บทที่ 6
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบริ หารจัดการ
วิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่อย่างยัง่ ยืนทั้งหมด 2 กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนในจังหวัดเชี ยงใหม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่และกลยุทธ์การ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขี ดความสามารถการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่
อย่างยัง่ ยืน สามารถสรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะได้ดงั ต่อไปนี้
6.1 สรุ ปผลการวิจัย
ศัก ยภาพของกลุ่ ม วิส าหกิ จชุ ม ชนในจังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ มี ค วามสนใจเข้าช่ วยโครงการ
พัฒนา มี จานวน 2 กลุ่ มคื อ กลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชนข้าวกล้องงอกคนเมื องและกลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชน
ส.มรดกไทย ตาบลห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการวิเคราะห์ศกั ยภาพ การ
บริ หารจัดการในประเด็นของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุ มชนข้าว
กล้องงอกคนเมื อง มี จุดแข็งและโอกาสคือมี การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบของสมาชิ กที่ มี
ความชัดเจน มีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่มีความชัดเจน คณะกรรมการมีใจกว้างในการเปิ ดรับ
ความคิดเห็น สมาชิ กการผลิตมี วตั ถุ ดิบเป็ นของตนเอง ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุ น พบว่าความ
ช่ วยเหลื อจากหน่ วยงานภายนอก มี เครื อข่ายที่ ให้การสนับสนุ นด้านการตลาด ทางกลุ่มมีเงิ นทุ น
เป็ นของตนเอง ส าหรั บ จุ ดอ่ อนและอุ ป สรรคคื อ การคัดเลื อกคนเข้ามาท างานยังยึดตามระบบ
อุปถัมภ์ ขาดความรู ้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยส่ งเสริ มด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย สาหรับ
ประเด็นของการให้ค่าคะแนนน้ าหนักของสมาชิ กที่ให้ค่าคะแนนของจุดแข็งและโอกาสด้านการ
บริ ห ารจัดการองค์ก ร พบว่าสมาชิ ก ส่ วนใหญ่ ให้ ค่ าคะแนนการมี ส่ วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็นการมีวตั ถุดิบเป็ นของตนเอง สู งสุ ดในระดับ 5 ในประเด็นของจุดอ่อนและอุปสรรค สมาชิ ก
ส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักค่าคะแนนการขาดความรู ้ การใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ และขยายช่ องทางการจัดจาหน่ ายให้กว้างขึ้ นในระดับ มากที่ สุด และเป็ นความ
จาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องแก้ไขเป็ นอันดับแรก ที่ผลรวมของค่าคะแนนเท่ากับ 10
ส าหรั บ การวิเคราะห์ ศ ัก ยภาพของกลุ่ ม วิส าหกิ จชุ ม ชน ส.มรดกไทย ในประเด็ น ของ
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค พบว่าในประเด็นของจุดแข็งและโอกาสที่สมาชิกให้น้ าหนัก
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ระดับค่าคะแนนในระดับมากคือ การแบ่งแยกหน้าที่ที่มีความชัดเจน การมีวตั ถุดิบเป็ นของตนเอง
สาหรับจุดอ่อน และอุ ปสรรค พบว่าสมาชิ กส่ วนใหญ่ ให้น้ าหนักระดับ ค่าคะแนน ด้านการขาด
ความรู ้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขาดความรู ้ ดา้ นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่ งเสริ ม
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในระดับมากที่สุด
6.2 ผลการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่
จากการประเมิ น ศัก ยภาพการบริ ห ารจัด การวิส าหกิ จชุ ม ชนจังหวัด เชี ย งใหม่ จ านวน
2 กลุ่มที่มีความสนใจเข้าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการ ปรากฏผลการประเมินคือ
ส่ วนใหญ่มีศกั ยภาพการบริ หารจัดการองค์กรมากที่สุดคิดเป็ นค่าเฉลี่ย 4.62 กล่าวคือกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถจัดแบ่งหน้าที่การทางานของสมาชิ กในกลุ่มได้อย่างชัดเจน มีคณะกรรมการประจา
กลุ่มที่มีการคัดเลือกโดยใช้หลักการคัดเลือกตามความรู ้และความสามารถ การบริ หารจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุ ษย์ระดับมากโดยทางกลุ่มได้มีขอ้ ตกลงกันให้สมาชิ กมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็ น
มีส่วนร่ วมในการวางแผนและการตัดสิ นใจเพิ่มขึ้น การบริ หารจัดการด้านการตลาดน้อยที่สุดใน
ประเด็นของความสามารถในการประชาสัมพันธ์ และจาหน่ ายสิ นค้า ผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
คิดเป็ นค่าเฉลี่ ย 1.56 กล่าวคือทางกลุ่ มขาดความรู ้ และศักยภาพในการประชาสัมพันธ์สินค่าและ
บริ การผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ออนไลน์ ขาดความรู ้ ในการนาสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ มาใช้ในการ
