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รู ปแบบการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพือการรองรั บการรวมกลุ่ม AEC
Administrative Model of Cottage Industry for Integrating AEC
ดร. ชื นอารมณ์ จันทิมาชั ยอมร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นันทา
บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื องรู ปแบบการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อนเพือการรองรับการรวมกลุ่ม AEC มี
วัตถุ ป ระสงค์เพือศึ ก ษารู ป แบบการบริ หารอุ ตสาหกรรมในครั วเรื อน กลยุท ธ์ ในการบริ หารการจัดการ
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน วิวฒั นาการของรู ปแบบการบริ หารและการเปลี ยนแปลงและปั จจัยทีสัมพันธ์ต่อ
การบริ หารและระบบการผลิต กลุ่มประชากรทีใช้ศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั รวบรวมจากการศึกษาภาคเอกสาร เช่น
หนังสื อ งานวิจยั ตํารา วารสาร บทความทีเกียวข้องทังในประเทศ และต่างประเทศ และการศึกษาโดยรับฟั ง
ความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิและข้อวิจารณ์แนวความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิจากวารสารและบทความแล้ว
นําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ในลักษณะการวิจยั เชิ งคุณภาพซึ งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และผลการวิจยั เป็ นลักษณะการวิจยั เชิงพรรณนา โดยโยงความสัมพันธ์ตามหลักตรรกะ
ผลการศึกษาพบว่ า
1. รู ปแบบและกลยุทธ์ ในการบริหารอุตสาหกรรมในครัวเรือน
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนจะถูกพัฒนาให้อยูใ่ นรู ปแบบยังยืนได้จะต้องมีรูปแบบและกลยุทธ์ในการ
บริ หาร คือ (1) ต้องยกระดับคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมและขยายเครื อข่ายการผลิตสู่ ต่างประเทศ สนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ทีมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต เพิมขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขัน โดยอาศัย ความเชี ยวชาญเฉพาะด้า นของสมาชิ ก ในกลุ่ ม คลัส เตอร์ สร้ า งความเข้ม แข็ง ของการ
บริ หารงานภายในกลุ่ ม คลัส เตอร์ พัฒนาประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตและการพัฒนานวัตกรรม โดยการขจัด
อุปสรรคกีดขวางทางการค้า การปรับเปลียนกฎระเบียบให้เหมาะสม การขจัดข้อกําหนดและเงือนไขทีทําให้
ประสิ ทธิ ภาพลดลง สนับสนุ นการศึ กษาอบรมและการฝึ กฝนบุ คลากรและให้ความช่ วยเหลื อการพัฒนา
เทคโนโลยีเพือเพิมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน (2) ต้องยกระดับศักยภาพผูป้ ระกอบการให้
เกิดความเข็มแข็งและยังยืน คือ เพิมจํานวนผูป้ ระกอบการ SME โดยดึ งดูดให้ประชาชนให้ความสนใจใน
การพัฒนาไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการไทยในรู ปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะอย่าง
ยิงในกิ จกรรมทีสร้ างมูลค่าเพิมสู งให้กบั สิ นค้าและบริ การ สร้ างความเข็มแข็งของผูป้ ระกอบการ SME
เตรี ยมความพร้อมสู่ การเปิ ดเสรี สร้างโอกาสในการขยายตลาดใหม่ ๆ และสร้างโอกาสจากความร่ วมมือใน
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จในภูมิภาคอาเซี ยน (3) ยกระดับโครงสร้างสนับสนุ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
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เพือการบริ หารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ เช่น การบังคับใช้มาตรฐานการผลิตในด้านต่าง ๆ เพือ
สร้ างความน่ าเชื อถื อของสิ นค้าทีผลิ ตจากประเทศไทยว่าเป็ นสิ นค้าทีมีคุณภาพ สนับสนุ นการเข้าถึ งแหล่ง
เงิ นทุน ยกระดับศักยภาพบุคลากร พัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรื อน พัฒนากฎระเบียบและ
ข้อบังคับทีมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็ น
ระบบ
2. วิวฒ
ั นาการของรู ปแบบการบริหารอุตสาหกรรมในครัวเรือน
รู ปแบบการบริ หารและกระบวนการเปลียนแปลงระบบการผลิตเข้าสู่ อุตสาหกรรมในครัวเรื อนใน
อดีตนัน เริ มจากผูน้ าํ คนใดคนหนึ งในหมู่บา้ นโดยการรับรู ้และได้เห็นสิ งต่าง ๆ ทีเกียวกับกรรมวิธีการผลิต
และสิ นค้าทีผลิตจากภายนอก ซึ งลักษณะของผลิตได้เชื อมโยงกับสิ งทีตนเองได้รับความรู ้มาบ้างพอสมควร
จึงได้นาํ เข้ามาทดลองทําในชุ มชน ผูน้ าํ ขยายเครื อข่ายระบบการผลิต เริ มจากบุคคลเพียงคนเดียวในหมู่บา้ น
ซึ งเป็ นการเริ มในระดับครอบครัวก่อนมีสมาชิ กในครอบครัวเป็ นผูช้ ่วยเหลื อ ต่อมาได้มีการขยายเครื อข่าย
เพิมขึนโดยเพือนบ้านและเครื อญาติ
3. ปัจจัยทีสั มพันธ์ ต่อการบริหารและระบบการผลิตของอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ปั จ จัย ที สั ม พัน ธ์ ต่ อ การบริ ห ารและระบบการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ น เช่ น ตลาด วัต ถุ ดิ บ
หน่วยงานราชการให้การส่ งเสริ ม ทุน แรงงาน ทีดิน ผูป้ ระกอบการ สาธารณู ปโภค การขนส่ ง นอกจากนัน
ยังมี ปัจจัย ภายในที ส่ ง ผลต่อการบริ หารและระบบการผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรมในครั วเรื อน เช่ น นโยบาย
