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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนิ นงานและปั ญหาการดาเนิ นงานของกลุ่มข้าวกล้องอินทรี ย ์ ตาบลหนอง
แซง อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ ผลการศึ กษา พบว่า กลุ่มข้าวกล้องอิ นทรี ย ์ มี การ
ดาเนิ นงานกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน มีการระดมเงินหุ น้ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทาแผนการผลิต
แปรรู ป การตลาด และวางแผนการเงินเพื่อสามารถชาระเงินกูใ้ นปลายปี การผลิตหลักของกลุ่ม คือ ข้าว และมีการแปรรู ป
ขนมและน้ านมข้าวกล้อง ส่ งขายตามร้านค้าทัว่ ไป สถานที่ราชการ และออกบูธจาหน่ายสิ นค้า การประชาสัมพันธ์จะบอกกัน
ปากต่อปาก มีการทาบัญชีรายรับรายจ่ายที่สามารถตรวจสอบได้ ปั ญหาที่สาคัญของกลุ่ม คือ ขาดการมีส่วนร่ วมจากสมาชิ ก
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่ค่อยหลากหลาย การแปรรู ปทาได้นอ้ ยและไม่แน่นอน ระบบบัญชียงั ไม่สามารถคานวณต้นทุน
การผลิตที่แท้จริ งได้ และขาดเงินทุนในการพัฒนาเพื่อการขยายการผลิต
ABSTRACT
This research objective is to study the operation and operation problems of the organic brown rice group in
Nong Saeng Subdistrict, Ban Had District, Khon Kaen Province. Using the qualitative research method. The result of
this research found that the organic brown rice group had a clear operational structure, fundraising and supporting from
outside agencies. The group planned for production, processing and marketing. Moreover, there was a financial plan to
be able to repay the loan at the end of the year. The main production of the group was rice that could process to be
snack and brown rice milk. The products were sold at general stores, government offices, and booths. In part of public
relations, it would be spread by the words of mouth. Also, there was an accounting for income and expenses that could
be checked. The major problems of the group were the lack of participation from group members, products of the group
are not diverse processing is minimal and unpredictable. Also, the accounting system could not calculate the actual
production cost, and the lack of funds for development to expand the productions.
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บทนา
วิสาหกิ จชุ มชนเป็ นทางเลือกหนึ่ งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จฐานราก วิสาหกิ จชุ มชนเป็ นสิ่ งที่ชาวบ้านร่ วมกลุ่ม
จัดการทุนในชุมชนมานานแล้ว โดยร่ วมกลุ่มทาเองในชุมชน และได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐและเอกชน ส่ งเสริ ม
ให้เกิดการรวมกลุ่มและมีกิจกรรมในกลุ่ม เช่น การแปรรู ปอาหาร การขายของ การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน เป็ น
ต้น วิสาหกิจชุมชนจะเน้นการสร้างความร่ วมมือของกลุ่มและเครื อข่าย เน้นตลาดพอเพียง ภายในครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่น โดยใช้ทุนของชุ มชน (เสรี , 2548) สร้ างเป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้ างงาน และสร้ างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน วิสาหกิ จชุ มชนมี ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเป็ นเครื่ องมื อในการเสริ มสร้ างเศรษฐกิ จ
ชุ มชนทั้งในมิ ติตวั เงิ นและสังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์และวิถีชีวิตของคนในชุ มชน อย่างไรก็ตาม หากวิสาหกิ จ
ชุมชนมีศกั ยภาพและมีความเข้มแข็งเพียงพอ วิสาหกิจชุมชนจะสามารถเติบโตสู่ การเป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่มีขนาด การจ้างงาน และเงินทุนที่มากกว่าวิสาหกิจชุมชนและมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศ (วิภาวี, 2559)
รัฐบาลได้ให้ความความสาคัญของวิสาหกิจชุมชนโดยมีนโยบายที่ส่งเสริ มให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน
ซึ่ งยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประเทศตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้
สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรู ปแบบกลุ่มอาชีพ โดยสนับสนุนให้นาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ใน
การสร้างคุณค่าให้กบั สิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ สนับสนุ นให้เกิดการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการลงทุนสร้างอาชี พ
จัดสรรรายได้อย่างเป็ นธรรมแก่ชุมชน สร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กบั การพัฒนาความรู ้ดา้ นการจัดการ
ตลาด และทักษะในการประกอบอาชี พ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2549) ซึ่ ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน พัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารู ปแบบของวิสาหกิ จชุ มชนให้มีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเอง และมีความพร้อมสาหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต (ปิ ยะดา, 2557)
