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บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มขา้วกลอ้งอินทรีย ์ต  าบลหนอง

แซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มขา้วกลอ้งอินทรีย ์ มีการ
ด าเนินงานกลุ่มท่ีมีโครงสร้างชดัเจน มีการระดมเงินหุน้และการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก  มีการจดัท าแผนการผลิต
แปรรูป การตลาด และวางแผนการเงินเพื่อสามารถช าระเงินกูใ้นปลายปี การผลิตหลกัของกลุ่ม คือ ขา้ว และมีการแปรรูป
ขนมและน ้านมขา้วกลอ้ง ส่งขายตามร้านคา้ทัว่ไป สถานท่ีราชการ และออกบูธจ าหน่ายสินคา้ การประชาสัมพนัธ์จะบอกกนั
ปากต่อปาก มีการท าบญัชีรายรับรายจ่ายท่ีสามารถตรวจสอบได ้ปัญหาท่ีส าคญัของกลุ่ม คือ ขาดการมีส่วนร่วมจากสมาชิก
กลุ่ม ผลิตภณัฑข์องกลุ่มไม่ค่อยหลากหลาย การแปรรูปท าไดน้อ้ยและไม่แน่นอน ระบบบญัชียงัไม่สามารถค านวณตน้ทุน
การผลิตท่ีแทจ้ริงได ้และขาดเงินทุนในการพฒันาเพื่อการขยายการผลิต 

 
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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บทน า 
วิสาหกิจชุมชนเป็นทางเลือกหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนเป็นส่ิงท่ีชาวบา้นร่วมกลุ่ม

จดัการทุนในชุมชนมานานแลว้ โดยร่วมกลุ่มท าเองในชุมชน และไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน ส่งเสริม
ใหเ้กิดการรวมกลุ่มและมีกิจกรรมในกลุ่ม เช่น การแปรรูปอาหาร การขายของ การพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั เป็น
ตน้ วสิาหกิจชุมชนจะเนน้การสร้างความร่วมมือของกลุ่มและเครือข่าย เนน้ตลาดพอเพียง ภายในครอบครัว ชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน โดยใชทุ้นของชุมชน (เสรี, 2548) สร้างเป็นผลิตภณัฑ์ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้สร้างงาน และสร้างความ
เขม้แข็งให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ โดยเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนทั้งในมิติตวัเงินและสังคม วฒันธรรม ความสัมพนัธ์และวิถีชีวิตของคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม หากวิสาหกิจ
ชุมชนมีศกัยภาพและมีความเขม้แขง็เพียงพอ วิสาหกิจชุมชนจะสามารถเติบโตสู่การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มท่ีมีขนาด การจา้งงาน และเงินทุนท่ีมากกวา่วิสาหกิจชุมชนและมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศ (วภิาวี, 2559) 

รัฐบาลไดใ้หค้วามความส าคญัของวิสาหกิจชุมชนโดยมีนโยบายท่ีส่งเสริมใหมี้การสร้างงาน สร้างรายไดใ้นชุมชน 
ซ่ึงยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้
สนบัสนุนใหชุ้มชนมีการรวมกลุ่มในรูปแบบกลุ่มอาชีพ โดยสนบัสนุนให้น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชใ้น
การสร้างคุณค่าให้กบัสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ สนบัสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการลงทุนสร้างอาชีพ 
จดัสรรรายไดอ้ยา่งเป็นธรรมแก่ชุมชน สร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรู้ดา้นการจดัการ
ตลาด และทกัษะในการประกอบอาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั พฒันาความสามารถในการจดัการและพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนให้มีความเขม้แข็ง 
สามารถพึ่งตนเอง และมีความพร้อมส าหรับการแข่งขนัทางการคา้ในอนาคต (ปิยะดา,  2557)  

กลุ่มขา้วกลอ้งอินทรีย ์บา้นหนองแซง ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ท่ีด าเนินกิจกรรมผลิตขา้วและแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้วกลอ้งอินทรีย ์โดยมีแนวคิดหลกัในการรวมกลุ่ม คือ การผลิต
ขา้วกลอ้งอินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
การด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มขา้วกลอ้งอินทรีย ์ต  าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น  
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มขา้วกลอ้งอินทรีย ์ต  าบล
หนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น   

 
วธีิการวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ใชห้น่วยในการวิเคราะห์ในระดบักลุ่ม คือ กลุ่มขา้วกลอ้งอินทรีย ์ต าบล
หนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีด าเนินกิจกรรมผลิตและแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากขา้ว
อินทรีย ์โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อเป็นขอ้มูลในสร้างเคร่ืองมือแนวค าถามท่ีใชใ้นการ
สัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ เช่น หนงัสือ บทความ โครงการ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยั 
และใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการศึกษาภาคสนามหรือปรากฏการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีศึกษา จากกลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 23 คน คือ ประธานและคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ผูน้ า
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ชุมชน และองคก์ร/หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงคดัเลือกจากหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเช่ือมประสานงาน สนบัสนุนกลุ่ม
ต่อเน่ือง ไดแ้ก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นแฮด, ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบา้นแฮด, โรงพยาบาลล่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแซง และองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองแซง  

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง คือ มีประเด็น
ค าถามเป็นหลกั แต่สามารถยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมและสถานการณ์ นอกจากน้ีใชก้ารสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและ
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม รวมไปถึงการสนทนากลุ่ม 7 - 10 คน ซ่ึงคดัเลือกจากสมาชิกกลุ่ม และกรรมการกลุ่มท่ีมี
การด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง เช่น เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ร่วมท ากิจกรรมกลุ่ม ผลิตขา้ว แปรรูปขา้ว ตอ้นรับคณะศึกษาดู
งาน การมีโอกาสไดไ้ปอบรมแลว้กลบัมาถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกลุ่ม เป็นตน้ ในการสนทนากลุ่มจะเป็นการเปิดโอกาสให้
ทุกคนในกลุ่มไดส้นทนาร่วมกนั สามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นอย่างกวา้งขวางและมีความละเอียด และเกิดการ
ปฏิสัมพนัธ์กนั 

หลงัจากผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และการสนทนากลุ่มแลว้ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลจากการ
บนัทึกสนามจากมาแยกเป็นประเด็น จดัเป็นหมวดหมู่ตามกรอบแนวคิด น าเสนอขอ้มูล ตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยใช้
การน าเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการพรรณนา ซ่ึงเป็นการบรรยายอธิบายขอ้เท็จจริงให้เห็นปรากฏการณ์และน าไปสู่การสร้าง
ขอ้สรุปของผูว้ิจยั โดยใหผ้ลการวิจยัมีความกระชบัและชดัเจนในการน าเสนอ  
 
