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บทคัดย่อ   
 
 การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาการจัดตัง้วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนต าบลทุ่งใหญ่       
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการฟื้นคืนโครงการโรงสีข้าวให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล          
ทุ่งใหญ่ภายหลงัจากการยกเลิกกิจการไปเมื่อปี พ .ศ.2549 ซึ่งจากการสภาพพืน้ที่จริง
ของโครงการรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการสงัเกต การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ
จากสมาชิกกลุ่มพบว่าสภาพพืน้ที่มีความพร้อมต่อการด าเนินกิจการอีกทัง้สมาชิก    
สว่นใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 80 เนื่องด้วยเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจหลกัแล้ว และเป็นการสร้างรายได้
เสริมให้กบัตวัเอง รวมถึงได้สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัสมาชิก และคนในหมู่บ้านอีกด้วย 
และ เมื่ อศึกษ าไปถึ งความ เป็ น ไป ได้ ในการลงทุน ในธุ ร กิ จ โรงสี ข้ าวชุม ชน                    
โดยการวิเคราะห์หาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการ พบว่าโครงการมีอตัรา
ผลตอบแทน (IRR) 43.27% และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 267,190 บาท
โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทนุ  

 
ค าส าคัญ : โรงสข้ีาวชมุชน อตัราผลตอบแทน มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ  
 

Abstract 
 

The aim of this study is to study the establishment of a community 
enterprise rice mill for the operators to restore a community rice mills of   

 
1 อาจารย์สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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Tambon Thungyai administration organization which went out of business in 
the year 2549. After survey fields trip, data collection by observation and 
interview of unofficial members. It was found that the area has preparedness 
to operate as most members are satisfied that participated, representing 80 
percent due to spending their free time usefully and earning the additional 
income. As well as making new relationships with members. The feasibility 
study of investment on rice mills by analyze rate of return of the investment, 
showed that the IRR (Internal Rate of Return) at 43.27%, the NPV (Net Present 
Value) is amounted to  267,190 baht. It could be concluded that this project is 
feasibility of investment. 