รัฐบาล คุณภาพมาตรฐาน กฎหมาย ความปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชน ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
การวิจยั ในครังนี เป็ นการศึกษาในวงจํากัดเพียงรู ปแบบการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อนเพือ
การรองรับการรวมกลุ่ ม AEC ซึ งประกอบด้วย รู ปแบบ วิธีการ กลยุทธ์ ในการบริ หาร วิวฒั นาการของ
รู ปแบบการบริ หารและการเปลียนแปลงระบบการผลิตเข้าสู่ อุตสาหกรรม ปั จจัยทีสัมพันธ์ต่อการบริ หารและ
ระบบการผลิตเท่านัน จึงอาจทําให้ทฤษฎีหรื อกระบวนการการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อนวิเคราะห์ไม่
หลากหลายนัก หากมีผสู ้ นใจจะทําการศึกษาต่อ ควรขยายเขตการวิจยั ออกไปสู่ ยุทธศาสตร์ ทฤษฎี แนวทาง
ในการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อนให้ประสบผลสําเร็ จ
Abstract
The objectives of the study of Administrative Models of Cottage Industry for Integrating AEC are
to study the administrative models of cottage industry, the administrative strategies of cottage industry, the
revolution of the administrative models and innovation and the effect having influence on administration
and industrial production system. A target population using in this study, the researcher collected the data
from Thai and foreign books, thesis, researches, journals magazines and the suggestion of the
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knowledgeable people by the journals. The data were analyzed to be qualitative research and this
analyzing data and the result of this study was the descriptive research which was relative with the logic.
The study results were
1. The Models and the Strategies of Administration in Cottage Industry. The cottage industry is
developed sustainably. It should have administrative models and strategies namely (1) Internationalized
Industrial structure and clusters to capture global opportunities, supporting of aggregating to the member
of a new industry group, increasing competition in the clusters group and administering efficiently in the
clusters group. Developing industrial production and innovation efficiently, solving the problem of the
trade, changing the law for trading, solving the condition that reduces the efficiency of product, supporting
of attaining seminar and training the people and helping new technology for product and marking. (2)
Upgrade and create sustainable entrepreneur. It should increase the number of entrepreneur of SME,
inviting the small and medium Thai entrepreneur to improve industrial production, making the
strengthening entrepreneur of SME, preparing for participating AEC, exporting of the new production,
participating of Asian Economic. (3) Enhance competitive industry platform. It should have the produce
standard for making trust on the product from Thai that all products are good quality, supporting of source
of investment funds, training the workers of cottage industry, developing the law that is influential on
developing the cottage industry and supporting of administration the cottage industry.
2. Evolution of Administrative Models of Cottage Industry.
Administrative models and the changing process of the cottage industry in the past starting from
some leaders in the village accepts new process of produce and the products from the other village and
takes them to test in the community. The leader extends produce system by only one person in the village
and then extending to the neighbours and the relative.
3. The effect on administration and produce system of cottage industry.
The effect on administration and produce system of cottage industry is the market, product,
supporting from the government, investment fund, worker, land, entrepreneur, public utility and the
logistics. The other effect on administration and produce system of cottage industry is government policy,
quality standard, law, safety, economic community the logistic.
This research is the study only administrative models of cottage industry for AEC including
models, strategies of administration, evolution of administrative models and changing of produce system
to cottage industry and the effect on administration and produce system only so it does not mention to the
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many theories or processes of administration of the cottage industry. If anybody interests to study more,
they should study of theory and strategy of administration of the cottage industry successfully.