ผลการวิจัย  

ผูว้จิยัไดแ้บ่งการด าเนินงานของกลุ่มขา้วกลอ้งอินทรียบ์า้นหนองแซง ออกเป็น 8 ดา้น คือ 1) ดา้นการจดัตั้งและการ
จดัการกลุ่ม 2) ดา้นการวางแผนการผลิตและแผนธุรกิจ 3) ดา้นการผลิต 4) ดา้นการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า 5) ดา้น
การตลาด 6) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 7) ดา้นการเงิน และ 8) ดา้นการท าบญัชี ซ่ึงผลการวิจยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ด้านการจัดตั้งและการจัดการกลุ่ม กลุ่มขา้วกลอ้งอินทรีย ์บา้นหนองแซง ต าบลหนองแซง อ าเภอบา้นแฮด จงัหวดั
ขอนแก่น เกิดจากการรวมตวักนัของสมาชิกในชุมชนท่ีมีแนวคิดรักสุขภาพ และอยากใหส้มาชิกในครอบครัวไดท้านอาหาร
ท่ีดีและมีประโยชน์ โดยไดมี้การจดัตั้งกลุ่มข้ึนในปี พ.ศ. 2558 ริเร่ิมตั้งกลุ่มจากการเร่ิมบริโภคขา้วกลอ้งอินทรียข์องประธาน
กลุ่ม ซ่ึงมีโรคประจ าตวั คือ โรคเหน็บชา จะมีอาหารเหน็บชาบริเวณมือ จนถึงขั้นท างานไม่ได ้ประธานกลุ่มไดรั้บการ
แนะน าจากแพทยผ์ูรั้กษาวา่ นอกจาการกินยาตามหมอสั่งแลว้ ทางท่ีดีท่ีสุดคือการบริโภคอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 
นั้นคือ การรับประทานขา้วกลอ้ง ประธานกลุ่มจึงซ้ือขา้วกลอ้งมาสีเอง บริโภคเอง โดยใชเ้คร่ืองโมใ้นการสีขา้ว จากนั้นไม่
นานเกษตรอ าเภอไดเ้ขา้มาแนะน าและสนบัสนุนใหช้าวบา้นท่ีท านาและเล้ียงววัอยูแ่ลว้ เปล่ียนวิถีการผลิตจากการปลูกขา้วท่ี
พึ่งพิงสารเคมี มาเป็นการปลูกขา้วอินทรียโ์ดยใชมู้ลสัตวท่ี์เล้ียงไวม้าท าเป็นปุ๋ยอินทรีย ์จากนั้นวิถีการผลิตของคนในชุมชน
จึงค่อย ๆ เปล่ียนไป จากการปลูกขา้วท่ีมีการใชส้ารเคมี ไดมี้การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตมาปลูกขา้วและท าการเกษตรไม่ใช้
สารเคมี ปี พ.ศ. 2558 ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นแฮด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแซง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองแซง มีความคิดเห็นตรงกนัวา่ ชุมชนหนองแซงทั้ง 2 หมู่บา้นมีการปลูกขา้วอินทรียอ์ยูแ่ลว้ จึงสนบัสนุน
ให้มีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงไดเ้กิดการจดัตั้ง “กลุ่มขา้วกลอ้งอินทรีย”์ ข้ึน เพื่อมีเป้าหมายหลกัในการรับซ้ือขา้ว
อินทรียจ์ากชาวบา้นในชุมชน มาสีและส่งขายนอกชุมชน  กลุ่มมีการจดทะเบียนโรงสีขา้วในปี พ.ศ.2559 และจดทะเบียน
อย.ปี พ.ศ. 2561 

การด าเนินงานในช่วงแรก กลุ่มจะใชค้รกหินและเคร่ืองโมใ้นการกะเทาะเปลือกใหห้ลุดจากขา้ว เป็นการสีขา้วดว้ย
วิธีโบราณ แต่มีขอ้เสีย คือตอ้งใชแ้รงงานคน และสีไดค้ราวละไม่มาก ดงันั้น กลุ่มจึงไดร่้วมตวักนัไปกูเ้งินท่ีธนาคารเพื่อ
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การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบา้นแฮด เพื่อขอกูย้ืมเงินซ้ือเคร่ืองสีขา้วขนาดกลาง กลุ่มมีการรับซ้ือ
ขา้วจากสมาชิกและคนในชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ใหก้บัคนในชุมชน ส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ การปลอดภยัจากสารพิษ
และสารตกคา้ง จึงไดร้วมกลุ่มเพื่อผลิตขา้วตั้งแต่นั้นมา ในชุมชนบา้นหนองแซงไดป้ลูกขา้วเป็นอาชีพหลกัของคนใน
ชุมชนมานาน และขา้วมีความส าคญัอยา่งมากเพราะมนุษยต์อ้งบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั ซ่ึงบา้นหนองแซงมีวถีิการท า
นาขา้วแบบเกษตรอินทรีย ์โดยจะไม่ใชส้ารเคมี ไม่ใชปุ๋้ยเคมี แต่จะมีการรับซ้ือมูลสัตวจ์ากกลุ่มเล้ียงโคในชุมชน และท า
ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อใชแ้ทนปุ๋ยเคมี กลุ่มจะมีการส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาการท านาขา้วแบบอินทรียแ์ก่สมาชิกกลุ่ม 
รวมทั้งรับซ้ือผลผลิตจากนาขา้วของสมาชิกท่ีเป็นขา้วอินทรียเ์ท่านั้น  