กลุ่มข้าวกล้องอินทรี ย ์ บ้านหนองแซง ตาบลหนองแซง อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่ดาเนิ นกิจกรรมผลิตข้าวและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องอินทรี ย ์ โดยมีแนวคิดหลักในการรวมกลุ่ม คือ การผลิต
ข้าวกล้องอินทรี ยท์ ี่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ และสร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การดาเนินงานและปั ญหาการดาเนิ นงานของกลุ่มข้าวกล้องอินทรี ย ์ ตาบลหนองแซง อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนิ นงานและปั ญหาการดาเนิ นงานของกลุ่มข้าวกล้องอินทรี ย ์ ตาบล
หนองแซง อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
วิธีการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้หน่ วยในการวิเคราะห์ในระดับกลุ่ม คือ กลุ่มข้าวกล้องอินทรี ย ์ ตาบล
หนองแซง อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดาเนิ นกิจกรรมผลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากข้าว
อินทรี ย ์ โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อเป็ นข้อมูลในสร้างเครื่ องมือแนวคาถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ เช่น หนังสื อ บทความ โครงการ วิทยานิ พนธ์ และรายงานวิจยั
และใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาภาคสนามหรื อปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ศึกษา จากกลุ่มเป้ าหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ 23 คน คือ ประธานและคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ผูน้ า
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ชุมชน และองค์กร/หน่ วยงานต่าง ๆ ซึ่ งคัดเลือกจากหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเชื่ อมประสานงาน สนับสนุ นกลุ่ม
ต่อเนื่ อง ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านแฮด, ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านแฮด, โรงพยาบาลล่งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองแซง และองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลหนองแซง
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) โดยใช้เทคนิ คการสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง คื อ มี ประเด็น
คาถามเป็ นหลัก แต่สามารถยืดหยุน่ ได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ นอกจากนี้ใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมและ
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วม รวมไปถึงการสนทนากลุ่ม 7 - 10 คน ซึ่ งคัดเลือกจากสมาชิกกลุ่ม และกรรมการกลุ่มที่มี
การดาเนิ นกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง เช่น เข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง ร่ วมทากิจกรรมกลุ่ม ผลิตข้าว แปรรู ปข้าว ต้อนรับคณะศึกษาดู
งาน การมีโอกาสได้ไปอบรมแล้วกลับมาถ่ายทอดความรู ้แก่สมาชิกลุ่ม เป็ นต้น ในการสนทนากลุ่มจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ทุกคนในกลุ่มได้สนทนาร่ วมกัน สามารถแสดงความคิดเห็ นต่อประเด็นอย่างกว้างขวางและมี ความละเอียด และเกิ ดการ
ปฏิสัมพันธ์กนั
หลังจากผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และการสนทนากลุ่มแล้ว ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลจากการ
บันทึกสนามจากมาแยกเป็ นประเด็น จัดเป็ นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิด นาเสนอข้อมูล ตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยใช้
การนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา ซึ่ งเป็ นการบรรยายอธิ บายข้อเท็จจริ งให้เห็ นปรากฏการณ์ และนาไปสู่ การสร้ าง
ข้อสรุ ปของผูว้ ิจยั โดยให้ผลการวิจยั มีความกระชับและชัดเจนในการนาเสนอ
ผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการดาเนินงานของกลุ่มข้าวกล้องอินทรี ยบ์ า้ นหนองแซง ออกเป็ น 8 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดตั้งและการ
จัดการกลุ่ม 2) ด้านการวางแผนการผลิตและแผนธุรกิจ 3) ด้านการผลิต 4) ด้านการแปรรู ปและเพิ่มมูลค่า 5) ด้าน
การตลาด 6) ด้านการประชาสัมพันธ์ 7) ด้านการเงิน และ 8) ด้านการทาบัญชี ซึ่ งผลการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้
1) ด้ านการจัดตั้งและการจัดการกลุ่ม กลุ่มข้าวกล้องอินทรี ย ์ บ้านหนองแซง ตาบลหนองแซง อาเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนที่มีแนวคิดรักสุ ขภาพ และอยากให้สมาชิกในครอบครัวได้ทานอาหาร
ที่ดีและมีประโยชน์ โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ริ เริ่ มตั้งกลุ่มจากการเริ่ มบริ โภคข้าวกล้องอินทรี ยข์ องประธาน
กลุ่ม ซึ่ งมี โรคประจาตัว คื อ โรคเหน็บชา จะมี อาหารเหน็บชาบริ เวณมื อ จนถึ งขั้นทางานไม่ได้ ประธานกลุ่มได้รับการ
แนะนาจากแพทย์ผรู ้ ักษาว่า นอกจาการกินยาตามหมอสั่งแล้ว ทางที่ดีที่สุดคือการบริ โภคอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
นั้นคือ การรับประทานข้าวกล้อง ประธานกลุ่มจึงซื้ อข้าวกล้องมาสี เอง บริ โภคเอง โดยใช้เครื่ องโม้ในการสี ขา้ ว จากนั้นไม่