บทนํา
นับตังแต่ประเทศไทยเริ มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิ จแห่ งชาติ ฉบับที 1 พุทธศักราช 2504 เป็ นต้นมา
ประเทศไทยได้มีการเปลี ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างมาก การใช้แผนพัฒนาดังกล่าว
ส่ งผลกระทบให้เกิดการเปลียนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ (โฆสิ ต ปันเปี ยมรัษฏ์, 2528) โดยเฉพาะ
อย่างยิงระบบเศรษฐกิ จในสังคมชนบทมีการเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เศรษฐกิ จหมู่บา้ นไทยในอดี ตเป็ น
เศรษฐกิ จทีขึนอยู่กบั การเกษตรแบบยังชี พ ผลิตเพือกิ นเพือใช้เองและสามารถผลิตซําได้ดว้ ยตัวเองโดยไม่
ต้องพึงพาจากภายนอก มีความผูกพันภายในสู ง การครอบครองทีดิ นด้วยการเป็ นสมาชิ กของชุ มชน มีการ
ช่วยเหลือซึ งกันและกันในการผลิต มีความเพียงพอในตัวเอง หัตถกรรมรวมอยูใ่ นเกษตรกรรมคือ การทอผ้า
และมีการปลูกข้าวในครัวเรื อนเดียวกัน มีความเชือร่ วมกัน คือ นับถือผีปู่ ย่า ตา ยายในหมู่บา้ น นับถือญาติพี
น้องและทํากิจกรรมสังคมร่ วมกัน (ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา, 2527) ประเพณี วฒั นธรรมในชนบทเกิดขึนจากวิถี
ชี วิตการผลิ ตแบบสังคมเกษตรที ผลิ ตเพื อเลี ยงชี พ แบบดังเดิ ม มี พืนฐานความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับเรื อง
ธรรมชาติ และสังคมมีรากฐานมาจากความเชื อในระบบไสยศาสตร์ และความเชื อทางศาสนา เช่น ประเพณี
ทําขวัญข้าว ประเพณี เกี ยวกับการลงแขกหรื อเอามือเอาวันกันในการเพาะปลู ก ความเชื อในเรื องผีสางสิ ง
ศักดิo สิ ทธิo และการถื อผีขอ้ ห้ามต่าง ๆ ตลอดจนความเชื อศาสนาพุ ทธแบบชาวบ้าน ส่ วนวิถี ชีวิตของชาว
ชนบทก็เป็ นไปตามลักษณะสภาพทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตและการจัดสรรปั นส่ วน กล่าวคือ ในสมัยที
ชนบทไทยมีทรัพยากรธรรมชาติมาก ประชากรมีจาํ นวนน้อยการผลิตเพือเลี ยงชี พช่ วยเหลือซึ งกันและกัน
เป็ นวิถีชีวติ ของชาวบ้านทีสื บทอดกันเรื อยมา (วิทยากร เชียงกูล, 2534)
เมือมีการเปลียนแปลงขึนนอกหมู่บา้ นคือ รัฐพัฒนาขึนและต่อมาเกิดระบบทุนนิ ยมนอกหมู่บา้ น รัฐ
และระบบทุ นนิ ยมเข้าไปกระทบชี วิตในหมู่บา้ น ระบบเศรษฐกิ จแบบพึงตนเองในชนบทเริ มถู กดึ งให้เข้า
ไปสู่ ระบบการแลกเปลี ยนแบบเงิ นตรา ส่ งผลให้ชุมชนทัวประเทศติ ดต่อกันในเชิ งเศรษฐกิ จ เพือจะขาย
สิ นค้าทีตนผลิตให้กบั เมืองใหญ่หรื อเมืองหลวงมากขึน พร้อมกับซื อสิ นค้าบางประเภทมาใช้ ความสัมพันธ์
ระหว่ า งเมื อ งกับ ชนบทสมัย ใหม่ ไ ด้ รั บ การวางรู ป แบบเอาไว้ นั บ เป็ นกระบวนการเริ มต้น ของการ
เปลียนแปลงแห่งเศรษฐกิจแห่งชาติ (กาญจนา แก้วเทพ, 2535) เมือมีการผลิตแบบเพือขายในระบบตลาด จึง
เน้นการผลิ ตทีมี ปริ มาณมากขึนแต่สภาพพืนฐานทางเศรษฐกิ จของประชาชนยังคงสภาพการผลิ ตภายใน
ครอบครั ว ทํา ให้ต้องมี ก ารกู้ยืม เงิ นเพื อลงทุ น มี ก ารใช้ปั จจัย การผลิ ตและเทคโนโลยีส มัย ใหม่ เช่ น รถ
แทรกเตอร์ แทนควาย การใช้เมล็ดพันธ์ใหม่ ๆ ปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืชมากขึนกว่าเดิ ม ทังมีการจ้างแรงงาน
มากขึน มีการจัดการสมัยใหม่ ทําให้ตอ้ งใช้ตน้ ทุนสู งเป็ นการเพิมภาระหนี สิ นและการทํางานมากขึนกว่าเดิม
1103

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

นอกจากนีการตลาดต้องผ่านพ่อค้าคนกลางทีเป็ นผูก้ าํ หนดราคา และการผลิตยังเกียวข้องกับปั จจัยการผลิตที
ใช้ใ นการเกษตร เช่ น ที ดิ น ที ใช้เ ป็ นพื นที ในการทํา การเกษตรมี จ าํ กัด คุ ณ ภาพของดิ น และนําที ใช้ใ น
การเกษตรซึ งสามารถทําการเกษตรได้เพียงบางฤดูกาล ทําให้ชาวชนบทต้องประสบปั ญหาต่าง ๆ และส่ งผล
กระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างมาก ดังนันชาวชนบทจึงมีการปรับเปลียนวิธีการดินรนต่อสู ้ในการทํามาหา
กินและปรับวิถีชีวติ เพือให้สามารถดําเนินชี วิตอยูไ่ ด้โดยชาวชนบท บางส่ วนได้หนั เข้าสู่ ระบบการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติหรื อนโยบายของรัฐทีมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมการผลิ ต และเปลี ยนแปลงประเทศไปสู่ การเป็ นประเทศอุ ตสาหกรรมใหม่ อุตสาหกรรมใน