การมีเคร่ืองสีขา้วท าให้ไดข้า้วมากข้ึน ดงันั้นจึงเป็นประโยชน์ในการน าขา้วมาต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ขนม
ไทย เช่น ขนมตม้ ขนมทองมว้น ขา้วแท่งธญัพืช น ้ านมขา้วกลอ้ง เป็นตน้ โดยแปรรูปขา้วกลอ้งเป็นผงแป้งก่อนเพื่อเป็น
วตัถุดิบหลกัในการแปรรูปผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ต่อไป กลุ่มมีการตั้งช่ือผลิตภณัฑข์า้วท่ีมีการบรรจุใส่ถุงสุญญากาศ ช่ือ “ขา้ว
ตราสีทอง” โดยท่ีมาของช่ือมาการจากการประชุมกลุ่มคดัเลือก และท่ีประชุมลงความเห็นวา่ใชช่ื้อ ขา้วตราสีทองเหมาะ
ท่ีสุด เพราะเป็นช่ือท่ีสั้ นและจดจ าง่าย โดยขา้วตราสีทองนั้นเปรียบเสมือนขา้วท่ีออกร่วงสีทองเต็มทอ้งทุ่งนา และมี
ความส าคญักบัคนในชุมชนมาก เพราะเป็นอาชีพหลกัในชุมชน ปัจจุบนักลุ่มขา้วกลอ้งอินทรีย ์ไดรั้บการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และการปลูกขา้วไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต 
GAP กบักรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากน้ีกลุ่มไดศึ้กษาดูงานและอบรมความรู้ใหม่ ๆ อยา่ง
สม ่าเสมอ ไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคี เช่น ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นแฮด มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบา้นแฮด และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแซง ในช่วงแรกของการตั้งกลุ่ม กลุ่มยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั แต่ไดรั้บการสนบัสนุน
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นพื้นท่ีกลางท่ีกลุ่มไดน้ าขา้วมาขาย ขณะท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
แซงได้ประชาสัมพนัธ์ให้กลุ่มเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน และกลุ่มได้มีการเขียนแผนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
สนบัสุนนจากแผนพฒันาของต าบล นอกจากน้ีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และสถานศึกษา ไดใ้หก้ารสนบัสนุนกลุ่มทั้ง
ในรูปแบบของการสร้างเรียนรู้และพฒันากลุ่ม การให้ความรู้เร่ืองการบริหารกลุ่ม การท าบญัชี การแปรรูปผลิตภณัฑ์ 
การวางแผนการตลาดและการผลิต อุปกรณ์ในการผลิต เป็นตน้ 

โครงสร้างการบริหารกลุ่ม ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพนัธ์ การตลาด 
และสมาชิกผูถื้อหุน้ โดยขั้นตอนการเขา้มาเป็นสมาชิก จะตอ้งมีค่าสมคัรระดมหุน้ละ 100  บาท และเป็นหุน้ขา้วเปลือกท่ี
ยงัไม่สี นอกจากน้ีสมาชิกตอ้งจ่ายเงินออมเดือนละ 20 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม ซ่ึงการระดมหุ้นและการ
จ่ายเงินออม เป็นเสมือนความผูกพนัของสมาชิก สมาชิกไดเ้ป็นเจา้ของร่วมกนั ท าใหก้ลุ่มมีความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่น 
และรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของร่วมกนั และกลุ่มมีสวสัดิการกูย้ืมเงินแก่สมาชิก ให้สมาชิกสามารถกูย้ืมเงินในกลุ่มไปใช้
ยามฉุกเฉินได ้การช าระคืนจะคืนปีต่อปี และยืมไดปี้ละไม่เกิน 3,000 บาท/คน โดยมีดอกเบ้ียร้อยละ 2 สมาชิกจะไดรั้บ
การปันผลทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 31 คน  

ส าหรับการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ กลุ่มจะมีการเลือกจากบุคลิก ศกัยภาพ และความพร้อม เช่น กรรมการฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ คือ มีสามีเป็นปลดัต าบลในพื้นท่ีต าบลขา้งเคียง และตนเองเป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
แซง จึงมีความเข้าใจในระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีความสามารถในการส่ือสาร จึงท าหน้าท่ี
ประชาสัมพนัธ์ พร้อมทั้งการประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมให้กลุ่มพฒันาอยู่
เสมอ และเกิดความเปล่ียนแปลงท่ีดีต่อกลุ่ม ในการแบ่งหนา้ท่ีกนันั้นประธานกลุ่ม กล่าววา่  
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“ใครท าอะไรกท็ าอันน้ัน หมายถึง ใครมีความเช่ียวชาญในเร่ืองอะไรกจ็ะท าเร่ืองนั้น ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลักใน
ขั้นตอนน้ัน ๆ ของการผลิต เช่น การคัดข้าว การท าน า้ข้าวกล้อง การพูดเชิญชวนขายผลิตภัณฑ์เม่ือออกบูร เป็นต้น ซ่ึง
ความเช่ียวชาญในเร่ืองน้ัน ๆ สามารถสอนกันได้ โดยมีการการสอนให้สมาชิกในกลุ่มท่ีสนใจและมีเวลาว่างในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม” 

2) ด้านการวางแผนการผลิตและแผนธุรกิจ กลุ่มมีโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจน มีการจดัท า แผนการผลิต แผนการ
ตลาด และแผนการเงิน แต่ยงัมีรูปแบบท่ีไม่ชดัเจน และสามารถยดืหยุน่เปล่ียนแปลงไดต้ลอด กล่าวคือ  

ในการวางแผนการผลิต เร่ิมตั้งแต่การปลูกขา้ว การเลือกพนัธ์ุขา้ว การใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์ไดจ้ากมูลสัตวใ์นชุมชน เม่ือ
เกบ็เก่ียวขา้วแลว้ สมาชิกกลุ่มจะน าขา้วเปลือกมาขายในกลุ่ม แต่ไม่ใช่การน ามาขายในคราวเดียวกนั ซ่ึงกลุ่มจะมีการวาง
แผนการผลิตโดยการนดัหมายการรับซ้ือขา้ว สีขา้ว อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 - 4 วนั ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มตอ้ง
ตอ้นรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มจะมีการนัดหมายการสีขา้ว และแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขา้ว โดยคณะกรรมการจะมีการ
กระจายข่าวบอกสมาชิก หากสมาชิกคนไหนวา่งจะมาท ากิจกรรมท่ีกลุ่ม ไดแ้ก่ การสีขา้ว การคดัขา้ว การบรรจุขา้วลง
กระสอบและถุง เพื่อน าไปส่งท่ีโรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น ดงัค  าสัมภาษณ์ของสมาชิกกลุ่ม นางจ าปี (นามสมมติ) วา่ 

“การคัดข้าวเปลือก ได้ค่าจ้างคร้ังละ 100 – 200 บาท/คร้ัง (ช่ัวโมงละประมาณ 30 บาท) บางคร้ังกท็ าคร่ึงวันเสร็จ 
การคัดข้าวจะท าเดือนละ 1 คร้ัง แต่หากมีการส่ังซ้ือเข้ามาเป็นจ านวนมาก หรือมีการออกบูธแสดงสินค้าจะมีการนัด
หมายวันเวลาในการท าเพ่ิมขึน้” 

อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองก าลงัการผลิตและการแปรรูป กลุ่มไม่มีการก าหนดท่ีแน่ชดัว่าในการผลิตแต่ละคร้ังตอ้งใช้
แรงงานก่ีคน เน่ืองจากกลุ่มไม่ไดก้  าหนดจ านวนคนท่ีตอ้งเราร่วมในแต่ละคร้ังตั้งแต่แรกและสมาชิกหลายคนมีภารกิจ
ในการท าไร่ท านาจึงไม่สามารถมาร่วมได ้ซ่ึงกลุ่มไม่ไดบ้งัคบัหรือสร้างกฎ ดงันั้นการผลิตและการแปรรูปจึงมีจ านวน
คนเขา้ร่วมท่ีไม่แน่นอน บางคร้ังการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ทั้งการสีขา้ว บรรจุขา้ว การแปรรูปผลิตภณัฑ์ และจดัส่ง
ผลิตภณัฑก์เ็สร็จภายใน 1 – 2  วนั แต่บางคร้ังกท็  า 4 - 5 วนั  

จากการสังเกตของผูว้ิจยั พบวา่ แมป้ระธานกลุ่มและกรรมการกลุ่มไม่อยู ่สมาชิกกลุ่มกส็ามารถด าเนินกิจกรรมได ้
สมาชิกคนหน่ึงก าลงัควบคุมการสีขา้ว และการน าขา้วสีทีมาคดัเลือกขา้วเปลือก และขา้วท่ีหกัออก ให้เหลือแต่ขา้วเมลด็
สีขาวลว้น ในขณะท่ีกรรมการกลุ่มอีก 2 คนท่ีตามมาทีหลงั เม่ือมาถึงไดล้งมือท าขนมทนัที แสดงใหเ้ห็นวา่ สมาชิกกลุ่ม
รู้หนา้ท่ีของตนเองวา่ตอ้งท าอะไร และถนดัเร่ืองใดกจ็ะท าเร่ืองนั้น โดยไม่ตอ้งรอใหก้รรมการมาบอกหรือออกค าสั่ง 

การวางแผนการตลาดนั้น กลุ่มจะมีตลาดหลกัในการส่งขา้วและผลิตภณัฑท่ี์แปรรูปจากขา้ว และมีการวางแผนหา
ช่องทางใหม่ ๆ ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ การขายและประชาสัมภาษณ์ผา่นทาง Facebook ของกลุ่ม ช่ือ “ตราสีทอง 
กลุ่มขา้วกลอ้งอินทรีย”์ และออกบูธจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นงานประชุมต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี นอกจากน้ี
ในช่วงเทศกาลส าคญักลุ่มมีการจดักระเชา้รวมผลิตภณัฑ ์และรับจดัเบรกขนมไทยและน ้านมขา้วกลอ้ง 

ในส่วนของแผนการเงิน กลุ่มมีการวางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือน ไดแ้ก่ เงินทุนหมุนเวียนในการแปรรูป 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าน ้ ามนัรถส่งของ ค่าเดินทางออกบูธจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์เป็นนั้น โดยกลุ่มจะมีการท าบญัชีรายรับ 
รายจ่าย ก าไร และยอดหน้ีคงเหลือ เพ่ือวางแผนการปันผลและการช าระหน้ีในช่วงปลายปี 

3) ด้านการผลติ การผลิตขา้วอินทรียน์ั้น ไม่มีขั้นตอนท่ีปลูกและดูแลท่ียุง่ยาก แต่ค าถึงถึงการไม่ใชส้ารเคมี และใช้
มูลสัตวเ์ป็นปุ๋ยอินทรียใ์นการบ ารุงตน้ขา้ว บางคนมีสระน ้าท่ีขดุไวใ้ชใ้นการปลูกพืช แต่บางตนไม่มีพื้นท่ีส าหรับขดุสระ
จึงใชน้ ้ าฝนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงการปลูกขา้วอินทรียน์ั้นจะมีส านักงานเกษตรอ าเภอบา้นแฮด และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองแซงออกตรวจพื้นท่ีและรับรองว่าเป็นขา้วของชาวบา้นท่ีปลูกเป็นขา้วอินทรียจ์ริง โดยจะมีการ
ตรวจสอบติดตามตั้งแต่การเร่ิมปลูกไปจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต นอกจากน้ีเกษตรอ าเภอจะมีการอบรมให้ความรู้ใน
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เ ร่ืองการปลูกข้าวอินทรีย์ซ่ึ ง เ ป็นการร่วมมือกันระหว่าง เกษตรอ า เภอบ้านแฮดและคณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

จากท่ีกล่าวไปขา้วตน้ กลุ่มจะมีการนดัหมายการผลิตและแปรรูปเดือนละคร้ัง ซ่ึงจะมีคนท่ีดูแลเร่ืองการสีขา้วโดย
จะเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองสีขา้ว คนคดัเศษขา้วเปลือก ส่วนใหญ่จะเป็นผูสู้งอายใุนชุมชน เน่ืองจาก
กลุ่มอยากสร้างโอกาสให้ผูสู้งอายใุนชุมชนรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่าและสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองได ้แต่ขอ้จ ากดั
ของผูสู้งอาย ุคือ จะไม่สามารถนัง่ท านาน ๆ ไดเ้ตม็วนั จากนั้นจะมีคนบรรจุขา้วใส่ถุงกระสอบ เพื่อจดัส่งใหก้บัโรงเรียน
ในพื้นท่ีใกลเ้คียง และโรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น ต่อไป ส าหรับการบรรจุขา้วลงถุงสุญญากาศ สามารถท าใหข้า้วเกบ็
รักษาไดน้าน ไม่มีมอดรบกวน และง่ายต่อการขนส่งเพื่อขายตามร้านคา้และออกบูธจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ี แรงงานใน
การผลิตแต่ละคร้ังจะมีประมาณ 3 - 4 คน เท่านั้น หากมีกิจกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑเ์ป็นขนมและน ้านมขา้วกลอ้งจะมี
แรงงานเพิ่มข้ึน 

4) ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า การวางแผนการแปรรูป จะซ้ือวตัถุดิบเดือนละคร้ังหรือตาม Order  ส าหรับบรรจุ
ภณัฑแ์ละสติกเกอร์มีการซ้ือและจดัท าไวล่้วงหนา้ในระยะยาว วตัถุดิบหลกั คือ แป้งขา้วฮาง ซ่ึงการแปรรูปผลิตนภณัฑ์
จะมีแป้งขา้วฮางเป็นส่วนประกอบส าคญั นอกเหนือจะแป้งชนิดต่าง ๆ นม และน ้ าตาล รวมทั้งธัญพืชต่าง เช่น งา ถัว่ 
เมลด็ทานตะวนั เม็ดมะม่วงหิมพานต ์เป็นตน้ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแปรรูปท่ีตอ้งซ้ือ เช่น เตาอบ เคร่ืองท าขนมทองมว้น 
เคร่ืองนวด เคร่ืองป่ัน เคร่ืองตีแป้ง ชาม กะละมงั ชวนตวง ตะแกรง กระชอน เป็นตน้ ในการแปรรูปจะใชแ้รงงานในการ
ผลิต 3 – 5 คน ไม่ร่วมแรงงานในอยูใ่นส่วนการสีขา้ว การคดัเศษขา้วเปลือกหลงัสีขา้ว และการบรรจุภณัฑ ์ส าหรับการ
ขนส่งระยะไกลจะมีการบรรจุกนักระแทกเพื่อความสมบูรณ์ของผลิตภณัฑ ์ถา้เป็นผลิตภณัฑจ์ าพวกขนมกลุ่มจะมีการ
บรรจุลงในถุงสุญญากาศเพื่อเก็บรักษาไดน้าน หากเป็นน ้ านมขา้วกลอ้งจะมีการพาสเจอร์ไลคเ์พื่อให้น ้ านมขา้วกลอ้ง
เกบ็ไดน้านข้ึน ส าหรับการขนส่งจะบรรจุลงในถกัน ้าแขง็ หรือบรรจุในภาชนะท่ีมีความเยน็  

ก่อนจะแปรรูปขนมและน ้านมขา้วกลอ้ง กลุ่มมีการแปรรูปขา้วอินทรีย ์โดยการท าใหเ้ป็นผงแป้ง เรียกวา่ “แป้งขา้ว
ฮาง” เป็นภูมิปัญญาผสมผสานนวตักรรมสมยัใหม่ ส่วนใหญ่การแปรรูปขา้วฮางจะมีกรรมการท าเป็นหลกั เพราะ
กรรมการมีการท าอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงมีความช านาญ ทราบขั้นตอนวิธีการแปรรูปแป้งขา้วฮางท่ีละเอียดและมีหลายขั้นตอน 
แต่ถา้เป็นการท าน ้าขา้วกลอ้งและขนม สมาชิกท่ีมีส่วนร่วมในการท าบ่อย ๆ จะทราบหนา้ท่ีและขั้นตอนเป็นอยา่งดี เม่ือ
ถึงท่ีท าการกลุ่มจะทราบวา่ตอ้งท าอะไรก่อนหลงั ท าตามขั้นตอนไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งมีกรรมการมาบอก  

ส าหรับการแปรรูปแป้งขา้วฮาง มีรายละเอียด คือ ขั้นตอนแรก จะเลือกขา้วเปลือกท่ีมีความแน่นสม ่าเสมอเตม็เมลด็ 
และเรียวสวย จากนั้นน าเมล็ดขา้วเปลือกไปแช่น ้ านาน 24 ชั่วโมง โดยให้น ้ าท่วมเมล็ดขา้วเปลือก ต่อมาน าเมล็ด
ขา้วเปลือกออกจากน ้ าและพกัท้ิงไวใ้ห้แห้งในภาชนะและน าผา้ขาวบางมาคลุมให้มิดเพื่อไม่ให้ลมเขา้ได ้ท้ิงไว ้1 คืน 
จากนั้นน าเมล็ดขา้วเปลือกท่ีเร่ิมงอกลา้งน ้ าและพกัท้ิงไวใ้ห้แห้งแลว้ใชผ้า้คลุมไวใ้ห้มิดชิดแบบเดิม ท้ิงไวอี้ก 1 คืน 
จากนั้นน ้ าเมล็ดขา้วเปลือกมาลา้งน ้ าอยา่งเบามือแลว้น ้ าไปน่ึงให้สุก เม่ือสุกแลว้น าไปตากแดดให้แห้งสนิท เม่ือแห้ง
สนิกแลว้น ้ าเมล็ดขา้วเปลือกไปสีแลว้น าไปบดให้เป็นผงแป้งท่ีละเอียดโดยใชเ้คร่ืองป่ัน จะไดแ้ป้งขา้วกลอ้งงอกท่ีมี
ลกัษณะเป็นผงท่ีละเอียด ซ่ึงใชเ้ป็นส่วนประกอบหลกัในการท าขนมและท าน ้านมขา้วกลอ้ง 

ในเร่ืองบรรจุภณัฑน์ั้น พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นแฮดไดใ้หค้  าแนะน าและการสนบัสนุนกลุ่มในการอบรมใหค้วามรู้
ในเร่ืองบรรจุภณัฑแ์ละการสร้างมูลค่าของผลิตภณัฑ ์ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นแฮดสนบัสนุนมอบบรรจุภณัฑ์
ของขนม คือ กล่องกระดาษ น ้านมขา้วกลอ้งจะเป็นสต๊ิกเกอร์ ส่วนถุงและขวดกลุ่มตอ้งวางแผนจดัซ้ือเอง ซ่ึงจะซ้ือคราว
ละมาก ๆ เพราะจะไดร้าคาท่ีถูกกวา่ซ้ือจ านวนนอ้ย อยา่งไรกต็าม บรรจุภณัฑท่ี์พฒันาชุมชนอ าเภอบา้นแฮดมอบให้นั้น 
มีลกัษณะคลา้ย ๆ กบัสินคา้วสิาหกิจชุมชนของกลุ่มอ่ืน ๆ จึงไม่มีจุดเด่นและไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร  
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5) ด้านการตลาด ผลิตภณัฑ์ขา้วท่ีกลุ่มจ าหน่วย ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ 105 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ขา้วพญาลืมแกง ขา้ว
เหนียวด ามง้ ขา้วเหนียวลืมผวั ขา้วหอมดอกพะยอม ขา้วทบัทิมชุมแพ และขา้วหอมมะลิแดง นอกจากน้ีกลุ่มไดมี้การ
แปรรูปขา้วกลอ้งอินทรียใ์นรูปแบบของผงแป้งขา้วฮาง ซ่ึงใชเ้ป็นส่วนประกอบหลกัท่ีส าคญัในการแปรรูปขนมและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม ไดแ้ก่ น ้ านมขา้วกลอ้ง ขนมขา้วเหนียวด าแท่งรวมรส ขนมขา้วฮางสอดไส้ ขนม
ดอกจอกขา้วฮาง ขนมทองมว้นขา้วฮาง คุก้ก้ีขา้วฮาง เป็นตน้ การก าหนดราคาของขา้วจะยึดราคาขายตามทอ้งตลาด 
น ้านมขา้วกลอ้งมี 2 ราคา คือ ขวดเลก็ 10 บาท และ ขวดกลาง 20 บาท แต่ราคาขายส่งจะถูกลงจากราคาหนา้ร้าน 5 บาท 
การแปรรูปขนมต่าง ๆ ราคาเร่ิมตน้ 35 บาท กลุ่มมีการก าหนดราคาโดยเลือกราคาท่ีไม่แพงเพราะสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค
ไดง่้าย ส าหรับช่องทางจ าหน่ายของกลุ่ม ไดแ้ก่  โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น ศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ในชุมชน โรงเรียนในพื้นท่ีใกลเ้คียง ร้าน Ago Out let อุทยานการเกษตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น และการออกบูธ
จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์นสถานท่ีราชการ และงานประชุมต่าง ๆ  