นานเกษตรอาเภอได้เข้ามาแนะนาและสนับสนุนให้ชาวบ้านที่ทานาและเลี้ยงวัวอยูแ่ ล้ว เปลี่ยนวิถีการผลิตจากการปลูกข้าวที่
พึ่งพิงสารเคมี มาเป็ นการปลูกข้าวอินทรี ยโ์ ดยใช้มูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้มาทาเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ จากนั้นวิถีการผลิตของคนในชุมชน
จึ งค่อย ๆ เปลี่ยนไป จากการปลูกข้าวที่ มีการใช้สารเคมี ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมาปลูกข้าวและทาการเกษตรไม่ใช้
สารเคมี ปี พ.ศ. 2558 สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านแฮด องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองแซง และโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลหนองแซง มีความคิดเห็นตรงกันว่า ชุมชนหนองแซงทั้ง 2 หมู่บา้ นมีการปลูกข้าวอินทรี ยอ์ ยูแ่ ล้ว จึงสนับสนุน
ให้มีการตั้งกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน จึ งได้เกิ ดการจัดตั้ง “กลุ่มข้าวกล้องอินทรี ย ”์ ขึ้ น เพื่อมี เป้ าหมายหลักในการรั บซื้ อข้าว
อินทรี ยจ์ ากชาวบ้านในชุมชน มาสี และส่ งขายนอกชุมชน กลุ่มมีการจดทะเบียนโรงสี ขา้ วในปี พ.ศ.2559 และจดทะเบียน
อย.ปี พ.ศ. 2561
การดาเนินงานในช่วงแรก กลุ่มจะใช้ครกหิ นและเครื่ องโม้ในการกะเทาะเปลือกให้หลุดจากข้าว เป็ นการสี ขา้ วด้วย
วิธีโบราณ แต่มีขอ้ เสี ย คือต้องใช้แรงงานคน และสี ได้คราวละไม่มาก ดังนั้น กลุ่มจึงได้ร่วมตัวกันไปกูเ้ งินที่ธนาคารเพื่อ
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การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านแฮด เพื่อขอกูย้ ืมเงินซื้ อเครื่ องสี ขา้ วขนาดกลาง กลุ่มมีการรับซื้ อ
ข้าวจากสมาชิกและคนในชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้กบั คนในชุมชน สิ่ งสาคัญที่สุด คือ การปลอดภัยจากสารพิษ
และสารตกค้าง จึงได้รวมกลุ่มเพื่อผลิตข้าวตั้งแต่น้ นั มา ในชุมชนบ้านหนองแซงได้ปลูกข้าวเป็ นอาชี พหลักของคนใน
ชุมชนมานาน และข้าวมีความสาคัญอย่างมากเพราะมนุษย์ตอ้ งบริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลัก ซึ่ งบ้านหนองแซงมีวถิ ีการทา
นาข้าวแบบเกษตรอินทรี ย ์ โดยจะไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี แต่จะมีการรับซื้ อมูลสัตว์จากกลุ่มเลี้ยงโคในชุมชน และทา
ปุ๋ ยอิ นทรี ยเ์ พื่อใช้แทนปุ๋ ยเคมี กลุ่มจะมี การส่ งเสริ ม สนับสนุ นและพัฒนาการทานาข้าวแบบอินทรี ยแ์ ก่สมาชิ กกลุ่ม
รวมทั้งรับซื้ อผลผลิตจากนาข้าวของสมาชิกที่เป็ นข้าวอินทรี ยเ์ ท่านั้น
การมีเครื่ องสี ขา้ วทาให้ได้ขา้ วมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็ นประโยชน์ในการนาข้าวมาต่อยอดแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ ขนม
ไทย เช่น ขนมต้ม ขนมทองม้วน ข้าวแท่งธัญพืช น้ านมข้าวกล้อง เป็ นต้น โดยแปรรู ปข้าวกล้องเป็ นผงแป้งก่อนเพื่อเป็ น
วัตถุดิบหลักในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป กลุ่มมีการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ขา้ วที่มีการบรรจุใส่ ถุงสุ ญญากาศ ชื่อ “ข้าว
ตราสี ทอง” โดยที่มาของชื่อมาการจากการประชุมกลุ่มคัดเลือก และที่ประชุมลงความเห็นว่าใช้ชื่อ ข้าวตราสี ทองเหมาะ
ที่ สุด เพราะเป็ นชื่ อที่ ส้ ันและจดจาง่าย โดยข้าวตราสี ทองนั้นเปรี ยบเสมื อนข้าวที่ ออกร่ วงสี ทองเต็มท้องทุ่งนา และมี
ความสาคัญกับคนในชุมชนมาก เพราะเป็ นอาชีพหลักในชุมชน ปั จจุบนั กลุ่มข้าวกล้องอินทรี ย ์ ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และการปลูกข้าวได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต
GAP กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ กลุ่มได้ศึกษาดูงานและอบรมความรู ้ใหม่ ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ ได้รับการสนับสนุ นจากภาครั ฐ ภาคี เช่ น สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอบ้านแฮด มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองแซง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านแฮด และ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลหนองแซง ในช่วงแรกของการตั้งกลุ่ม กลุ่มยังไม่เป็ นที่รู้จกั แต่ได้รับการสนับสนุ น
จากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล เป็ นพื้นที่กลางที่กลุ่มได้นาข้าวมาขาย ขณะที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนอง
แซงได้ป ระชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ก ลุ่ ม เป็ นที่ รู้ จัก มากขึ้ น และกลุ่ ม ได้มี ก ารเขี ย นแผนโครงการเพื่ อ เสนอของบประมาณ
สนับสุ นนจากแผนพัฒนาของตาบล นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และสถานศึกษา ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มทั้ง
ในรู ปแบบของการสร้างเรี ยนรู ้และพัฒนากลุ่ม การให้ความรู ้เรื่ องการบริ หารกลุ่ม การทาบัญชี การแปรรู ปผลิตภัณฑ์
การวางแผนการตลาดและการผลิต อุปกรณ์ในการผลิต เป็ นต้น
โครงสร้างการบริ หารกลุ่ม ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุ การ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ การตลาด
และสมาชิกผูถ้ ือหุน้ โดยขั้นตอนการเข้ามาเป็ นสมาชิก จะต้องมีค่าสมัครระดมหุน้ ละ 100 บาท และเป็ นหุน้ ข้าวเปลือกที่
