
 

 

 
บทที ่3 

วธีิการวจิัย 
 
 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่  ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การแข่งขนัในประชาคมอาเซียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพของชุมชนเกษตรในจงัหวดั
เชียงใหม่  และเพื่ อวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวิธีการวิจยั ประกอบไปดว้ย ประชากรและตวัอย่าง 
ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล กรอบแนวคิดของการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล
และการอภิปรายผล มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.1.1 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดตวัอย่างในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ 
ใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 
25 อ าเภอ 207 ต าบล ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอย่าง โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค์ (purposive 
sampling) มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 32 ต าบล และคดัเลือกโดยศึกษาถึงศกัยภาพท่ีจะพฒันากลุ่ม
ธุรกิจเกษตรในระดบัอาเซียนได ้ โดยมีต าบลท่ีสนใจประเด็นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดั
เชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่  ใหมี้ศกัยภาพการแข่งขนั
ในอาเซียน จ านวน 5 ต าบล 5 กลุ่มเกษตรกร ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 รายช่ือกลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจประเด็นการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล กลุ่มเกษตรกร 
1 สันป่าตอง อบต.บา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

เกษตรบา้นสันกอเก็ต 
2 สันป่าตอง ทต.บา้นแม กลุ่มเกษตรกรปลูกขา้วอินทรีย ์
3 แม่อาย อบต.บา้นหลวง กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกเสาวรสอินทรีย ์
4 แม่ออน อบต.แม่ทา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
5 สารภี ทต.ชมภู กลุ่มชุมชนประมงครบวงจรท้องถ่ิน

ต าบลชมภู 
ท่ีมา: จากการวิจยั 
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 4 อ าเภอ 
5 ต าบล ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาศกัยภาพชุมชนเกษตร
ในจังหวดัเชียงใหม่ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวดัเชียงใหม่  
ในประเด็นการการพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตร จังหวดัเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเสนอยุทธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพภาค
การเกษตรชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1) แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
  2) แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

3) แบบฟอร์มวิเคราะห์และประเมินผลในส่วนของผลผลิตใช้แบบส ารวจ 
Diamond Model ของ Michael E. Porter 
  4) แบบฟอร์มการประเมิน  Focus Group 3 กลุ่ม เป้ าหมาย ได้แก่  ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคชุมชน 
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3.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจยัเพื่อพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการ
แข่งขนัในอาเซียน มีกรอบทฤษฎีชุดโครงการ (R&D AGGIE for AEC) ดงัภาพท่ี 3.1 และมีแผน
งานวิจยัดงัภาพท่ี 3.2 ดงัน้ี  
 

  

แผนภาพท่ี 3.1 กรอบทฤษฎีชุดโครงการ 
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จากแผนภาพท่ี 3.1 แสดงกรอบทฤษฎีชุดโครงการ “การวิจยัและพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (R&D AGGIE for AEC)” โดยการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง (Sufficiency economy) เป็นพื้ นฐานของการพัฒนาในทุก
กระบวนการของโครงการฯ โดยเร่ิมจากแนวคิดการพัฒนาคน (Human) ซ่ึงเป็นปัจจัยในการ
สนบัสนุนให้เกิดการพฒันาองคก์ร (Organization) และเป็นเง่ือนไขขอ้จ ากดัให้เกิดการต่อยอดภูมิ
ปัญญา (Wisdom) อีกทั้งการพฒันาองค์กร (Organization) ยงัถือเป็นเง่ือนไขขอ้จ ากัดให้เกิดการ
พฒันาเทคโนโลยี (Technology) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้การต่อยอดภูมิ
ปัญญา (Wisdom) ยงัเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology)  
ท่ีส าคญั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นทั้งปัจจยัสนับสนุนและเง่ือนไขขอ้จ ากดัในการพฒันาสินคา้เกษตร 
(Agriculture Product) ใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

แต่อย่างไรก็ตามการพฒันาสินคา้เกษตร (Agriculture Product) และภาคการเกษตรของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีปัจจยั 4 ดา้น ท่ีเสริมหนุนและควบคู่กนัไปนั่นคือ ระบบมาตรฐาน 
(Standard system) ระบบตลาด (Marketing system) ความเป็นมาตรฐานของธุรกิจชุมชน (Business 
Communities) และการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ซ่ึงเป็นความทา้ทาย (Challenge) 
ของภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะพฒันาตนเองไปสู่การแข่งขนัในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
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แผนภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดแผนงานวิจยั(3ปี) 

วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 4 อ าเภอ และก าหนดแนวทางการส ารวจ 

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

สังเกตการณ์, กลยทุธ์ของประเทศคู่แขง่) 
) 

สรุปแนวทางการพฒันา การเสริมหนุนและการฝึกอบรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ 
ปัญหาอุปสรรคและความส าเร็จและ 

เสนอเวทีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 2 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันา
โครงการวิจยั ปีท่ี 2 ตน้แบบการปฏิบติัการเพ่ิม
ศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอ และขยายผลสู่

ปีท่ี 3  

สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพื่อขยายผลงานวิจยัสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และกลยทุธ์
ดา้นการวิจยัและพฒันาศกัยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (100 ชุมชน) 
 

แนวคิดการพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีท่ี 2 

ตรวจสอบเอกสาร 

แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 2) (4 ชุมชน) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 3 

ถอดบทเรียน และจดัท าตวัช้ีวดั 

วิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น“การพฒันากลุ่มธุรกิจ
เกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
ในอาเซียน” 

ปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ “การพฒันากลุ่มธุรกิจ
เกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 1 
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 จากแผนภาพท่ี 3.2 แสดงกรอบแนวคิดแผนงานวิจยัโครงการย่อยท่ี 5 การพฒันากลุ่ม
ธุรกิจเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยมีกระบวนการ 13 ขั้นตอนดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบเอกสาร 
(2) วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ 