กลุ่มมีการส่งเสริมการขาย ในรูปแบบของการขนส่งผลิตภณัฑ ์จะขนส่งฟรีไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มส าหรับร้านคา้ประจ า 
นอกจากน้ีหากมีการซ้ือในจ านวนมากจะมีการแถม เช่น ซ้ือน ้ านมขา้วกลอ้ง 10 ขวด แถมฟรี 1 ขวด ซ้ือขนมครบ 200 
บาท แถมขนมฟรี 35 บาท แต่ตอ้งมาซ้ือท่ีกลุ่มเท่านั้น และหากซ้ือมากกว่าน้ีก็จะไดรั้บโปรโมชั่นมากตามไปด้วย 
นอกจากน้ีกลุ่มไดมี้การส่งเสริมการขายโดยการจดักระเชา้รวมผลิตภณัฑไ์ม่คิดค่าจดัเพิ่ม ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีอยูใ่น
ขณะน้ี  

6) ด้านการประชาสัมพนัธ์ ช่องทางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ปากต่อปากจากผูซ้ื้อ การบอก
ต่อของหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ท าให้กลุ่มไดรั้บโอกาสในการจดัอาหารว่างในการประชุมภายในต าบล และสถานท่ี
ราชการในอ าเภอ นอกจากวิธีการท่ีกลุ่มใชป้ระชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปากแลว้ กลุ่มไดส้ร้างช่องทางประชาสัมพนัธ์
ออนไลน์ผา่นทาง Facebook ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีอพัเดตความเคล่ือนไหวของกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นการท ากิจกรรม การตอ้นรับ
คณะศึกษาดูงาน โปรโมชัน่ต่าง ๆ และการอกบูธจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 

7) ด้านการเงนิ กลุ่มมีการเตรียมความพร้อมในการช าระเงินประจ าปี ซ่ึงจะมีการแบ่งเงินท่ีเหลือจากก าไรไวเ้ป็นเงิน
ส าหรับช าระหน้ี โดยกลุ่มรายไดต่้อเดือนประมาณเดือนละ 23,000 บาท เป็นรายไดห้ลกัจากการขายขา้ว รายไดร้องจาก
การแปรรูปน ้าขา้วกลอ้งและขนมต่าง ๆ รายไดจ้ะถูกแบ่งเป็นตน้ทุนในการผลิตคร้ังต่อไป ก าไร และเงินท่ีแบ่งไวช้ าระ
หน้ีตอนส้ินปี 

8) ด้านการท าบัญชี กลุ่มไดมี้การท าบญัชี โดยบนัทึกลงในสมุดรายรับ รายจ่าย ซ่ึงกรรมการของกลุ่มไดรั้บการ
อบรมการจดัท าบญัชีและการวางแผนการช าระเงินกูจ้ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
บ้านแฮด กลุ่มได้รับค าแนะน าในการจัดท าบัญชีโดยใช้แบบฟอร์มการท าบัญชีท่ีใช้ได้ทั้ งส่วนบุคคลและสถาน
ประกอบการ กรรมการและเหรัญญิกของกลุ่มไดผ้า่นอบรมการจดัท าบญัชีท่ีเป็นระบบและโปรงใส่ สามารถตรวจสอบ
ได ้กลุ่มไดจ้ัดท าบญัชีโดยน ามาปรับเพื่อให้เขา้ใจได้ง่ายข้ึน การท าบญัชีจะแบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ บญัชีทัว่ไป และ
บญัชีลูกหน้ีสวสัดิการ บญัชีทัว่ไป ไดแ้ก่ ช่องรายรับ ช่องรายจ่าย ช่องก าไร และช่องยอดหน้ีคงเหลือปัจจุบนั ในส่วน
ของบญัชีลูกหน้ีสวสัดิการ จะระบุช่ือ นามสกุล วนัท่ียืมเงิน จ านวนท่ียืมเงิน วนัท่ีส่งคืน ดอกเบ้ีย และรวมยอดหน้ี
คงเหลือ   

นอกจาก น้ี  ก ลุ่มได้รับค าแนะน า เ ร่ืองการจัดท าบัญ ชีจากอาจารย์คณะบริหาร ธุร กิจและการบัญชี  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงไม่ไดมี้เฉพาะคณะเกษตรศาสตร์เท่านั้นท่ีมีการลงพื้นท่ีศึกษา ใหค้วามรู้และสนบัสนุนกลุ่มจะ
เห็นวา่ บุคลากรของมหาวิทยาลยัไดน้ าองคค์วามรู้มาถ่ายทอด ใหก้ลุ่มไดเ้รียนรู้และพฒันา ในทางกลบักนักลุ่มขา้วกลอ้ง
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อินทรียบ์า้นหนองแซงไดเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของคณะนกัศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น ท่ีมาศึกษาดูงานท่ีกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง
เช่นกนั  

ปัญหาการด าเนินงานของกลุ่ม  
ปัญหาส าคญัในการด าเนินงานกลุ่มขา้วกลอ้งอินทรียบ์า้นหนองแซงสามารถจ าแนกได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัญหาดา้น