ยังไม่สี นอกจากนี้ สมาชิกต้องจ่ายเงินออมเดือนละ 20 บาท เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม ซึ่ งการระดมหุ ้นและการ
จ่ายเงินออม เป็ นเสมือนความผูกพันของสมาชิก สมาชิกได้เป็ นเจ้าของร่ วมกัน ทาให้กลุ่มมีความสัมพันธ์ที่เหนี ยวแน่น
และรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน และกลุ่มมีสวัสดิการกูย้ ืมเงินแก่สมาชิ ก ให้สมาชิกสามารถกูย้ ืมเงินในกลุ่มไปใช้
ยามฉุ กเฉิ นได้ การชาระคืนจะคืนปี ต่อปี และยืมได้ปีละไม่เกิน 3,000 บาท/คน โดยมีดอกเบี้ยร้อยละ 2 สมาชิกจะได้รับ
การปันผลทุกปี ปี ละ 1 ครั้ง ปั จจุบนั กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 31 คน
สาหรับการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มจะมีการเลือกจากบุคลิก ศักยภาพ และความพร้อม เช่น กรรมการฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ คือ มีสามีเป็ นปลัดตาบลในพื้นที่ตาบลข้างเคียง และตนเองเป็ นสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนอง
แซง จึ ง มี ค วามเข้า ใจในระบบองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และมี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร จึ ง ท าหน้ า ที่
ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งการประสานงานกับหน่ วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุ นส่ งเสริ มให้กลุ่มพัฒนาอยู่
เสมอ และเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อกลุ่ม ในการแบ่งหน้าที่กนั นั้นประธานกลุ่ม กล่าวว่า
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“ใครทาอะไรก็ทาอันนั้น หมายถึง ใครมีความเชี่ยวชาญในเรื่ องอะไรก็จะทาเรื่ องนั้น ซึ่ งมีหน้ าที่รับผิดชอบหลักใน
ขั้นตอนนั้น ๆ ของการผลิต เช่ น การคัดข้ าว การทานา้ ข้ าวกล้ อง การพูดเชิ ญชวนขายผลิตภัณฑ์ เมื่อออกบูร เป็ นต้ น ซึ่ ง
ความเชี่ยวชาญในเรื่ องนั้น ๆ สามารถสอนกันได้ โดยมีการการสอนให้ สมาชิ กในกลุ่มที่สนใจและมีเวลาว่ างในการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมกลุ่ม”
2) ด้ านการวางแผนการผลิตและแผนธุรกิจ กลุ่มมีโครงสร้างองค์กรที่ชดั เจน มีการจัดทา แผนการผลิต แผนการ
ตลาด และแผนการเงิน แต่ยงั มีรูปแบบที่ไม่ชดั เจน และสามารถยืดหยุน่ เปลี่ยนแปลงได้ตลอด กล่าวคือ
ในการวางแผนการผลิต เริ่ มตั้งแต่การปลูกข้าว การเลือกพันธุ์ขา้ ว การใช้ปุ๋ยอินทรี ยท์ ี่ได้จากมูลสัตว์ในชุมชน เมื่อ
เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว สมาชิกกลุ่มจะนาข้าวเปลือกมาขายในกลุ่ม แต่ไม่ใช่การนามาขายในคราวเดียวกัน ซึ่ งกลุ่มจะมีการวาง
แผนการผลิตโดยการนัดหมายการรับซื้ อข้าว สี ขา้ ว อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 - 4 วัน ยกเว้นกรณี ที่กลุ่มต้อง
ต้อนรั บคณะศึกษาดูงาน กลุ่มจะมี การนัดหมายการสี ขา้ ว และแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยคณะกรรมการจะมีการ
กระจายข่าวบอกสมาชิก หากสมาชิกคนไหนว่างจะมาทากิจกรรมที่กลุ่ม ได้แก่ การสี ขา้ ว การคัดข้าว การบรรจุขา้ วลง
กระสอบและถุง เพื่อนาไปส่ งที่โรงพยาบาลสิ รินธร ขอนแก่น ดังคาสัมภาษณ์ของสมาชิกกลุ่ม นางจาปี (นามสมมติ) ว่า
“การคัดข้ าวเปลือก ได้ ค่าจ้ างครั้ งละ 100 – 200 บาท/ครั้ ง (ชั่วโมงละประมาณ 30 บาท) บางครั้ งก็ทาครึ่ งวันเสร็ จ
การคัดข้ าวจะทาเดื อนละ 1 ครั้ ง แต่ หากมีการสั่ งซื ้อเข้ ามาเป็ นจานวนมาก หรื อมีการออกบูธแสดงสิ นค้ าจะมีการนัด
หมายวันเวลาในการทาเพิ่มขึน้ ”
อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องกาลังการผลิตและการแปรรู ป กลุ่มไม่มีการกาหนดที่แน่ชดั ว่าในการผลิตแต่ละครั้งต้องใช้
แรงงานกี่คน เนื่ องจากกลุ่มไม่ได้กาหนดจานวนคนที่ตอ้ งเราร่ วมในแต่ละครั้งตั้งแต่แรกและสมาชิกหลายคนมีภารกิจ
ในการทาไร่ ทานาจึงไม่สามารถมาร่ วมได้ ซึ่ งกลุ่มไม่ได้บงั คับหรื อสร้างกฎ ดังนั้นการผลิตและการแปรรู ปจึงมีจานวน
คนเข้าร่ วมที่ ไม่แน่ นอน บางครั้ งการดาเนิ นกิ จกรรมกลุ่ม ทั้งการสี ขา้ ว บรรจุ ขา้ ว การแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ และจัดส่ ง
ผลิตภัณฑ์กเ็ สร็ จภายใน 1 – 2 วัน แต่บางครั้งก็ทา 4 - 5 วัน
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่า แม้ประธานกลุ่มและกรรมการกลุ่มไม่อยู่ สมาชิกกลุ่มก็สามารถดาเนิ นกิจกรรมได้
สมาชิกคนหนึ่ งกาลังควบคุมการสี ขา้ ว และการนาข้าวสี ทีมาคัดเลือกข้าวเปลือก และข้าวที่หกั ออก ให้เหลือแต่ขา้ วเมล็ด
สี ขาวล้วน ในขณะที่กรรมการกลุ่มอีก 2 คนที่ตามมาทีหลัง เมื่อมาถึงได้ลงมือทาขนมทันที แสดงให้เห็นว่า สมาชิกกลุ่ม
รู ้หน้าที่ของตนเองว่าต้องทาอะไร และถนัดเรื่ องใดก็จะทาเรื่ องนั้น โดยไม่ตอ้ งรอให้กรรมการมาบอกหรื อออกคาสั่ง
การวางแผนการตลาดนั้น กลุ่มจะมีตลาดหลักในการส่ งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่แปรรู ปจากข้าว และมีการวางแผนหา
ช่องทางใหม่ ๆ ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การขายและประชาสัมภาษณ์ผา่ นทาง Facebook ของกลุ่ม ชื่อ “ตราสี ทอง
กลุ่มข้าวกล้องอินทรี ย”์ และออกบูธจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานประชุมต่าง ๆ ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี นอกจากนี้