ครัวเรื อนจึงเป็ นระบบการผลิตทีชาวบ้านหันมาสนใจเป็ นอย่างมาก เนื องจากอุตสาหกรรมในครัวเรื อนเป็ น
อุตสาหกรรมประเภทหนึงทีทังรัฐบาลและเอกชนได้มุ่งให้ความสนใจ เพราะเป็ นการสร้างโอกาสของการมี
งานทําและการเพิมการจ้างงานในชนบท ลดจํานวนการอพยพแรงงานจากชนบทเข้าสู่ เมื อง ลดอัตราการ
ว่า งงานตามฤดู ก าลและยกระดับ รายได้ข องชนบท เป็ นต้น ดัง นันทังรั ฐ บาลและเอกชนจึ ง มุ่ ง ให้ค วาม
ช่วยเหลือและส่ งเสริ มการผลิต เป็ นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมระดับปฐมภูมินนเอง
ั
ระบบการผลิ ตแบบอุ ต สาหกรรมมี ม าตังแต่ ดังเดิ ม ลัก ษณะของการผลิ ตแบบอุ ตสาหกรรมใน
ระยะแรก ๆ เป็ นลักษณะหัตถกรรมพืนบ้าน การผลิตทีใช้แรงงานทีว่างจากทําการเกษตรและภารกิจอืน ๆ ดัง
คํากล่าวทีว่า “เมือว่างจากการทํานา ผูห้ ญิงทอผ้า ผูช้ ายตีเหล็ก” ดังนันการผลิ ตแบบอุตสาหกรรมในชนบท
ระยะแรก ๆ เป็ นอุ ตสาหกรรมที ทําการผลิ ตเพือใช้ใ นครอบครั วเป็ นหลัก เช่ น การทอผ้า ตี เหล็ก และทํา
เครื องจักรสานหรื อของใช้ในครัวเรื อนอืน ๆ ซึ งเป็ นอุตสาหกรรมทีทําโดยอาศัยมือ อาศัยแรงงาน แรงสัตว์
และต่อมาจึงจําเป็ นต้องทําเพือขายหรื อแลกเปลียน จึงทําการผลิตจํานวนมากขึน จะทําโดยใช้มือ ใช้แรงคน
สัตว์ ไม่เพียงพอแล้วจําเป็ นต้องอาศัยเครื องมือและเครื องจักร
ปั จจุ บ นั อุ ตสาหกรรมในครั วเรื อนได้เจริ ญก้า วหน้าขึ นเป็ นลําดับและอุ ตสาหกรรมในครั วเรื อน
บางอย่างได้เปลี ยนเป็ นอุ ตสาหกรรมขนาดกลางหรื อขนาดใหญ่ ซึ งใช้เครื องจักรหรื อเทคนิ คการผลิ ตที
ทันสมัยเข้าช่วย อุตสาหกรรมในครัวเรื อนจึงเป็ นอุตสาหกรรมทีมีความสําคัญของท้องถินและของประเทศ
ด้วย (อันธิ กา สุ ปริ ยศิลป์ และ ชลิ ฏา นิ ภารักษ์, 2528) เมือชุ มชนชนบทเปลี ยนแปลงระบบเศรษฐกิ จเข้าสู่
ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมในครัวเรื อนมากขึน และการเปลียนจากระบบเศรษฐกิจแบบหนึ งไปเป็ นอีก
แบบหนึงเป็ นการเปลียนแปลงเศรษฐกิจทีเกิดขึนเนื องมาจากความสัมพันธ์ กฎเกณฑ์ การบริ หารการจัดการ
และรู ปแบบของโครงสร้างทางเศรษฐกิ จของสังคมแตกต่างจากเดิ ม ทําให้การดําเนิ นชี วิตของคนในชนบท
เปลียนแปลงตามไปด้วย และการเปลียนแปลงจากระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมเข้าสู่ ระบบการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนจะเกิ ดขึนได้ตอ้ งมีความเกี ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ ของคนในชุ มชนทีต้องเรี ยนรู ้ ใน
เรื องเทคนิ คและวิทยาการต่าง ๆ ในด้านการผลิต โดยมีรูปแบบการเรี ยนรู ้ทีแตกต่างกันไป ซึ งอาจจะเรี ยนรู ้
จากการสื บทอดแล้วประยุกต์จากคนรุ่ นหนึ งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ ง เรี ยนรู ้ จากการทํางานหรื อจากประสบการณ์
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และเรี ยนรู ้ จากสิ งต่าง ๆ รอบตัว ในปั จจุบนั การศึกษาสมัยใหม่ได้แพร่ กระจายไปทัวทุกชุ มชนการเรี ยนรู ้ ที
เกิ ดขึ นจากการได้รับ ข้อมูล ข่ า วสาร ความรู ้ จากสื อสารมวลชนต่ า ง ๆ จึ งมี ม ากมาย การเรี ย นรู ้ ได้รับ ใน
รู ปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวจึงมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการบริ หารและวิธีการในการเปลียนแปลงเข้าสู่ ระบบการผลิต
แบบอุตสาหกรรมในครัวเรื อนเป็ นอย่างมาก การบริ หารอุตสาหกรรมมีวิวฒั นาการมายาวนานเริ มจากการ
ผลิตในครัวเรื อนเพือใช้ในครอบครัว ซึ งปริ มาณการผลิตไม่มาก เครื องมือทีใช้เป็ นเครื องมือธรรมดา บุคคล
ทีผลิ ตก็ช่วยกันภายในครอบครัว หรื อมี ญาติมิตรเป็ นบุ คคลภายนอกบ้างไม่มากนัก การบริ หารจัดการจึ ง
อาศัย ความสั ม พันธ์ ก ันในครอบครั ว ต่ อมามี ก ารผลิ ตกันมากขึ นในสถานประกอบการหรื อในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีการใช้เครื องจักร มีผูร้ ่ วมงานมากขึน มีการนําออกจําหน่ ายภายนอก การบริ หารจัดการจึง
เกียวข้องกับคนมากขึน
ดังนันในการบริ หารอุตสาหกรรม จึงต้องบริ หารทังงานและคน การบริ หารคนจําเป็ นจะต้องใช้หลัก
มนุ ษยสัมพันธ์ เพราะมนุ ษยสัมพันธ์มีบทบาทและมีส่วนสําคัญเกี ยวกับการประสานงานเป็ นอย่างมาก คือ