การแปรรูป ผลิตภณัฑข์องกลุ่มยงัไม่ค่อยหลากหลายและทนัสมยั เช่น รสชาติของน ้านมขา้วกลอ้งไม่หลากหลาย ท าให้
ยงัเขา้ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเดก็ วยัรุ่น ผูใ้หญ่ และผูสู้งอาย ุ ในการแปรรูปนอกจากจะใชว้ตัถุดิบหลกัแลว้ กลุ่มจะมีการ
ซ้ือวตัถุดิบในการท าขนมและน ้ าขา้วกลอ้ง เช่น แป้งท าขนม น ้ าตาล หมูหย๋อง งา ถัว่ ฯลฯ ซ่ึงหากบวกลบก าไรตน้ทุน
แลว้ กลุ่มตอ้งใชเ้งินในการลงทุนท าขนมและค่าขนส่ง ถือว่าไดก้  าไรน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนและแรงงาน ซ่ึง
สมาชิกกลุ่มท่ีมาท าขนมจะไม่ไดรั้บเงินค่าจา้งเหมือนกบัการคดัขา้วเปลือกและสีขา้ว 2) ปัญหาดา้นการตลาดของกลุ่ม 
การแปรรูปของกลุ่มท าไดน้อ้ยและไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่ม คือ ขา้ว แต่การแปรรูปขนมและ
น ้านมขา้วกลอ้งยงัมีการสั่งซ้ือท่ีไม่แน่นอน กลุ่มไม่ไดแ้ปรรูปในปริมาณมาก ๆ และไม่ไดป้ริมาณเท่ากนัทุกเดือน ซ่ึงจะ
ท าเดือนละ 1 คร้ัง ประมาณ 3 – 4 วนัเท่านั้น หากมีกลุ่มคณะศึกษาดูงานเดินทางมาศึกษาดูงานท่ีกลุ่ม ทางกลุ่มจะมีการ
วางแผนในการผลิตและแปรรูปเพิ่ม แมว้่าผลิตภณัฑ์ของกลุ่มขายราคา 10 – 35 บาท ซ่ึงอยูใ่นระดบัราคาท่ีไม่แพง แต่
ส่วนใหญ่จะผลิตตามค าสั่งซ้ือ และส่งตามร้านคา้ท่ีกลุ่มไดมี้การพูดคุยฝากขายไว ้ และร้านคา้ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑข์อง
กลุ่มในจงัหวดัขอนแก่นมีนอ้ย ท าใหผ้ลิตภณัฑข์องกลุ่มยงัเขา้ไม่ถึงผูบ้ริโภคและเป็นท่ีรู้จกัเฉพาะกลุ่มในวงแคบเท่านั้น 
3) ปัญหาดา้นการเงิน มี 2 ประเด็น คือ การขาดเงินทุนในการซ้ือตูแ้ช่เยน็ เน่ืองจากกลุ่มมีตูเ้ยน็ 1 เคร่ืองเท่านั้นท่ีใชเ้กบ็
รักษาน ้าขา้วกลอ้งก่อนส่งจ าหน่วย หากมีตูแ้ช่จะท าใหก้ลุ่มสามารถเพิ่มก าลงัการผลิตและมีผลิตภณัฑน์ ้ าขา้วกลอ้งมาก
ข้ึน ซ่ึงไม่สามารถแบ่งเงินจากก าไรไปซ้ือไดเ้พราะตอ้งแบ่งไวช้ าระหน้ีตอนปลายปี และขอ้จ ากดัในเร่ืองการออกบูธ
จ าหน่ายสินคา้ เน่ืองจากการเดินทางไปออกบูธต่างจงัหวดัมีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งค่าแรง ค่าท่ีพกั และค่าตอบแทน เป็น
ต้น ดังนั้ น ในบางคร้ังกลุ่มจึงไม่ได้การเดินทางไปออกบูธ ซ่ึงเป็นการตัดโอกาสในการจ าหน่ายสินค้าและ
ประชาสัมพนัธ์ใหค้นรู้จกัมากข้ึน และ 4) ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วม สมาชิกของกลุ่มไม่ค่อยมีเวลาวา่งเขา้ร่วมกิจกรรม
กลุ่ม เพราะตอ้งท างาน ดงันั้นกลุ่มยงัขาดการมีส่วนร่วมจากสมาชิกอยู ่  
  

อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
กลุ่มขา้วกลอ้งอินทรียด์  าเนินงานวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 จดทะเบียนโรงสีขา้วใน ปี พ.ศ. 2559 และจด

ทะเบียนอย.ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มมีโครงสร้างการด าเนินงานท่ีชดัเจน โครงสร้างของกลุ่ม ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน 
เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพนัธ์ การตลาด และสมาชิกกลุ่ม ปัจจุบนัมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 31 คน กลุ่มมีการระดมหุ้น
และการจ่ายเงินออมและมีเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก การระดมทุนในกลุ่มท าเพื่อให้สมาชิกรู้สึกว่าไดเ้ป็น
เจา้ของร่วมกนัและท าให้กลุ่มมีความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่น นอกจากน้ีกลุ่มมีสวสัดิการกูย้มืเงินแก่สมาชิก และมีการปันผล
หุ้นทุกปี การแบ่งงานของกลุ่มจะแบ่งตามความสนใจและทกัษะ ความถนดัเฉพาะของแต่ละคนและมีการสอนงานกนัตาม
ความสนใจของสมาชิก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวุฒินนัท ์(2553) ท่ีศึกษาลกัษณะการบริหารจดัการของกลุ่มวิสาหกิจ 
พบวา่ คณะท างานของกลุ่มและสมาชิกมีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน คณะกรรมการกลุ่มมาจากการแต่งตั้ง และมีการ
ก าหนดหนา้ท่ีของคณะกรรมการไวโ้ดย ประธานกลุ่ม และดา้นการเงิน กลุ่มมีทั้งการระดมทุนจากสมาชิกภายในกลุ่ม และ
ไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน  

