
 2.5) รัฐบาล (Government) 
 2.6) เหตุสุดวสิัย หรือโอกาส (Chance) 
 (2.2) การประเมินผลเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นการ
เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพื่อยนืยนัหรือเสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
 
 