ต้องมีการติดต่อกันภายในสถานประกอบการและมีการติดต่อธุ รกิจกับภายนอก เช่น มีการสร้างความเข้าใจ
อัน ดี ใ นสถานประกอบการ การลดความขัด แย้ง ระหว่ า งผู ้ใ ช้ แ รงงานกับ ฝ่ ายบริ ห าร การสร้ า งเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของผูป้ ฏิ บตั ิ งาน การกระจายงานและแบ่งงานกันทําแล้วนํามาประกอบกัน การ
ประสานงานกับทุ ก ๆ ฝ่ ายทังภายในสถานประกอบการและภายนอก ดังนันการบริ หารอุ ตสาหกรรมใน
ครัวเรื อนจึงต้องอาศัยหลักมนุษยสัมพันธ์เป็ นอย่างมาก
การศึกษาครังนี ได้ศึกษารู ปแบบการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อนเพือการรองรับการรวมกลุ่ม
AEC อันประกอบด้วย รู ปแบบ วิธีการ การบริ หารและการจัดการ ศึกษาถึงกลยุทธ์ในการบริ หารการจัดการ
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน ศึ กษาถึ งวิวฒั นาการของรู ปแบบการบริ หารและการเปลี ยนแปลงตังแต่เริ มต้น
จนถึ ง ปั จจุ บ นั ศึ ก ษาองค์ป ระกอบและปั จจัย ที สั ม พันธ์ ต่อการบริ หารและระบบการผลิ ต การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพและลดต้นทุน เพือให้ผลผลิตมีปริ มาณทีพอเพียงกับความต้องการ ประกอบกับการ
เพิมมูลค่ าของสิ นค้าและบริ การให้มีค่า สู งขึ น ต้นทุ นขององค์ก ร เมื อพิ จารณาถึ งการเพิมผลผลิ ตของ
ภาคอุตสาหกรรมหรื อธุ รกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ( Small and Medium Enterprises ) หรื อ
ทีเรารู ้ จกั คือ SMEs ในปั จจุ บนั เรามีการใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการทํางาน
ร่ วมกับปั จจัยการผลิ ตในกระบวนการผลิตของธุ รกิจอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ได้แก่ วัตถุดิบ เทคโนโลยี
บุคลากร ฯลฯ เป็ นเครื องมือสําคัญในการ ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การเพิมผลผลิตในอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
จึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องศึกษาถึงรู ปแบบการบริ หารและการจัดการ
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วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. เพือศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์ในการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
2. เพือศึกษาวิวฒั นาการของรู ปแบบการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
3. เพือศึกษาปั จจัยทีสัมพันธ์ต่อการบริ หารและระบบการผลิตของอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
สมมุติฐานในการวิจัย
1. ความเข้าใจเกียวกับรู ปแบบการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
2. ความตระหนัก เกี ยวกับ วิวฒั นาการของรู ป แบบการบริ หารอุ ตสาหกรรมในครั วเรื อนและ
กระบวนการในการเปลียนแปลงสู่ ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมในครัวเรื อนของชุมชนในชนบท
3. ความเข้า ใจถึ ง องค์ป ระกอบและปั จ จัย ที สั ม พัน ธ์ ต่ อ การบริ ห ารและระบบการผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมในครั วเรื อน จากระบบการผลิ ตแบบเกษตรกรรมเข้าสู่ ระบบการผลิ ตแบบอุ ตสาหกรรมใน
ครัวเรื อน
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ดําเนิ นการศึ กษาวิจยั โดยใช้การวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจยั เอกสาร
(Documentary Research) ในส่ วนของการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องจาก
หนังสื อ งานวิจยั ตํารา วารสาร บทความทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ ทฤษฎีต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กับ งานวิ จ ัย รวมตลอดถึ ง ข้อ มู ล จากเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ในประเด็ น ที เกี ยวกับ รู ป แบบการบริ ห าร
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนเพือการรองรับการรวมกลุ่ม AEC. อันประกอบด้วย รู ปแบบ วิธีการ การบริ หาร
และการจัดการ กลยุทธ์ในการบริ หารและการจัดการอุตสาหกรรมในครัวเรื อน วิวฒั นาการของรู ปแบบการ