กลุ่มมีการวางแผนการผลิตและการแปรรูป แผนการตลาด แต่เป็นแผนท่ีไม่แน่นอนมีความยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับเปล่ียนไดต้ลอดเวลา ส่วนแผนการเงินกลุ่มท าเพื่อให้สามารถช าระหน้ีปลายปีได ้การผลิตหลกัของกลุ่ม คือ ขา้ว 
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กลุ่มให้ความส าคญัตั้งแต่การปลูกขา้ว ขา้วจะตอ้งเป็นขา้วอินทรียท่ี์มีคุณภาพไม่ใชส้ารเคมีในการปลูก กลุ่มมีการแปร
รูปขา้วเป็นแป้งขา้วฮางเพื่อเป็นวตัถุดิบหลกัในการแปรรูปผลิตภณัฑข์นมต่าง ๆ และน ้ านมขา้วกลอ้ง ผลิตภณัฑท่ี์กลุ่ม
จ าหน่วย ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ 105 ขา้วไรซ์เบอร์ร่ี ขา้วพญาลืมแกง ขา้วเหนียวด ามง้ ขา้วเหนียวลืมผวั ขา้วหอมดอก
พะยอม ขา้วทบัทิมชุมแพ และขา้วหอมมะลิแดง น ้ านมขา้วกลอ้ง ขนมขา้วเหนียวด าแท่งรวมรส ขนมขา้วฮางสอดไส้ 
ขนมดอกจอกขา้วฮาง ขนมทองม้วนข้าวฮาง คุ ้กก้ีข้าวฮาง เป็นต้น ตลาดหลัดของกลุ่ม คือโรงเรียนในพื้นท่ีและ
โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น ซ่ึงกลุ่มตอ้งน าขา้วไปส่งทุกเดือน ส าหรับผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ กลุ่มมีการส่งขายร้านคา้ท่ีมีการ
พูดคุยกนัไว ้ทั้งรานคา้ท่ีซ้ือไปขาย และฝากร้านคา้ขาย รวมทั้งการออกบูธจ าหน่ายสินคา้ตามงานประชุมและสถานท่ี
ราชการท่ีภาครัฐจดัไวใ้ห้ การประชาสัมพนัธ์มีลกัษณะการบอกต่อปากตาปาก และกลุ่มมีช่องทางการประชาสัมพนัธ์
ทาง Facebook เพื่อน าเสนอกิจกรรมความเคล่ือนไหวของกลุ่ม  

กลุ่มมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการช าระเงินกูย้ืมประจ าปี โดยจะมีการแบ่งเงินก็เป็นส่วน ๆ ไดแ้ก่ ก าไร 
ตน้ทุนในการผลิตคร้ังต่อไป และเงินส าหรับช าระหน้ี โดยกลุ่มมีรายไดต่้อเดือนประมาณเดือนละ 23,000 บาท ส าหรับ
การท าบญัชี กลุ่มไดรั้บความรู้และค าแนะน าจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบา้นแฮด  
และคณะบริหารธุรกิจและการบญัชี มหาวทิยาลยัขอนแก่น ความรู้ท่ีไดก้ลุ่มน ามาปรับใชต้ามความเขา้ใจแต่ท าบญัชีตาม
หลกัจากท่ีไดอ้บรม โดยบนัทึกลงในสมุดรายรับ รายจ่าย   

ส าหรับปัญหาส าคญัในการด าเนินงานกลุ่ม คือ กลุ่มยงัขาดการมีส่วนร่วมจากสมาชิกอยู่ เน่ืองจากการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่มตอ้งท าตอนกลางวนัซ่ึงเป็นเวลาท่ีชาวบา้นตอ้งออกไปท าไร่ท านา ดา้นการแปรรูป ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
ยงัไม่ค่อยหลากหลายและทนัสมยั เช่น รสชาติของน ้ านมขา้วกลอ้งไม่หลากหลาย ท าให้ยงัเขา้ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง
เด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนพงศ์ (2553) ท่ีศึกษาปัญหาส าคญัของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า 
ปัญหาท่ีส าคญั คือตน้ทุนการผลิตสูง การแปรรูปผลิตภณัฑไ์ม่มีความหลากหลาย สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพตามความตอ้งการ
ของตลาด ดงันั้นจึงควรมีการอบรม และการศึกษาดูงาน พร้อมทั้งหาเครือข่ายหนุนเสริมกนั ปัญหาดา้นการตลาดของ
กลุ่ม การแปรรูปของกลุ่มท าไดน้อ้ยและไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากกลุ่มจะผลิตตามค าสั่งซ้ือและส่งตามร้านคา้ท่ีกลุ่ม
ไดมี้การพูดคุยฝากขายไว ้ ซ่ึงร้านคา้ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มในจงัหวดัขอนแก่นยงัมีนอ้ย ท าใหผ้ลิตภณัฑข์องกลุ่ม
ยงัเขา้ไม่ถึงผูบ้ริโภคและเป็นท่ีรู้จกัในวงแคบเท่านั้น และดา้นการเงิน กลุ่มยงัขาดเงินทุนในการต่อยอดและพฒันากลุ่ม 
ท าให้ส่งผลต่อการผลิตและการขยายตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธงพล และคณะ (2556) ท่ีศึกษาปัญหาของ
วสิาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา พบวา่  ปัญหาดา้นการตลาดส่วนมากไม่มีความรู้ขั้นสูงในดา้นการจดัการทาง
การตลาด เช่น ไม่มีช่องทางการจดัจ าหน่าย การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ และมีระบบบญัชีท่ีสามารถค านวณ
ตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริงไดแ้ละการขาดเงินทุนเพื่อการขยายกิจการ ดงันั้นกลุ่มจึงตอ้งมีการวางแผนทางการตลาด เม่ือ
กลุ่มมีตลาดท่ีแน่นอนจะท าใหส้ามารถวางแผนการผลิตและการแปรรูปได ้ 

 
กติติกรรมประกาศ 

การวิจยัคร้ังน้ีจะส าเร็จลุล่วงไม่ไดเ้ลย ถา้ไม่ไดรั้บความเมตตาและความเอาใจใส่จากอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูว้ิจยัตอ้ง
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก ท่ีให้ค  าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการท าวิจัยคร้ังน้ี และ
ขอขอบพระคุณกลุ่มขา้วกลอ้งอินทรีย ์และองคก์รหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีใหก้ารตอ้นรับและใหข้อ้มูลวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดี รวมทั้งขอบคุณ พี่ ๆ เพื่อน ๆ นอ้ง ๆ ทุกคนท่ีค่อยถามไถ่และใหก้ าลงัเสมอมา  

ทา้ยท่ีสุด ผูท่ี้เป็นแรงบนัดาลเป็นทุกอยา่งของผูว้จิยั ขอกราบขอบพระคุณมารดา และบิดา ท่ีเช่ือมัน่ในตวัลูกคนน้ี ใหก้าร
สนบัสนุน ส่งความห่วงใยและก าลงัใจใหต้ลอดมา ซ่ึงหล่อหลอมใหลู้กอดทนและบากบัน่มาจนถึงทุกวนัน้ี  
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