บทคัดย่ อ
รายงานการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริ หาร
จัดการวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างยัง่ ยืน มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการบริ หาร
จัด การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจัง หวัด เชี ย งใหม่ และกลยุ ท ธ์ ก ารพัฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพและขี ด
ความสามารถการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่อย่างยัง่ ยืนโดยเป็ นการวิจยั เชิ ง
คุณภาพและสนับสนุ นด้วยการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ จากข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนที่เข้าร่ วม
โครงการด้ว ยความสมัค รใจจ านวน 2 กลุ่ ม ของอ าเภอสั น ก าแพง จัง หวัด เชี ย งใหม่ วิ เคราะห์
ศักยภาพด้วยSwotAnalysisและแนวคิดการบริ หารจัดการโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา คือค่าเฉลี่ ยใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจยั พบว่า ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนในจังหวัดเชี ยงใหม่ท้ งั 2 กลุ่มพบว่ามี
จุดแข็งคือ มีการจัดแบ่งหน้าที่ที่มีความชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิก
อย่างมี ค วามยุติธรรม มี วตั ถุ ดิบ เป็ นของตนเอง ด้านจุ ดอ่อนคื อ การคัดเลื อกคนเข้าท างานยังใช้
ระบบอุ ป ถัม ภ์ ขาดความรู ้ ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยส่ งเสริ ม ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
สาหรับโอกาสคือ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก มีเครื อข่ายที่ให้การสนับสนุนด้าน
การตลาด และอุปสรรคคือ การเข้ามาของคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น
สาหรับผลการประเมินศักยภาพ การบริ หารจัดการกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่
ก่อนและหลังการเข้าร่ วมโครงการพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศกั ยภาพด้านการบริ หารจัดการด้าน
การผลิต การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ และการบริ หารจัดการด้านการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง
และการบริ หารจัดการด้านการเงิ นอยู่ในระดับน้อย สาหรับศักยภาพการบริ หารจัดการของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนภายหลังเข้าร่ วมโครงการอยูใ่ นระดับมากด้านการผลิต การตลาด การบริ หารจัดการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ สาหรับการบริ หารจัดการด้านการเงินอยูใ่ นระดับปานกลาง
จากการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพ การบริ หารจัดการวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่
โดยจัดทาเป็ นกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อประสิ ทธิภาพและขีดความสามารถด้านการบริ หารจัดการด้าน
การตลาด ซึ่ งประเด็นที่กลุ่มวิสาหกิจชุ มชนมีจุดอ่อนที่สุดและจาเป็ นจะต้องทาการพัฒนาโดยการ
เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าให้มีความหลากหลาย โดยการใช้เทคโนโลยี สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
เข้า มาใช้เป็ นกลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาศัก ยภาพการบริ ห ารจัด การตลาดโดยทางกลุ่ ม วิส าหกิ จชุ ม ชน
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สามารถสร้ างเวปเพจบน Facebook ส าหรั บ การโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ สิ น ค้าให้ เป็ นที่ รู้ จ ัก
แพร่ หลายได้กว้างขวางขึ้นภายใต้ชื่อ “ของดีตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่”
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Abstract
This research aims to study 1) the potentiality in management of small and micro
economic enterprise in Chiang Mai; 2) study the strategic to develop to increase the potentiality
in management of small and micro economic enterprise in Chiang Mai sustainably. It is the
qualitative research and supported by quantitative analysis. Sample consisted of 2 groups of
small and micro economic enterprise from Sankhampheng district in Chiang Mai. SWOT
analysis and concept of management as well as descriptive analysis such as mean were used to
analyze.
The result found that the strengths of these 2 groups were that they had divided the
position and responsibility to their members properly. They had their own raw materials . Their
weaknesses were that their recruitment based on patronage system. They lack knowledge to use
technology to promote the channel of distribution. Their opportunity were that other
organizations helped and supported them as well as had networks in marketing. The result of
evaluation the potentiality in management before and after the development project were that
their potentialities in management were moderate before they attended the development project.
However, their potentialities in management after the development project were increased from
moderate to high level in production, human resource, marketing except finance which was
moderate increased.
This study could create strategy to develop the potentialities in marketing management
concerning enlarge the channel of distribution ofthese 2 groups . They learned and created the
webpage on Facebook under the name of “KhongdeeTumbonHuaysaiSankhampengdistriect,
Chiang Mai”. This webpage may be useful and helpful to publicize their products and help
people to know their products wildly.