บริ หารและการเปลียนแปลงตังแต่เริ มต้นจนถึงปั จจุบนั และปั จจัยทีสัมพันธ์ต่อการบริ หารและระบบการผลิต
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน
โดยแบ่งประเภทของเอกสารทีใช้ในการรวบรวม ได้แก่
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ประกอบด้วย หนังสื อ งานวิจยั ตํารา วารสาร บทความที
เกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) ประกอบด้วย ข้อคิดเห็นหรื อข้อวิจารณ์ของนักบริ หาร
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนและผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อนักวิชาการผ่านทางบทความ หนังสื อทังในประเทศและ
ต่างประเทศ
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วิธีดําเนินการวิจัย
กระบวนการวิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) ด้วยกระบวนวิธีการวิจยั เชิ งเอกสาร
(Documentary Research) นัน โดยเบืองต้นทางคณะผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นกระบวนการการวิจยั ตามระเบียบวิธีการ
วิจยั หรื อกระบวนการวิธีการวิจยั (Methodology) โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative
Research) ด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารหรื อการวิจยั เชิ งเอกสาร (Documentary
Research) โดยการทบทวนแนวความคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเกี ยวข้องกับรู ปแบบการบริ หาร
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนเพือการรองรับการรวมกลุ่ม AEC.
โดยเริ มต้นจากการศึกษาข้อความคิดเบืองต้นเกี ยวกับนัยของแนวความคิดในทางความหมาย และ
ทฤษฎี ยุทธศาสตร์ ในการบริ หารดังต่อไปนี
1. แนวคิดเกียวกับความเป็ นอุตสาหกรรม
2. ทฤษฏีเกียวกับการบริ หารอุตสาหกรรม
3. ยุทธศาสตร์ การบริ หารอุตสาหกรรมครัวเรื อน
โดยในส่ วนทีเกียวข้องพิจารณาตามนัยของแนวความคิดในทางความหมายและทฤษฎี ยุทธศาสตร์
ในการบริ หารอุ ตสาหกรรมครั วเรื อนนัน ได้ดาํ เนิ นการศึ ก ษาจากเอกสารทางวิช าการ ผลงานวิจยั และ
บทความทางวิชาการทีเกียวข้องกับรู ปแบบการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อนเพือการรองรับการรวมกลุ่ม
AEC. ทังเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ภายในประเทศและเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ จาก
ต่างประเทศ รวมทังข้อมูลทางวิชาการทีได้จากการสื บค้นทางสื ออิเล็กทรอนิกส์หรื อทางเว็บไซต์ต่าง ๆ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี
1. เอกสารทางวิชาการหรื องานวิจยั เกียวกับการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
2. หนังสื อหรื อบทความวิชาการเกียวกับการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
3. สื ออิเล็กทรอนิกส์หรื อข้อมูลทีได้มาจากเว็บไซต์ทางอินเทอร์ เน็ต
4. ข้อคิ ด เห็ นหรื อ ข้อวิ จารณ์ ข องนัก บริ หารอุ ต สาหกรรมในครั วเรื อนและผูท้ รงคุ ณ วุฒิ หรื อ
นักวิชาการโดยผ่านทางวารสาร และสื อสิ งพิมพ์ต่าง ๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ
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ผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี
1. รู ปแบบและกลยุทธ์ ในการบริหารอุตสาหกรรมในครัวเรือน
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนจะถูกพัฒนาให้อยูใ่ นรู ปแบบยังยืนได้จะต้องมีรูปแบบและกลยุทธ์ในการ
บริ หาร คือ 1) ต้องยกระดับคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมและขยายเครื อข่ายการผลิตสู่ ต่างประเทศ สนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ทีมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต เพิมขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขัน โดยอาศัย ความเชี ยวชาญเฉพาะด้า นของสมาชิ ก ในกลุ่ ม คลัส เตอร์ สร้ า งความเข้ม แข็ง ของการ
บริ หารงานภายในกลุ่ ม คลัส เตอร์ พัฒนาประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตและการพัฒนานวัตกรรม โดยการขจัด
อุปสรรคกีดขวางทางการค้า การปรับเปลียนกฎระเบียบให้เหมาะสม การขจัดข้อกําหนดและเงือนไขทีทําให้
ประสิ ทธิ ภาพลดลง สนับสนุ นการศึ กษาอบรมและการฝึ กฝนบุ คลากรและให้ความช่ วยเหลื อการพัฒนา
เทคโนโลยีเพือเพิมขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน 2) ต้องยกระดับศักยภาพผูป้ ระกอบการให้
เกิดความเข็มแข็งและยังยืน คือ เพิมจํานวนผูป้ ระกอบการ SME โดยดึ งดูดให้ประชาชนให้ความสนใจใน
การพัฒนาไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการไทยในรู ปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะอย่าง
ยิงในกิ จกรรมทีสร้ างมูลค่าเพิมสู งให้กบั สิ นค้าและบริ การ สร้ างความเข็มแข็งของผูป้ ระกอบการ SME
เตรี ยมความพร้อมสู่ การเปิ ดเสรี สร้างโอกาสในการขยายตลาดใหม่ ๆ และสร้างโอกาสจากความร่ วมมือใน
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซี ยน 3) ยกระดับโครงสร้างสนับสนุ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อนเพือ
การบริ หารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ เช่น การบังคับใช้มาตรฐานการผลิตในด้านต่าง ๆ เพือสร้าง
ความน่าเชื อถือของสิ นค้าทีผลิตจากประเทศไทยว่าเป็ นสิ นค้าทีมีคุณภาพ สนับสนุ นการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ยกระดับศักยภาพบุคลากร พัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรื อน พัฒนากฎระเบียบและข้อบังคับที
มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็ นระบบ
2. วิวฒ
ั นาการของรู ปแบบการบริหารอุตสาหกรรมในครัวเรือน
รู ปแบบการบริ หารและกระบวนการเปลียนแปลงระบบการผลิตเข้าสู่ อุตสาหกรรมในครัวเรื อนใน
อดีตนัน เริ มจากผูน้ าํ คนใดคนหนึ งในหมู่บา้ นโดยการรับรู ้และได้เห็นสิ งต่าง ๆ ทีเกียวกับกรรมวิธีการผลิต
และสิ นค้าทีผลิตจากภายนอก ซึ งลักษณะของผลิตได้เชื อมโยงกับสิ งทีตนเองได้รับความรู ้มาบ้างพอสมควร
จึงได้นาํ เข้ามาทดลองทําในชุ มชน ผูน้ าํ ขยายเครื อข่ายระบบการผลิต เริ มจากบุคคลเพียงคนเดียวในหมู่บา้ น
ซึ งเป็ นการเริ มในระดับครอบครัวก่อนมีสมาชิ กในครอบครัวเป็ นผูช้ ่วยเหลื อ ต่อมาได้มีการขยายเครื อข่าย
เพิมขึนโดยเพือนบ้านและเครื อญาติ
3. ปัจจัยทีสั มพันธ์ ต่อการบริหารและระบบการผลิตของอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ปั จจัยทีสัมพันธ์ต่อการบริ หารและระบบการผลิตของอุตสาหกรรมในครัวเรื อน เช่น ตลาด วัตถุดิบ
หน่วยงานราชการให้การส่ งเสริ ม ทุน แรงงาน ทีดิน ผูป้ ระกอบการ สาธารณู ปโภค การขนส่ ง นอกจากนัน
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ยังมี ปัจจัย ภายในที ส่ ง ผลต่อการบริ หารและระบบการผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรมในครั วเรื อน เช่ น นโยบาย
รัฐบาล คุณภาพมาตรฐาน กฎหมาย ความปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชน ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื องรู ปแบบการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อนเพือการรองรับการรวมกลุ่ม AEC
อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการศึกษารู ปแบบและกลยุทธ์ ในการบริหารอุตสาหกรรมในครัวเรือน
จากภาพรวมแนวโน้มการเปลี ยนแปลงของโลกในบริ บทใหม่ และกรอบแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนของประเทศไทยทีจะมีการปรับเปลี ยนในอนาคตดังกล่าว ส่ งผลให้การบริ หาร
อุตสาหกรรมในครัวเรื อนในภาพรวมจําเป็ นต้องมีการปรับเปลียนวิสัยทัศน์ในการกําหนดทิศทางการบริ หาร
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน โดยต้องมีการเตรี ยมความพร้อมกับการเปลียนแปลงทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล้อมโลกทีจะเกิ ดขึ น เพือยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมในครั วเรื อนของไทย และ
นําไปสู่ ความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศในอนาคตได้
การพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรื อนของประเทศไทยในภาพรวมนันจะให้ความสําคัญกับการสร้าง
โครงสร้างพืนฐานและโครงสร้างสนับสนุนสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในครัวเรื อน เพือให้เกิดรากฐาน
ทีมันคงในการต่อยอดสําหรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมรายย่อยในแต่ละประเภทได้ บนบริ บทความ