 
Keywords : Community Rice Mill IRR  NPV 
 
บทน า 
 

ข้าวมีบทบาทส าคญัหลายอยา่งตอ่สงัคมไทยตัง้แตเ่ป็นอาหารไปจนถึงงานพืน้ที่
ปลกูข้าวคิดเป็นมากกว่าคร่ึงหนึ่งของพืน้ท่ีเพาะปลกูทัง้ประเทศและใช้แรงงานมากกว่า
คร่ึงของแรงงานทัง้ประเทศ ข้าวเป็นหนึง่ในอาหารหลกัและเป็นแหลง่โภชนาการส าหรับ
พลเมืองไทยสว่นใหญ่ ข้าวยงัเป็นสว่นส าคญัในการส่งออกของไทย อตุสาหกรรมข้าว
ของไทยต้องเผชิญกบัภยัคกุคามใหญ่ๆ โดยสทุศัน์ เศรษฐบญุสร้าง กลา่ววา่ภยัคกุคาม
ใหญ่สามประการประกอบด้วย 1) การแข่งขนัในตลาดระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึน้     
2) การแข่งขนักับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นที่เพิ่มมูลค่าการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้นทนุค่าแรงงาน และ 3) การเสื่อมคณุภาพของสภาพระบบนิเวศ เมื่อการผลิตข้าวทัว่
โลกแข่งขันกันมากขึน้ จึงท าให้เป็นการยากยิ่งขึน้ส าหรับประเทศไทยที่จะรักษา          
ข้อได้เปรียบในการแข่งขนัและขอบเขตที่ผู้ผลิตข้าวไทยเคยชิน ส าหรับภยัคกุคามที่สอง 
การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยน าไปสู่การเพิ่มความมั่งคั่งและต้นทุนค่าแรงงาน             
ท าให้ชาวนาซึ่งใช้แรงงานมนุษย์ราคาถูกมีต้นทุนสงูขึน้ อย่างที่สาม ที่ดินขนาดใหญ่    
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ซึ่งใช้ปลูกข้าวสามารถมีผลกระทบในทางที่ไม่ดีระยะยาวต่อผลผลิตต่อพืน้ที่ได้ และ
เนื่องจากอาชีพชาวนานัน้ถือเป็นอาชีพหลกัของคนไทย โดยเฉพาะในภาคกลาง และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และข้าวก็จดัเป็นผลิตผลทางการเกษตรสง่ออกเป็นอนัดบั  1 
ของไทย นอกจากนัน้ข้าวยงัจัดเป็นอาหารหลกัของคนไทยทุกคน สว่นในพืน้ที่ภาคใต้            
มีประชาชนบางสว่นประกอบอาชีพชาวนา เช่น จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
และจังหวดัสงขลาบางส่วน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เน้นการปลกูเพื่อไว้รับประทานเอง 
และหากมีปริมาณมากก็จะขายตอ่ให้พอ่ค้าคนกลาง  
         ในปี พ.ศ. 2546 ต าบลทุง่ใหญ่ ซึง่เป็นต าบลหนึง่ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ได้รวมกลุม่สมาชิกของคนในชุมชนจดัตัง้กองทนุวิสาหกิจโรงสีข้าวชมุชนต าบลทุ่งใหญ่
ขึน้โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ตามโครงการ
กองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เมื่อปี 2544 ที่ได้แถลงต่อรัฐสภา           
ในการจัดตัง้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ส าหรับลงทุนสร้างอาชีพเสริมให้กับประชาชนหรือวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน         
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการจัดตัง้ 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ 1) ในการประกอบการจะมุ่งประโยชน์ทางสังคมแก่ชุมชนมากกว่า            
การแสวงหาก าไรสงูสดุ 2) เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนให้กบัสมาชิก และ 3) เพื่อให้ชมุชน
ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ การรวมกลุม่กนัในครัง้แรกมีสมาชิกทัง้หมด 105 คน 
และได้ประชุมร่วมกนัเมื่อวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2546 เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจดัการ 
เช่น การควบคมุการผลิต การว่าจ้างคนงาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาเปิดด าเนินการ และ
อตัราการคิดคา่บริการสข้ีาว เป็นต้น แหลง่วตัถดุิบหลกัจะมาจากคนในชมุชนท่ีประกอบ
อาชีพท านาน าข้าวเปลือกมาสีเพื่อรับประทานเอง และมีพ่อ ค้าคนกลางบางส่วน           
ที่ค้าขายข้าวสารในพืน้ที่จังหวดัสงขลา น าข้าวเปลือกมาสีขาย หรือมารับซือ้ข้าวสาร        
ที่สีแล้วไปขาย โดยคิดราคาต ่า (สีข้าวเปลือกราคา กิโลกรัมละ 80 สตางค์ สีข้าวเป็นเลียง 
กิโลกรัมละ 1.25 บาท) กองทุนฯ ได้เปิดด าเนินการเร่ือยมาจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 
รวมระยะเวลาด าเนินการ 2 ปี 3 เดือน ก็ต้องหยดุโครงการลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ฝ่ายบริหารใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ และในปี พ .ศ. 2555 นีผู้้บริหาร
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน       
ในชุมชน และต้องการสร้างอาชีพใหม่ให้เกิดขึน้ในชุมชน รวมถึงต้องการให้ชุมชนได้
เรียนรู้การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุ จึงต้องการน าโครงการจดัตัง้วิสาหกิจโรงสีข้าวชมุชน
ต าบลทุ่งใหญ่กลับมาด าเนินการใหม่อีกครัง้ ประกอบกับเมื่อได้ตรวจสอบสภาพ
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ รวมถึงสถานท่ีโรงสข้ีาวเดิม พบวา่ยงัอยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้  
 ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ        
ที่สูงขึน้ ส่งผลให้ราคาสินค้าต่างๆสูงขึน้ด้วย ในขณะที่ประชาชนยังมีรายได้เท่าเดิม      
การจดัตัง้จึงต้องมีการศึกษาข้อมลูในด้านตา่งๆ ก่อน องค์การบริหารสว่นต าบลทุง่ใหญ่
จึงเสนอให้ผู้วิจยัด าเนินการวิจยัเพื่อศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้วิสาหกิจโรงสข้ีาว
ชุมชนต าบลทุ่งใหญ่ จากเหตุผลนีผู้้ วิจัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่           
จึงต้องท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนต าบลทุ่งใหญ่
ในด้านตา่งๆ ได้แก่ แหลง่วตัถดุิบ ความต้องการของตลาด การวางแผนการผลติ รวมถึง
การบริหารจัดการ เพื่อประกอบการตัดสินใจด าเนินการโครงการต่อไปขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  อีกทัง้การด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวต้องมีการปรับตัวและ            
มีกลยุทธ์ที่เหมาะสม ผู้ประกอบการต้องศึกษาวิธีการด าเนินธุรกิจอย่างละเอียดและ
ความเป็นไปได้ของธุรกิจโรงสีข้าว ด้วยความที่เล็งเห็นถึงประโยชน์และผลกระทบ         
ในการท าธุรกิจโรงสีข้าวว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจต่อการลงทุนหรือไม่ ทัง้ยงัเป็นแนวทาง
ในการด าเนินธุรกิจส าหรับผู้ที่จะเข้าประกอบกิจการนี ้
 
