
 

 

 
บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 
 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพ 
การแข่งขันในอาเซียน การแข่งขันในอาเซียน ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) การวิจัยเชิงปริมาณแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental; Research) และเพ่ือเสนอ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  มีวิธีการวิจัย ประกอบไป
ด้วย ประชากรและตัวอย่าง ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กรอบแนวคิดของการ
วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 3.4 การวิเคราะห์และประเมินผล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ 
(purposive sampling) จากกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 12 อำเภอ 20 
ตำบล 20 กลุ่ม ในจังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มตัวอย่าง 
 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกโดยศึกษาถึงศักยภาพที่จะพัฒนาการตลาดสินค้า
เกษตรในระดับอาเซียนได้ โดยมีตำบลที่สนใจประเด็นการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน จำนวน 9 อำเภอ 13 ตำบล 15 กลุ่มเกษตรกร  
ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน
 จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ลำดับ อำเภอ ตำบล กลุ่มเกษตรกร 

1 สารภี หนองแฝก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ปลูกลำไย 

2 สารภี ชมพู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรท้องถิ่น

ตำบลชมภู 

3 แม่ริม ห้วยทราย กลุม่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ 

4 หางดง แม่ท่าช้าง กลุม่เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนอินทรีย์ 

5 สันป่าตอง ยุหว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเห็ดกิ่วแล

หลวง (P.J. ฟาร์ม) 

6 สันป่าตอง บ้านกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรบ้านสันกอเก็ต 

7 สันป่าตอง น้ำบ่อหลวง กลุ่มเกษตรกรปลูกลำไยปลอดภัย 

8 แม่อาย บ้านหลวง กลุ่มเกษตรกรปู่หมื่นลาหู่โฮมสเตย์ 

9 สันทราย หนองหาร กลุม่เกษตรกรผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

10 แม่อาย บ้านหลวง กลุม่เกษตรผู้ปลูกเสาวรสอินทรีย์ 

11 แม่อาย บ้านหลวง กลุ่มเพาะเห็ด 

12 หางดง บ้านปง กลุม่เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด 

13 แม่ออน แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชมชนแม่ทาออร์แกนิค 

14 แม่วาง บ้านกาด กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ผู้ปลูกผักบ้าน

กาด(หอมหัวใหญ่) 

15 สันป่าตอง บ้านแม กลุม่เกษตรกรปลกข้าวอินทรีย์ 

ที่มา: จากการวิจัย 
 
  



51 

 

 

3.2 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2 รูปแบบการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และ
การวิจัยเชิงปริมาณแบบ กึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) (สุรวาท ทองบุ, 2550)  

แผนที่ใช้ในการวิจัย  
a O1 X O2 

 
เมื่อ a คือ รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง  
O1 คือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการพัฒนา  
O2 คือ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการพัฒนา  
X คือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และ  ตลาด

โรงเรียน 
 3.2.1 ประเภทของข้อมูล 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสำรวจสนค้าเกษตร สอบถามและสัมภาษณ์เกษตรกรใน
พ้ืนที่ 15 กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่ 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาศักยภาพชุมชนเกษตรใน
จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  
ในประเด็นศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตร และศักยภาพการจัดการตลาด
สนิค้าเกษตรอินทรีย์ 
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ใน
การดำเนินการวิจัย และเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร 
สู่การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนในระดับที่
สูงขึ้น ประกอบด้วย  การอบรมสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์  กิจกรรมการสร้างตลาดสินค้า
เกษตรแนวทางการสร้างการตลาดนำการผลิต  
  ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
   2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบสำรวจ สอบถามและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
เป็นคำถามเกี่ยวกับ ศักยภาพด้านการจัดการตลาดผลิตผลของสินค้าเกษตร 4 ด้าน คือ ด้านการผลิต 
ด้านการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ  
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   2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สำรวจและแบบสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับ
การสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตร และการดำเนินงานของตลาดสินค้าในตลาดระดับที่สูงขึ้น  
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 แบบสำรวจบัญชีข้อมูลการผลิต มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 
รายได้ ก่อนมีเครือข่ายสินค้าเกษตรสู่ตลาดที่ระดับสูงขึ้นและหลังมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์สู่ตลาด
สินค้าท่ีสูงขึ้น 
   ส่วนที่ 2 แบบสำรวจและสัมภาษณ์การดำเนินงานตลาดจำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรในตลาดที่สูงขึ้น  
   ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดความรู้ตระหนักต่อ การบริโภคผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ปลอด สารพิษ และความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแบบตอบคำถาม 
 
3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพ 
การแข่งขันในอาเซียน มีกรอบทฤษฎีชุดโครงการ (R&D AGGIE for AEC) กรอบทฤษฎีชุดโครงการ
ดังภาพที่ 3.1 และมีกรอบแนวคิดงานวิจัยดังภาพที่ 3.2 ดังนี้  
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วางแผนคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการระดับจังหวัด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือออกแบบการบริหารโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงกลุม่เป้าหมาย 9 อำเภอ และกำหนดแนวทางการสำรวจ 

วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนทั้งภายใน (บริบท, โครงสร้าง, กลยุทธ์, เง่ือนไข/ข้อจำกัด, ปจัจัยเกื้อหนุน,  
องค์ความรู้/ภูมิปัญญา) และภายนอก (ข้อมูลสถิติ, แนวโน้ม demand ของกลุม่ประเทศในอาเซียน, การสำรวจเชิง

สังเกตการณ์, กลยุทธ์ของประเทศคู่แข่ง) 
) 

สรุปแนวทางการพัฒนา การเสริมหนุนและการฝึกอบรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ 
ปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จและ 

เสนอเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 

ประเมินผล System analysis ครัง้ที่ 2 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการพฒันา
โครงการวิจัย ปีที่ 2 ต้นแบบการปฏบิัติการเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชนระดับอำเภอ และขยายผลสู่

ปีที่ 3  

สรุปทำรายงานและขยายผล Best Practice เพื่อขยายผลงานวิจยัสู่นโยบายระดับจังหวัดเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ด้านการวจิัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม ่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (100 ชุมชน) 
 

แนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีท่ี 2 
 

ตรวจสอบเอกสาร 

แปลงแผนสู่การปฏิบัติ (ปีท่ี 2) (15 ชุมชน) ประเมินผล System analysis ครัง้ท่ี 3 

ถอดบทเรียน และจัดทำตัวช้ีวัด 

วิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพด้าน“การวิจยัเพือ่พัฒนาการ
ตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มี

ศักยภาพการแข่งขันในอาเซยีน” 
ในอาเซยีน” 

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ “การวิจยัเพือ่พัฒนาการ
ตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มี

ศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน” 

ประเมินผล System analysis ครัง้ที่ 1 

ภาพที่ 3.1 กรอบทฤษฎีชุดโครงการ 

 



54 

 

 

 จากภาพที่ 3.1 แสดงแผนงานชุดโครงการ “การวิจัยเพ่ือพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของ
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน” มีแผนการดำเนินงานโครงการจำนวน 3
ปี  (ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2560 -2562) โดยโครงการปีที่  1 (พ .ศ. 2560) ใช้ระยะเวลา 12 เดือน  
ในการศึกษาศักยภาพของชุมชนเกษตรในจั งหวัด เชียงใหม่  จำนวน 11 ประเด็น  ได้แก่   
(1 ) Efficiency (2 ) Marketing (3 ) Standard(4 ) Organization (5 ) Management (6 ) Food 
Safety (7) Organic (8) Creative Product (9) Commercial and Public (10) KM & Wisdom 
และ (11) Value-added พร้อมกับพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้
สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน (AC) จนได้ค้นหาต้นแบบการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ชุมชน เพ่ือขยายผลไปสู่โครงการปีที่ 2 (พ.ศ. 2561) ใช้ระยะเวลา  
12 เดือน ให้ได้ต้นแบบการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือให้
เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาและประสิทธิภาพสูงสุดจึงต่อยอดไปสู่โครงการปีที่ 3 (พ.ศ. 2562) 
ใช้ระยะเวลา 12 เดือน โดยการขยายผลอีกจำนวน 50 ชุมชน เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนเกษตร
ในจังหวัดเชียงใหม่ และทำการวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 12 ประเด็น ดังกล่าว จากนั้นจึงสามารถเสนอแนวทางในการพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับประเมินมูลค่าเพ่ิมของโครงการใน
การเพ่ิมขีดความสามารถให้กับชุมชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 12 ประเด็น สู่การแข่งขันใน AEC 
อันจะนำไปสู่การขยายผลสู่นโยบายระดับจังหวัดเพ่ือกำหนดเป็นแผนยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์การ
พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย 100 ชุมชน ต่อไป 
 แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาสินค้าเกษตร (Agriculture Product) และภาคการเกษตร 
ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ควรมีปัจจัย 4 ด้าน ที่เสริมหนุนและควบคู่กันไปนั่นคือ ระบบมาตรฐาน 
(Standard system) ระบบตลาด (Marketing system) ธุรกิจชุมชน (Business Communities) 
และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นความท้าทาย (Challenge) ของภาค
การเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  



55 

 

 

ปัจจัยภายใน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 3.2 กรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน สามารถอธิบายได้ดังนี้ การวิเคราะห์สถานการณ์  
และศักยภาพการจัดการตลาดด้วยต้นแบบ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Model โดยพิจารณา
จาก การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ของผู้ผลิตสินค้าเกษตร โดยพิจารณาทั้งปัจจัย
ภายใน (บริษัท โครงสร้าง เงื่อนไข/ข้องจำกัด ช่องทางการตลาด การสร้างมูลค่าสินค้าและปัจจัย
เกื้อหนุน) และปัจจัยภายนอก (ความต้องการของตลาดในระดับสากล คุณภาพและมาตรฐานสินค้า
เกษตร กลยุทธ์ตลาดสินค้าเกษตรสีเขียว) นำข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้ มาสร้างเสริมศักยภาพการจัดการ
ตลาดผลิตผลทางการเกษตรในด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และการสร้างความเข้มแข็ง
ทางการตลาดผ่านกิจกรรมทางการตลาดในระดับที่สูงกว่าท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่
การพัฒนาตลาดสินค้าให้มีความเข้มแข็งขึ้น 
  