เปลี ยนแปลงของกระแสโลกทีจะเกิ ดขึน ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาในด้านบุ คลากร ผูป้ ระกอบการ การ
ยกระดับ มาตรฐานการผลิ ตสิ นค้า ให้มี คุ ณ ภาพตามความต้องการของลู ก ค้า ในระดับ สากล การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมทีเหมาะสมในการดําเนินธุ รกิจ ทังในเรื องของแหล่งเงินทุนกฎระเบียบข้อบังคับในการนําเข้า
ส่ งออกสิ นค้า และการผลิต การส่ งเสริ มการใช้ทุนมนุ ษย์ผ่านการส่ งเสริ มการผลิ ตบนฐานนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปั ญญา นอกจากนีกระแสการเปลียนแปลงของรู ปแบบการผลิตทีมีแนวโน้มการเชือมโยงกับ
ผูป้ ระกอบการในรู ปแบบต่าง ๆ มากขึนนัน ยังเป็ นปั จจัยหนึ งในการผลักดันให้มีการพัฒนาคลัสเตอร์ ของ
อุ ตสาหกรรม เพื อสร้ า งความเข้ม แข็ง และยกระดับ ศัก ยภาพในการผลิ ตให้สู ง ขึ นด้วย ดัง นันการที
อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ นจะมี ก ารพัฒ นาแบบยังยื น ได้ต้อ งมี รู ป แบบหรื อกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารซึ ง
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ หลัก ดังนี
1) ยกระดับคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมและขยายเครื อข่ายการผลิ ตสู่ ต่างประเทศ (Internationalized
Industrial structure and clusters to capture global opportunities)
2) ยกระดับศักยภาพผูป้ ระกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและยังยืน (Upgrade and create sustainable
entrepreneur)
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3) ยกระดับโครงสร้ างสนับสนุ นอุตสาหกรรมเพือการบริ หารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ
(Enhance competitive industry platform)
2. ผลการศึกษาวิวฒ
ั นาการของรู ปแบบการบริหารอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การเปลี ยนแปลงการบริ ห ารและระบบการผลิ ต จากเกษตรกรรมเข้า สู่ ร ะบบการผลิ ต แบบ
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน เป็ นกระบวนการเปลียนแปลงทีมีลกั ษณะทังเหมือนและแตกต่างกันไปขึนอยูก่ บั
กิ จกรรมอุตสาหกรรมในครัวเรื อนของหมู่บา้ นหรื อท้องถิ นนัน ๆ ดังนันจึงได้กาํ หนดเรื องทีศึกษาออกได้
ดังต่อไปนี
1) รู ปแบบการบริ หารและกระบวนการเปลียนแปลงระบบการผลิ ตเข้าสู่ อุตสาหกรรมในครัวเรื อน
2) องค์ป ระกอบและปั จจัย ที สั ม พันธ์ ก ับ รู ป แบบการบริ ห ารและการเปลี ยนแปลงระบบการผลิ ต 3)
ผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลงโครงสร้างด้านการบริ หารและระบบการผลิต
3. ผลการศึกษาปัจจัยทีสั มพันธ์ ต่อการบริหารและระบบการผลิตของอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การวิเคราะห์ปัจจัยทีสัมพันธ์ต่อการบริ หารและระบบการผลิตของอุตสาหกรรมในครัวเรื อน เป็ น
การนําข้อมูล ที ได้จากการทบทวนทฤษฎี ต่าง ๆ และงานวิจยั ที เกี ยวข้องทําให้ได้ปัจจัยที สั มพันธ์ ในการ
บริ หารและระบบการผลิ ตของอุตสาหกรรมในครัวเรื อน จํานวนทังหมด 9 ปั จจัย ได้แก่ ตลาด (Market),
วัตถุดิบ (Materials), หน่วยงานราชการให้การส่ งเสริ ม (Government), ทุน (Capital), แรงงาน (Labor), ทีดิน
(Land), ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur), สาธารณูปโภค (Infrastructure), การขนส่ ง (Transportation)
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ในครังนี เป็ นการศึกษาในวงจํากัดเพียงรู ปแบบการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อนเพือ
การรองรับการรวมกลุ่ ม AEC ซึ งประกอบด้วย รู ปแบบ วิธีการ กลยุทธ์ ในการบริ หาร วิวฒั นาการของ
รู ปแบบการบริ หารและการเปลียนแปลงระบบการผลิตเข้าสู่ อุตสาหกรรม ปั จจัยทีสัมพันธ์ต่อการบริ หารและ
ระบบการผลิตเท่านัน จึงอาจทําให้ทฤษฎีหรื อกระบวนการการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อนวิเคราะห์ไม่
หลากหลายนัก หากมีผสู ้ นใจจะทําการศึกษาต่อ ควรขยายเขตการวิจยั ออกไปสู่ ยุทธศาสตร์ ทฤษฎี แนวทาง
ในการบริ หารอุตสาหกรรมในครัวเรื อนให้ประสบผลสําเร็ จ
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