ในช่วงเทศกาลสาคัญกลุ่มมีการจัดกระเช้ารวมผลิตภัณฑ์ และรับจัดเบรกขนมไทยและน้ านมข้าวกล้อง
ในส่ วนของแผนการเงิ น กลุ่มมี การวางแผนการใช้เงิ นในแต่ ละเดื อ น ได้แก่ เงิ นทุ นหมุ นเวีย นในการแปรรู ป
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ ามันรถส่ งของ ค่าเดินทางออกบูธจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ เป็ นนั้น โดยกลุ่มจะมีการทาบัญชีรายรับ
รายจ่าย กาไร และยอดหนี้คงเหลือ เพือ่ วางแผนการปั นผลและการชาระหนี้ในช่วงปลายปี
3) ด้ านการผลิต การผลิตข้าวอินทรี ยน์ ้ นั ไม่มีข้ นั ตอนที่ปลูกและดูแลที่ยงุ่ ยาก แต่คาถึงถึงการไม่ใช้สารเคมี และใช้
มูลสัตว์เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นการบารุ งต้นข้าว บางคนมีสระน้ าที่ขดุ ไว้ใช้ในการปลูกพืช แต่บางตนไม่มีพ้นื ที่สาหรับขุดสระ
จึ งใช้น้ าฝนเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งการปลูกข้าวอินทรี ยน์ ้ ันจะมี สานักงานเกษตรอาเภอบ้านแฮด และโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลหนองแซงออกตรวจพื้นที่ และรั บรองว่าเป็ นข้าวของชาวบ้านที่ ปลูกเป็ นข้าวอิ นทรี ยจ์ ริ ง โดยจะมี การ
ตรวจสอบติดตามตั้งแต่การเริ่ มปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ เกษตรอาเภอจะมีการอบรมให้ความรู ้ ใน
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เรื่ องการปลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย์ ซ่ ึ งเป็ นการร่ วมมื อ กั น ระหว่ า งเกษตรอ าเภอบ้ า นแฮดและคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากที่กล่าวไปข้าวต้น กลุ่มจะมีการนัดหมายการผลิตและแปรรู ปเดือนละครั้ง ซึ่ งจะมีคนที่ดูแลเรื่ องการสี ขา้ วโดย
จะเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจในการใช้เครื่ องสี ขา้ ว คนคัดเศษข้าวเปลือก ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูส้ ู งอายุในชุมชน เนื่ องจาก
กลุ่มอยากสร้างโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุในชุมชนรู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเองได้ แต่ขอ้ จากัด
ของผูส้ ู งอายุ คือ จะไม่สามารถนัง่ ทานาน ๆ ได้เต็มวัน จากนั้นจะมีคนบรรจุขา้ วใส่ ถุงกระสอบ เพื่อจัดส่ งให้กบั โรงเรี ยน
ในพื้นที่ใกล้เคียง และโรงพยาบาลสิ รินธร ขอนแก่น ต่อไป สาหรับการบรรจุขา้ วลงถุงสุ ญญากาศ สามารถทาให้ขา้ วเก็บ
รักษาได้นาน ไม่มีมอดรบกวน และง่ายต่อการขนส่ งเพื่อขายตามร้านค้าและออกบูธจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ แรงงานใน
การผลิตแต่ละครั้งจะมีประมาณ 3 - 4 คน เท่านั้น หากมีกิจกรรมการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เป็ นขนมและน้ านมข้าวกล้องจะมี
แรงงานเพิ่มขึ้น
4) ด้ านการแปรรู ปและเพิ่มมูลค่ า การวางแผนการแปรรู ป จะซื้ อวัตถุดิบเดือนละครั้งหรื อตาม Order สาหรับบรรจุ
ภัณฑ์และสติกเกอร์ มีการซื้ อและจัดทาไว้ล่วงหน้าในระยะยาว วัตถุดิบหลัก คือ แป้งข้าวฮาง ซึ่ งการแปรรู ปผลิตนภัณฑ์
จะมีแป้ งข้าวฮางเป็ นส่ วนประกอบสาคัญ นอกเหนื อจะแป้ งชนิ ดต่าง ๆ นม และน้ าตาล รวมทั้งธัญพืชต่าง เช่น งา ถัว่
เมล็ดทานตะวัน เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ เป็ นต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรู ปที่ตอ้ งซื้ อ เช่น เตาอบ เครื่ องทาขนมทองม้วน
เครื่ องนวด เครื่ องปั่ น เครื่ องตีแป้ง ชาม กะละมัง ชวนตวง ตะแกรง กระชอน เป็ นต้น ในการแปรรู ปจะใช้แรงงานในการ
ผลิต 3 – 5 คน ไม่ร่วมแรงงานในอยูใ่ นส่ วนการสี ขา้ ว การคัดเศษข้าวเปลือกหลังสี ขา้ ว และการบรรจุภณ
ั ฑ์ สาหรับการ
ขนส่ งระยะไกลจะมีการบรรจุกนั กระแทกเพื่อความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็ นผลิตภัณฑ์จาพวกขนมกลุ่มจะมี การ
บรรจุลงในถุงสุ ญญากาศเพื่อเก็บรักษาได้นาน หากเป็ นน้ านมข้าวกล้องจะมีการพาสเจอร์ ไลค์เพื่อให้น้ านมข้าวกล้อง
เก็บได้นานขึ้น สาหรับการขนส่ งจะบรรจุลงในถักน้ าแข็ง หรื อบรรจุในภาชนะที่มีความเย็น
ก่อนจะแปรรู ปขนมและน้ านมข้าวกล้อง กลุ่มมีการแปรรู ปข้าวอินทรี ย ์ โดยการทาให้เป็ นผงแป้ ง เรี ยกว่า “แป้งข้าว
ฮาง” เป็ นภูมิปัญญาผสมผสานนวัตกรรมสมัยใหม่ ส่ วนใหญ่ การแปรรู ปข้าวฮางจะมี กรรมการทาเป็ นหลัก เพราะ
กรรมการมีการทาอย่างต่อเนื่องซึ่ งมีความชานาญ ทราบขั้นตอนวิธีการแปรรู ปแป้ งข้าวฮางที่ละเอียดและมีหลายขั้นตอน
แต่ถา้ เป็ นการทาน้ าข้าวกล้องและขนม สมาชิกที่มีส่วนร่ วมในการทาบ่อย ๆ จะทราบหน้าที่และขั้นตอนเป็ นอย่างดี เมื่อ
ถึงที่ทาการกลุ่มจะทราบว่าต้องทาอะไรก่อนหลัง ทาตามขั้นตอนได้โดยที่ไม่ตอ้ งมีกรรมการมาบอก
สาหรับการแปรรู ปแป้งข้าวฮาง มีรายละเอียด คือ ขั้นตอนแรก จะเลือกข้าวเปลือกที่มีความแน่นสม่าเสมอเต็มเมล็ด
และเรี ย วสวย จากนั้นนาเมล็ดข้าวเปลื อกไปแช่ น้ านาน 24 ชั่วโมง โดยให้น้ าท่ วมเมล็ดข้าวเปลื อ ก ต่ อ มานาเมล็ด
ข้าวเปลือกออกจากน้ าและพักทิ้งไว้ให้แห้งในภาชนะและนาผ้าขาวบางมาคลุมให้มิดเพื่อไม่ให้ลมเข้าได้ ทิ้งไว้ 1 คืน
จากนั้นนาเมล็ดข้าวเปลื อกที่ เริ่ มงอกล้างน้ าและพักทิ้ งไว้ให้แห้งแล้วใช้ผา้ คลุมไว้ให้มิดชิ ดแบบเดิ ม ทิ้ งไว้อีก 1 คื น