จาหน่ายสิ นค้าผ่านทางสื่ อออนไลน์
กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการ กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ จาก
การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชน จังหวัดเชี ยงใหม่ ทาให้ได้
แนวทางในการพัฒ นาศัก ยภาพและเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการบริ หารจัดการวิส าหกิ จชุ ม ชน
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยจัดทาเป็ นกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและขีดความสามารถด้าน
การบริ หารจัดการด้านการตลาด ซึ่ งเป็ นประเด็นที่กลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชนมีจุดอ่อนที่สุดและจาเป็ น
จะต้อ งท าการพัฒ นาโดยการเพิ่ ม ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยสิ น ค้า ให้ มี ค วามหลากหลายและ
ประชาสั ม พั น ธ์ สิ นค้ า ให้ เป็ นที่ รู้ จ ัก ของผู ้บ ริ โภคเพิ่ ม มากขึ้ นโดยการใช้ เทคโนโลยี สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เป็ นกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพด้านการบริ หารจัดการตลาดโดยการทาเพจ
ส าหรั บ ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละจัด ขายสิ น ค้าผ่านทาง Facebookโดยมี ห น้าเพจชื่ อ ว่า ของดี ตาบล
ห้วยทราย อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
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6.3 อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริ หารจัดการ
ด้านการบริ หารจัดการวิส าหกิ จชุ ม ชนจัง หวัดเชี ย งใหม่ อาศัย การวิเคราะห์ Swot ของนัน ทิ ย า
ชุ ต านุ วตั ร และคณะ (2551) ในการวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรคของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุ มชุ นจังหวัดเชียงใหม่ท้ งั 2 กลุ่มในวิสาหกิจชุ มชน ซึ่ งการวิจยั พบว่าจุดแข็งที่สาคัญของ
กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน คือ การแบ่งแยกหน้าที่ที่มีความชัดเจน การมีคณะกรรมการที่มีใจเปิ ดกว้างรับ
ฟั งความคิ ดเห็ นของสมาชิ ก มี วตั ถุ ดิบ เป็ นของตนเอง และมี เครื อข่ายของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ประเภทเดียวกัน จุดอ่อนที่สาคัญคือ การสรรหา คัดเลือกคนเข้ามาทางานยังใช้ระบบอุปถัมภ์ ขาด
ความรู ้ แ ละเทคโนโลยีใ นการใช้น วัต กรรม และขาดความรู ้ ใ นการใช้ เทคโนโลยีใ นการใช้
นวัตกรรม และขาดความรู ้ ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วยส่ งเสริ มด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
สอดคล้องกับการศึกษาของนงลักษณ์ ทองศรี (2559)และสุ กญั ญา ดวงอุปมา (2559) และจากการ
ประเมิ น ศัก ยภาพการบริ ห ารจัด การวิส าหกิ จชุ ม ชน จัง หวัด เชี ย งใหม่ ได้แ นวทางการพัฒ นา
ศักยภาพการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชน จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการพัฒนาศักยภาพการบริ หาร
จัด การของชุ ม ชนที่ ส าคัญ คื อ การพัฒ นาการบริ ห ารจัด การด้านการตลาดในประเด็น ของการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า ให้มีความหลากหลาย ซึ่ งสอดคล้องกับ กาญจนา สุ ระ (2551) โดยการใช้กล
ยุทธ์การพัฒนาการบริ หารจัดการตลาด ในประเด็นของการใช้เทคโนโลยี สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
เพิ่ ม ช่ องทางการจัด จาหน่ ายและเผยแพร่ ป ระชาสั ม พัน ธ์ สิ น ค้า ผ่า นทางเวปเพจคื อ Facebook
ดังแนวคิดของ Jane&Freud (2006) ที่เสนอแนวทางในการพัฒนาการบริ หารจัดการแนวใหม่ โดย
ใช้การปรับจัดระบบใหม่ คื อการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทางานและการใช้การสื่ อสาร
เป็ นเครื่ องมือที่จะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผล ขณะเดียวกันการทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จในการ
ดาเนินงานจะต้องนาเอากลยุทธ์เข้ามาใช้ในการดาเนินงานโดยหนึ่งในกลยุทธ์สาคัญคือ กลยุทธ์ใน
การสร้างความแตกต่างด้านการให้บริ การ การจัดจาหน่ายสิ นค้าและบริ การโดยใช้ช่องทางการจัด
จาหน่ายที่มีความหลากหลายโดยผ่านเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ (กองวิจยั และพัฒนางานส่ งเสริ ม
การเกษตร 2555)
6.4 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
6.4.1 การมีส่วนร่ วมความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
6.4.2 ปั จจัยในการส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
6.4.3 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของผูน้ าชุมชนในวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

