
 

 

 
บทคดัย่อ 

 
 รายงานการวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการบริหาร
จดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างย ัง่ยืน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  และกลยุท ธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่อย่างย ัง่ยืนโดยเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพและสนบัสนุนดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จากขอ้มูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจจ านวน 2 กลุ่มของอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์
ศกัยภาพดว้ยSwotAnalysisและแนวคิดการบริหารจดัการโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือค่าเฉล่ียใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผลการวิจยัพบวา่ ศกัยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 2 กลุ่มพบว่ามี
จุดแขง็คือ มีการจดัแบ่งหนา้ท่ีท่ีมีความชดัเจน มีการจดัโครงสร้างองคก์รและแบ่งหนา้ท่ีให้สมาชิก
อย่างมีความยุติธรรม มีวตัถุดิบเป็นของตนเอง ด้านจุดอ่อนคือ การคดัเลือกคนเขา้ท างานยงัใช้
ระบบอุปถมัภ์ ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยส่งเสริมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ส าหรับโอกาสคือ ไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก มีเครือข่ายท่ีให้การสนบัสนุนดา้น
การตลาด และอุปสรรคคือ การเขา้มาของคู่แข่งขนัเพิ่มมากข้ึน 
 ส าหรับผลการประเมินศกัยภาพ การบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
ก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโครงการพบวา่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการดา้น
การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารจดัการดา้นการตลาดอยู่ในระดบัปานกลาง 
และการบริหารจดัการดา้นการเงินอยู่ในระดบัน้อย ส าหรับศกัยภาพการบริหารจดัการของกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนภายหลงัเขา้ร่วมโครงการอยูใ่นระดบัมากดา้นการผลิต การตลาด การบริหารจดัการ
ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ส าหรับการบริหารจดัการดา้นการเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 จากการวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพ การบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยจดัท าเป็นกลยทุธ์การพฒันาเพื่อประสิทธิภาพและขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการดา้น
การตลาด ซ่ึงประเด็นท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีจุดอ่อนท่ีสุดและจ าเป็นจะตอ้งท าการพฒันาโดยการ
เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ให้มีความหลากหลาย โดยการใชเ้ทคโนโลยี ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาใช้เป็นกลยุทธ์การพฒันาศักยภาพการบริหารจดัการตลาดโดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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สามารถสร้างเวปเพจบน Facebook ส าหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลายไดก้วา้งขวางข้ึนภายใตช่ื้อ “ของดีต าบลหว้ยทราย อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่” 
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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. 
 

 