จากนั้นน้ าเมล็ดข้าวเปลือกมาล้างน้ าอย่างเบามื อแล้วน้ าไปนึ่ งให้สุก เมื่ อสุ กแล้วนาไปตากแดดให้แห้งสนิ ท เมื่ อแห้ง
สนิ กแล้วน้ าเมล็ดข้าวเปลือกไปสี แล้วนาไปบดให้เป็ นผงแป้ งที่ ละเอียดโดยใช้เครื่ องปั่ น จะได้แป้ งข้าวกล้องงอกที่มี
ลักษณะเป็ นผงที่ละเอียด ซึ่ งใช้เป็ นส่ วนประกอบหลักในการทาขนมและทาน้ านมข้าวกล้อง
ในเรื่ องบรรจุภณ
ั ฑ์น้ นั พัฒนาชุมชนอาเภอบ้านแฮดได้ให้คาแนะนาและการสนับสนุนกลุ่มในการอบรมให้ความรู ้
ในเรื่ องบรรจุภณ
ั ฑ์และการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านแฮดสนับสนุนมอบบรรจุภณ
ั ฑ์
ของขนม คือ กล่องกระดาษ น้ านมข้าวกล้องจะเป็ นสติ๊กเกอร์ ส่ วนถุงและขวดกลุ่มต้องวางแผนจัดซื้ อเอง ซึ่ งจะซื้ อคราว
ละมาก ๆ เพราะจะได้ราคาที่ถูกกว่าซื้ อจานวนน้อย อย่างไรก็ตาม บรรจุภณ
ั ฑ์ที่พฒั นาชุมชนอาเภอบ้านแฮดมอบให้น้ นั
มีลกั ษณะคล้าย ๆ กับสิ นค้าวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มอื่น ๆ จึงไม่มีจุดเด่นและไม่น่าสนใจเท่าที่ควร
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5) ด้ านการตลาด ผลิตภัณฑ์ขา้ วที่ กลุ่มจาหน่ วย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวไรซ์เบอร์ รี่ ข้าวพญาลืมแกง ข้าว
เหนี ยวดาม้ง ข้าวเหนี ยวลืมผัว ข้าวหอมดอกพะยอม ข้าวทับทิมชุมแพ และข้าวหอมมะลิแดง นอกจากนี้ กลุ่มได้มีการ
แปรรู ปข้าวกล้องอินทรี ยใ์ นรู ปแบบของผงแป้ งข้าวฮาง ซึ่ งใช้เป็ นส่ วนประกอบหลักที่สาคัญในการแปรรู ปขนมและ
เครื่ องดื่มที่เป็ นผลิ ตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ น้ านมข้าวกล้อง ขนมข้าวเหนี ยวดาแท่งรวมรส ขนมข้าวฮางสอดไส้ ขนม
ดอกจอกข้าวฮาง ขนมทองม้วนข้าวฮาง คุก้ กี้ ขา้ วฮาง เป็ นต้น การกาหนดราคาของข้าวจะยึดราคาขายตามท้องตลาด
น้ านมข้าวกล้องมี 2 ราคา คือ ขวดเล็ก 10 บาท และ ขวดกลาง 20 บาท แต่ราคาขายส่ งจะถูกลงจากราคาหน้าร้าน 5 บาท
การแปรรู ปขนมต่าง ๆ ราคาเริ่ มต้น 35 บาท กลุ่มมีการกาหนดราคาโดยเลือกราคาที่ไม่แพงเพราะสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
ได้ง่าย สาหรับช่องทางจาหน่ายของกลุ่ม ได้แก่ โรงพยาบาลสิ รินธร ขอนแก่น โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กในชุมชน โรงเรี ยนในพื้นที่ใกล้เคียง ร้าน Ago Out let อุทยานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการออกบูธ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในสถานที่ราชการ และงานประชุมต่าง ๆ
กลุ่มมีการส่ งเสริ มการขาย ในรู ปแบบของการขนส่ งผลิตภัณฑ์ จะขนส่ งฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสาหรับร้านค้าประจา
นอกจากนี้ หากมีการซื้ อในจานวนมากจะมีการแถม เช่น ซื้ อน้ านมข้าวกล้อง 10 ขวด แถมฟรี 1 ขวด ซื้ อขนมครบ 200
บาท แถมขนมฟรี 35 บาท แต่ตอ้ งมาซื้ อที่ กลุ่มเท่ านั้น และหากซื้ อมากกว่านี้ ก็จ ะได้รับโปรโมชั่นมากตามไปด้วย
นอกจากนี้ กลุ่มได้มีการส่ งเสริ มการขายโดยการจัดกระเช้ารวมผลิตภัณฑ์ไม่คิดค่าจัดเพิ่ม ซึ่ งได้รับการตอบรับที่ดีอยูใ่ น
ขณะนี้
6) ด้ านการประชาสั มพันธ์ ช่องทางในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ปากต่อปากจากผูซ้ ้ื อ การบอก
ต่อของหัวหน้างานฝ่ ายต่าง ๆ ทาให้กลุ่มได้รับโอกาสในการจัดอาหารว่างในการประชุ มภายในตาบล และสถานที่
ราชการในอาเภอ นอกจากวิธีการที่กลุ่มใช้ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากแล้ว กลุ่มได้สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ผา่ นทาง Facebook ซึ่ งเป็ นช่องทางที่อพั เดตความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ไม่วา่ จะเป็ นการทากิจกรรม การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน โปรโมชัน่ ต่าง ๆ และการอกบูธจาหน่ายผลิตภัณฑ์
7) ด้ านการเงิน กลุ่มมีการเตรี ยมความพร้อมในการชาระเงินประจาปี ซึ่ งจะมีการแบ่งเงินที่เหลือจากกาไรไว้เป็ นเงิน
สาหรับชาระหนี้ โดยกลุ่มรายได้ต่อเดือนประมาณเดือนละ 23,000 บาท เป็ นรายได้หลักจากการขายข้าว รายได้รองจาก
การแปรรู ปน้ าข้าวกล้องและขนมต่าง ๆ รายได้จะถูกแบ่งเป็ นต้นทุนในการผลิตครั้งต่อไป กาไร และเงินที่แบ่งไว้ชาระ
หนี้ตอนสิ้ นปี
8) ด้ านการทาบัญชี กลุ่มได้มีการทาบัญชี โดยบันทึ กลงในสมุ ดรายรั บ รายจ่ าย ซึ่ งกรรมการของกลุ่มได้รับการ
อบรมการจัดทาบัญชีและการวางแผนการชาระเงินกูจ้ ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
บ้า นแฮด กลุ่ ม ได้รั บ ค าแนะน าในการจัด ท าบัญ ชี โ ดยใช้แ บบฟอร์ ม การท าบัญ ชี ที่ ใ ช้ไ ด้ท้ ัง ส่ ว นบุ ค คลและสถาน
ประกอบการ กรรมการและเหรัญญิกของกลุ่มได้ผา่ นอบรมการจัดทาบัญชีที่เป็ นระบบและโปรงใส่ สามารถตรวจสอบ
ได้ กลุ่มได้จัดทาบัญ ชี โดยนามาปรั บ เพื่อ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้ น การทาบัญ ชี จะแบ่ ง เป็ น 2 ส่ วน คื อ บัญชี ทว่ั ไป และ
บัญชีลูกหนี้ สวัสดิการ บัญชีทว่ั ไป ได้แก่ ช่องรายรับ ช่องรายจ่าย ช่องกาไร และช่องยอดหนี้ คงเหลือปั จจุบนั ในส่ วน
ของบัญชี ลูกหนี้ สวัสดิ การ จะระบุชื่อ นามสกุล วันที่ ยืมเงิ น จานวนที่ ยืมเงิ น วันที่ ส่งคื น ดอกเบี้ ย และรวมยอดหนี้
คงเหลือ