1) คุณบุญสม ธญัญานิธิวฒัน์   ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  
   2) คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง นายกสมาคม SME แห่งประเทศไทย 
   3) รศ.ดร.พรหทยั ตณัฑว์ิตานนท์ มหาวิทยาลยัราชมงคลลา้นนา 
   4) อ.ดร.กญัญพ์สัวี กล่อมธงเจริญ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
   5) อ.กุลฉตัร ฉตัรกุล ณ อยธุยา มหาวิทยาลยัพายพั 
   6) ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
   7) อ.ดร.ภาวินี จนัทร์วิจิตร มหาวิทยาลยัพะเยา 
   8) อ.ดร.พนินท ์เครือไทย  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
   9) อ.ดร.สุเทพ น่ิมสาย  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
   10) อ.ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์ิ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

11) คุณอุทยัวรรณ มินสุวรรณ ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ 

12) คุณธีรยทุธ อินต๊ะเสน ผจก.โครงการพิเศษสวนเกษตรเมือง
งายในพระองคส์มเด็จพระนางเจา้สิริ
กิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 

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

14) คุณจงรักษ ์พนัธ์ไชยศรี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และ สหกรณ์ 

15) คุณวิชุชดา กนัตีวงศ ์ กลุ่มแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจ
การเกษตร 

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

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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(3) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 
(4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 25 อ าเภอ และก าหนดแนว

ทางการส ารวจ 
(5) วิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทั้งภายใน (บริบท, โครงสร้าง, กลยุทธ์, เง่ือนไข/

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

(6) การสรุปแนวทางการพัฒนา การเสริมหนุนและการฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่
ปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพ “การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

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

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

การปฏิบติัการเพิ่มศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอดว้ยการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย ์
ในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน และขยายผลสู่ปีท่ี 3 โดยมีการถอด
บทเรียน จดัท าตวัช้ีวดั และการวิเคราะห์การเพิ่มศกัยภาพดา้น“การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตร จงัหวดั
เชียงใหม่ ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” พร้อมทั้ง
ประเมินผล System analysis ทั้ง 3 คร้ัง 

(13) สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพื่อขยายผลงานวิจยัสู่นโยบาย
ระดับจังหวัดเพื่ อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพ  
ภาคการเกษตรของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสร้างสรรค ์เพื่อการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (100 ชุมชน) 
 
3.4 การวิเคราะห์และประเมินผล 

(1) ใชก้ารวิเคราะห์และประเมินผลเชิงระบบ System analysis ประกอบดว้ย  
  Input ปัจจยัน าเขา้ไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
โครงการ ไดแ้ก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน รวมถึงนกัวิจยัท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด  
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  Process ไดแ้ก่ กระบวนการต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรม  
  Output ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิดา้นการพฒันาการตลาดสินคา้เกษตรของชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน ตามตวัช้ีวดัของแบบจ าลอง Diamond Model ของ 
Michael E. Porter 
 (2) ขั้นตอนการประเมินผล  
  ในการประ เมินผลค ร้ัง น้ี จะแบ่ งการประ เมินผล เป็นสองรูปแบบ  คื อ  
การประเมินผลในเชิงปริมาณ และการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
  (2.1) การประเมินผลเชิงปริมาณ จะแบ่งออกเป็นสองส่วน 
 1) การหาข้อมูลสถิติจากค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มขึ้ นหรือลดลง 
ในลกัษณะของสถิติเชิงพรรณนา 

2) การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาของโครงการประกอบด้วยมิติ 
ต่าง ๆ 6 มิติ ไดแ้ก่  

   2.1) ปัจจยัในการด าเนินงาน (Factor condition)  
 ปัจจยัในการด าเนินงาน หมายถึงส่ิงท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใส่เขา้
ไปเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นได ้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) 
ประกอบไปดว้ย  

    (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)  
    (5.1) ระบบขนส่ง 
    (5.2) ระบบส่ือสาร   
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    (5.3) ระบบสาธารณสุข 
    (5.4) คุณภาพชีวิตประชาชน  
    (5.5) สถานท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยั 
   2.2) เง่ือนไขดา้นความตอ้งการของตลาด (Demand condition)  

 (1 )  ลั ก ษ ณ ะค ว าม ต้อ งก ารขอ งผู ้ ซ้ื อ ใน ชุ ม ชน /ป ระ เท ศ  
(Home demand composition)  
(1.1) โครงสร้างของสัดส่วนความต้องการสินค้า (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)  

    (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)   

(3 .1 ) ก าร เดิ น ท างและ เค ล่ื อน ย้ายของผู ้ ซ้ื อ  (Mobile or 
multinational local buyer)  

(3.2) อิทธิพล/ปัจจยัท่ีมีต่อความตอ้งการในประเทศ (Influence 
on foreign needs)  

 (4) ปัจจยัความตอ้งการท่ีเก้ือหนุนกนั (Interplay of demand conditions)  
2.3) อุตสาหกรรมท่ี เก่ียวข้องและสนับสนุน (Related and supporting 

industries)   
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 (1) ความไดเ้ปรียบในอุตสาหกรรมผูผ้ลิต (Competitive advantage  
  in supplies industries)  

 (2) ความได้เป รียบในอุตสาหกรรมท่ี เก่ียวข้อง (Competitive 
advantage in related industries) 

2.4) กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน (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) เหตุสุดวิสัย หรือโอกาส (Chance) 
  (2.2) การประเมินผลเชิงคุณภาพ ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเป็น
การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพื่อยืนยนัหรือเสริมขอ้มูลเชิงปริมาณให้มีความสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น 
 
 