บริบท โครงสร้างกลุ่ม 

เงื่อนไขข้อจำกัด 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 

SWOT  Model 

ปัจจัยภายนอก 

ช่องทางการตลาด 

การสร้างมูลค่าสินค้า 

ปัจจัยเกื้อหนุน 

ความต้องการของ

ตลาดในระดับสากล 
คุณภาพและมาตรฐาน

สินค้าเกษตร 
กลยุทธ์สินค้าเกษตร 

สีเขียว 

ศักยภาพการจัดการตลาดผลติผลทาง

การเกษตรของชุมชนจังหวัดเชยีงใหม ่

-การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

-กิจกรรมการตลาด 

 

 การพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

(ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ) 

ภาพที่ 3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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การดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะที่ 1  
 1. ผู้วิจัยศึกษาหาความรู้จากเอกสาร ตำรา แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 2. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ปัญหาของชุมชนในด้านการเกษตร สำรวจข้อมูลลักษณะการ

ทำการตลาดสินค้าเกษตร และปัญหาการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของชุมชน 
ระยะที่ 2  

1. การหาแนวทางส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยใน
พ้ืนที ่

2. จัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดย
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ของแบบสอบถาม จากการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญ  

ระยะที่ 3  
1. การพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS) 
2. การพัฒนาศักยภาพด้าน“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 

Practice : GAP)” และการจัดทำระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS 
3. จัดการอบรมให้ความรู้ กับสมาชิกเครือข่าย ในการผลติสินค้าเกษตรแบบ ปลอด

สารพิษ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และความตระหนักต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม   
4. ดำเนินโครงการ การจัดทำเครือข่ายสินค้าเกษตรในลักษณะของกลุ่มสหกรณ์

เพ่ือเน้นการสร้างสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและเน้นการสร้างเสริมคุณธรรมในสินค้า 
5. จัดการประชุมกลุ่มย่อย กับผู้นำชุมชน ชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการ

ตลาด และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกเครือข่าย และดำเนินการสำรวจข้อมูลทรัพยากรใน
ชุมชน  

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับประเทศ  
และระดับสากล 

7. ดำเนินการจัดทำตลาดเกษตรอินทรีย์ในห้างสรรพสินค้าโดยดำเนินการเปิดตลาด
ในทุกวันพุธแรกของเดือนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนะนำสินค้าที่เข้าร่วม
โครงการ โดยการจัดจำหน่ายสินค้า ให้กับบุคคลทั่วไป ที่สนใจพืชผัก สัตว์ และผลผลิตทางการ
เกษตรที่ได้มาตรฐาน  

8. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากสมาชิกเครือข่าย นักเรียน ผู้ปกครอง 
ในรูปแบบ การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม  
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9. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ การทำบัญชีรายได้ของสมาชิก เครือข่าย เพ่ือเปรียบเทียบรายได้ ก่อนและหลัง  
การเป็นสมาชิกเครือข่าย ตลาดเกษตรอินทรีย์ในตลาดที่สูงขึ้นและในตลาดสมาชิก  
 
3.4 การวิเคราะห์และประเมินผล 

(1) ใช้การวิเคราะห์และประเมินผลเชิงระบบ System analysis ประกอบด้วย  
  Input ปัจจัยนำเข้าได้แก่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของโครงการ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน รวมถึงนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
  Process ได้แก่ กระบวนการต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม  
  Output ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ตามตัวชี้วัดของแบบจำลอง Diamond Model  
ของ Michael E. Porter 
 (2) ขั้นตอนการประเมินผล  
 ในการประเมินผลครั้งนี้จะแบ่งการประเมินผลเป็นสองรูปแบบ คือ การประเมินผลใน
เชิงปริมาณ และการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
  (2.1) การประเมินผลเชิงปริมาณ จะแบ่งออกเป็นสองส่วน 
   1) การหาข้อมูลสถิติจากค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงใน
ศักยภาพของสินค้าเกษตรชุมชนด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
   2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาการจัดการตลาดของโครงการ
ประกอบด้วยมิติต่าง ๆ 5 มิติ ได้แก่  
    2.1) การวางแผนในการดำเนินงาน (Factor condition)  
    2.2) การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ()  
    2.3) การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Segment  Marketing)   
    2.4) กลยุทธ์การตลาดและการดำเนินงาน และการแข่งขันทาง 

การตลาด (Marketing Strategy,Management, 
Competting) 

    2.5) การปฎิบัติและการควบคุมะ) 
  (2.2) การประเมินผลเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เป็น
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพ่ือยืนยันหรือเสริมข้อมูลเชิงปริมาณให้มีความสมบูรณ์
เพ่ิมข้ึน 
 