นอกจากนี้ กลุ่ ม ได้ รั บ ค าแนะน าเรื่ องการจั ด ท าบั ญ ชี จ ากอาจารย์ ค ณะบริ หารธุ รกิ จ และการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งไม่ได้มีเฉพาะคณะเกษตรศาสตร์ เท่านั้นที่มีการลงพื้นที่ศึกษา ให้ความรู ้และสนับสนุนกลุ่มจะ
เห็นว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นาองค์ความรู ้มาถ่ายทอด ให้กลุ่มได้เรี ยนรู ้และพัฒนา ในทางกลับกันกลุ่มข้าวกล้อง
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อินทรี ยบ์ า้ นหนองแซงได้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มาศึกษาดูงานที่กลุ่มอย่างต่อเนื่ อง
เช่นกัน
ปัญหาการดาเนินงานของกลุ่ม
ปั ญหาสาคัญในการดาเนิ นงานกลุ่มข้าวกล้องอินทรี ยบ์ า้ นหนองแซงสามารถจาแนกได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปั ญหาด้าน
การแปรรู ป ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ค่อยหลากหลายและทันสมัย เช่น รสชาติของน้ านมข้าวกล้องไม่หลากหลาย ทาให้
ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก วัยรุ่ น ผูใ้ หญ่ และผูส้ ู งอายุ ในการแปรรู ปนอกจากจะใช้วตั ถุดิบหลักแล้ว กลุ่มจะมีการ
ซื้ อวัตถุดิบในการทาขนมและน้ าข้าวกล้อง เช่น แป้ งทาขนม น้ าตาล หมูหย๋ อง งา ถัว่ ฯลฯ ซึ่ งหากบวกลบกาไรต้นทุน
แล้ว กลุ่มต้องใช้เงิ นในการลงทุนทาขนมและค่าขนส่ ง ถือว่าได้กาไรน้อยเมื่ อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนและแรงงาน ซึ่ ง
สมาชิกกลุ่มที่มาทาขนมจะไม่ได้รับเงินค่าจ้างเหมือนกับการคัดข้าวเปลือกและสี ขา้ ว 2) ปั ญหาด้านการตลาดของกลุ่ม
การแปรรู ปของกลุ่มทาได้นอ้ ยและไม่มีความแน่นอน เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม คือ ข้าว แต่การแปรรู ปขนมและ
น้ านมข้าวกล้องยังมีการสั่งซื้ อที่ไม่แน่นอน กลุ่มไม่ได้แปรรู ปในปริ มาณมาก ๆ และไม่ได้ปริ มาณเท่ากันทุกเดือน ซึ่ งจะ
ทาเดือนละ 1 ครั้ง ประมาณ 3 – 4 วันเท่านั้น หากมีกลุ่มคณะศึกษาดูงานเดินทางมาศึกษาดูงานที่กลุ่ม ทางกลุ่มจะมีการ
วางแผนในการผลิตและแปรรู ปเพิ่ม แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขายราคา 10 – 35 บาท ซึ่ งอยูใ่ นระดับราคาที่ไม่แพง แต่
ส่ วนใหญ่จะผลิตตามคาสั่งซื้ อ และส่ งตามร้านค้าที่กลุ่มได้มีการพูดคุยฝากขายไว้ และร้านค้าที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มในจังหวัดขอนแก่นมีนอ้ ย ทาให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังเข้าไม่ถึงผูบ้ ริ โภคและเป็ นที่รู้จกั เฉพาะกลุ่มในวงแคบเท่านั้น
3) ปั ญหาด้านการเงิน มี 2 ประเด็น คือ การขาดเงินทุนในการซื้ อตูแ้ ช่เย็น เนื่ องจากกลุ่มมีตูเ้ ย็น 1 เครื่ องเท่านั้นที่ใช้เก็บ
รักษาน้ าข้าวกล้องก่อนส่ งจาหน่วย หากมีตูแ้ ช่จะทาให้กลุ่มสามารถเพิ่มกาลังการผลิตและมีผลิตภัณฑ์น้ าข้าวกล้องมาก
ขึ้น ซึ่ งไม่สามารถแบ่งเงินจากกาไรไปซื้ อได้เพราะต้องแบ่งไว้ชาระหนี้ ตอนปลายปี และข้อจากัดในเรื่ องการออกบูธ
จาหน่ายสิ นค้า เนื่ องจากการเดินทางไปออกบูธต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งค่าแรง ค่าที่พกั และค่าตอบแทน เป็ น
ต้น ดัง นั้ น ในบางครั้ งกลุ่ ม จึ ง ไม่ ไ ด้ก ารเดิ น ทางไปออกบู ธ ซึ่ งเป็ นการตัด โอกาสในการจ าหน่ า ยสิ น ค้า และ
ประชาสัมพันธ์ให้คนรู ้จกั มากขึ้น และ 4) ปั ญหาด้านการมีส่วนร่ วม สมาชิกของกลุ่มไม่ค่อยมีเวลาว่างเข้าร่ วมกิจกรรม
กลุ่ม เพราะต้องทางาน ดังนั้นกลุ่มยังขาดการมีส่วนร่ วมจากสมาชิกอยู่
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มข้าวกล้องอินทรี ย ด์ าเนิ นงานวิสาหกิ จชุ มชนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จดทะเบี ยนโรงสี ขา้ วใน ปี พ.ศ. 2559 และจด
ทะเบียนอย.ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มมีโครงสร้างการดาเนินงานที่ชดั เจน โครงสร้างของกลุ่ม ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน
เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ การตลาด และสมาชิกกลุ่ม ปั จจุบนั มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 31 คน กลุ่มมีการระดมหุ ้น
และการจ่ายเงิ นออมและมี เงินทุนสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอก การระดมทุนในกลุ่มทาเพื่อให้สมาชิ กรู ้สึกว่าได้เป็ น
เจ้าของร่ วมกันและทาให้กลุ่มมีความสัมพันธ์ที่เหนี ยวแน่น นอกจากนี้ กลุ่มมีสวัสดิการกูย้ มื เงินแก่สมาชิก และมีการปั นผล
หุ ้นทุกปี การแบ่งงานของกลุ่มจะแบ่งตามความสนใจและทักษะ ความถนัดเฉพาะของแต่ละคนและมีการสอนงานกันตาม
ความสนใจของสมาชิก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวุฒินนั ท์ (2553) ที่ศึกษาลักษณะการบริ หารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจ
พบว่า คณะทางานของกลุ่มและสมาชิกมีโครงสร้างการบริ หารงานที่ชดั เจน คณะกรรมการกลุ่มมาจากการแต่งตั้ง และมีการ
กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการไว้โดย ประธานกลุ่ม และด้านการเงิน กลุ่มมีท้ งั การระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุ่ม และ
ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน
กลุ่มมีการวางแผนการผลิตและการแปรรู ป แผนการตลาด แต่เป็ นแผนที่ไม่แน่ นอนมีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ส่ วนแผนการเงินกลุ่มทาเพื่อให้สามารถชาระหนี้ ปลายปี ได้ การผลิตหลักของกลุ่ม คือ ข้าว
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กลุ่มให้ความสาคัญตั้งแต่การปลูกข้าว ข้าวจะต้องเป็ นข้าวอินทรี ยท์ ี่มีคุณภาพไม่ใช้สารเคมีในการปลูก กลุ่มมีการแปร
รู ปข้าวเป็ นแป้ งข้าวฮางเพื่อเป็ นวัตถุดิบหลักในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ขนมต่าง ๆ และน้ านมข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่ม
จาหน่ วย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวไรซ์เบอร์ รี่ ข้าวพญาลืมแกง ข้าวเหนี ยวดาม้ง ข้าวเหนี ยวลืมผัว ข้าวหอมดอก
พะยอม ข้าวทับทิมชุมแพ และข้าวหอมมะลิแดง น้ านมข้าวกล้อง ขนมข้าวเหนี ยวดาแท่งรวมรส ขนมข้าวฮางสอดไส้
ขนมดอกจอกข้า วฮาง ขนมทองม้ว นข้า วฮาง คุ ้ก กี้ ข ้า วฮาง เป็ นต้น ตลาดหลัด ของกลุ่ ม คื อ โรงเรี ย นในพื้น ที่ แ ละ
โรงพยาบาลสิ รินธร ขอนแก่น ซึ่ งกลุ่มต้องนาข้าวไปส่ งทุกเดือน สาหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ กลุ่มมีการส่ งขายร้านค้าที่มีการ
พูดคุยกันไว้ ทั้งรานค้าที่ซ้ื อไปขาย และฝากร้านค้าขาย รวมทั้งการออกบูธจาหน่ ายสิ นค้าตามงานประชุมและสถานที่
ราชการที่ภาครัฐจัดไว้ให้ การประชาสัมพันธ์มีลกั ษณะการบอกต่อปากตาปาก และกลุ่มมีช่องทางการประชาสัมพันธ์
ทาง Facebook เพื่อนาเสนอกิจกรรมความเคลื่อนไหวของกลุ่ม
กลุ่มมีการวางแผนเตรี ยมความพร้อมในการชาระเงินกูย้ ืมประจาปี โดยจะมีการแบ่งเงินก็เป็ นส่ วน ๆ ได้แก่ กาไร
ต้นทุนในการผลิตครั้งต่อไป และเงินสาหรับชาระหนี้ โดยกลุ่มมีรายได้ต่อเดือนประมาณเดือนละ 23,000 บาท สาหรับ
การทาบัญชี กลุ่มได้รับความรู ้และคาแนะนาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านแฮด
และคณะบริ หารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความรู ้ที่ได้กลุ่มนามาปรับใช้ตามความเข้าใจแต่ทาบัญชีตาม
หลักจากที่ได้อบรม โดยบันทึกลงในสมุดรายรับ รายจ่าย
สาหรั บปั ญหาสาคัญในการดาเนิ นงานกลุ่ม คื อ กลุ่มยังขาดการมี ส่วนร่ วมจากสมาชิ กอยู่ เนื่ องจากการดาเนิ น
กิจกรรมของกลุ่มต้องทาตอนกลางวันซึ่ งเป็ นเวลาที่ชาวบ้านต้องออกไปทาไร่ ทานา ด้านการแปรรู ป ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ยังไม่ค่อยหลากหลายและทันสมัย เช่น รสชาติของน้ านมข้าวกล้องไม่หลากหลาย ทาให้ยงั เข้าไม่ถึงกลุ่มเป้ าหมาย ทั้ง
เด็ก วัยรุ่ น ผูใ้ หญ่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธนพงศ์ (2553) ที่ศึกษาปั ญหาสาคัญของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน พบว่า
ปั ญหาที่สาคัญ คือต้นทุนการผลิตสู ง การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ไม่มีความหลากหลาย สิ นค้าไม่ได้คุณภาพตามความต้องการ
ของตลาด ดังนั้นจึงควรมีการอบรม และการศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหาเครื อข่ายหนุ นเสริ มกัน ปั ญหาด้านการตลาดของ
กลุ่ม การแปรรู ปของกลุ่มทาได้นอ้ ยและไม่มีความแน่นอน เนื่ องจากกลุ่มจะผลิตตามคาสั่งซื้ อและส่ งตามร้านค้าที่กลุ่ม
ได้มีการพูดคุยฝากขายไว้ ซึ่ งร้านค้าที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในจังหวัดขอนแก่นยังมีนอ้ ย ทาให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ยังเข้าไม่ถึงผูบ้ ริ โภคและเป็ นที่รู้จกั ในวงแคบเท่านั้น และด้านการเงิน กลุ่มยังขาดเงินทุนในการต่อยอดและพัฒนากลุ่ม
ทาให้ส่งผลต่อการผลิตและการขยายตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของธงพล และคณะ (2556) ที่ศึกษาปั ญหาของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบว่า ปั ญหาด้านการตลาดส่ วนมากไม่มีความรู ้ข้ นั สู งในด้านการจัดการทาง
การตลาด เช่น ไม่มีช่องทางการจัดจาหน่ าย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น และมีระบบบัญชีที่สามารถคานวณ
ต้นทุนการผลิตที่แท้จริ งได้และการขาดเงินทุนเพื่อการขยายกิจการ ดังนั้นกลุ่มจึงต้องมีการวางแผนทางการตลาด เมื่อ
กลุ่มมีตลาดที่แน่นอนจะทาให้สามารถวางแผนการผลิตและการแปรรู ปได้
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้งนี้ จะสาเร็ จลุล่วงไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้รับความเมตตาและความเอาใจใส่ จากอาจารย์ที่ปรึ กษา ผูว้ ิจยั ต้อง
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.สมพัน ธ์ เตชะอธิ ก ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าแนวทางในการท าวิ จัย ครั้ งนี้ และ
ขอขอบพระคุณกลุ่มข้าวกล้องอินทรี ย ์ และองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การต้อนรับและให้ขอ้ มูลวิจยั ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วง
ไปได้ดว้ ยดี รวมทั้งขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ทุกคนที่ค่อยถามไถ่และให้กาลังเสมอมา
ท้ายที่สุด ผูท้ ี่เป็ นแรงบันดาลเป็ นทุกอย่างของผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณมารดา และบิดา ที่เชื่อมัน่ ในตัวลูกคนนี้ ให้การ
สนับสนุน ส่ งความห่วงใยและกาลังใจให้ตลอดมา ซึ่ งหล่อหลอมให้ลูกอดทนและบากบัน่ มาจนถึงทุกวันนี้
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