วัตถุประสงค์ 
 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการยกเลิกโครงการวิสาหกิจ      

โรงสข้ีาวชมุชนต าบลทุง่ใหญ่ 
 2. เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัตัง้วิสาหกิจโรงสข้ีาวชมุชนต าบลทุง่ใหญ่ 
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สมมติฐานการวจิัย  
 
 อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทนุ (IRR) ของโครงการมคีา่สงูกวา่อตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ในปัจจบุนั 
 
วิธีการวิจัย  
 

การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการยกเลิก
โครงการวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนและวิเคราะห์หาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
ของโครงการวิสาหกิจโรงสข้ีาวชมุชนต าบลทุง่ใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และ
การประเมินถึงความเป็นไปได้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน        
เพื่อประเมินราคาค่าใช้จ่ายรวมการถึงผลตอบแทนจากการจัดตัง้โรงสีข้าวชุมชน          
โดยท าการศึกษาจากข้อมูลการสมัภาษณ์สมาชิกโครงการวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชน            
ถึงสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการยกเลิกโครงการและการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) เพื่อดคูวามเหมาะสมของการลงทนุในโครงการ 
โดยการค านวณทางสถิติที่เก่ียวข้องในด้านตา่งๆ ได้แก่ มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของโครงการ 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนของโครงการและ
ระยะเวลาคืนทุน นอกจากนีย้งัวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของโครงการ
เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจจากลงทนุได้ดียิ่งขึน้ ในกรณีที่อตัราผลตอบแทนและ
ต้นทุนที่เกิดขึน้แตกต่างจากกฎของการตัดสินใจที่น ามาวิเคราะห์  ซึ่งสุพนิต ล าดวง 
(2549) ได้กล่าวเก่ียวกับทฤษฎีผลตอบแทน (Theory of Benefit) ว่า ผลตอบแทน
โครงการแต่ละโครงการสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ผลตอบแทนทางตรง
(Direct Benefit) หรือบางครัง้เรียกว่าผลตอบแทนขัน้ต้น หมายถึงมูลค่าสินค้าและ
บริการที่ผลิตได้โดยตรงจากโครงการ และ 2) ผลตอบแทนทางอ้อม(Indirect Benefit) 
หรืออาจเรียกวา่ผลตอบแทนขัน้รอง หมายถึงมลูค่าของสินค้าและบริการท่ีได้รับเพิ่มขึน้
จากกิจกรรมสว่นควบอื่นๆหรือเป็นผลตอบแทนที่เกิดขึน้จากภายนอกโครงการ โดยมี
รายละเอียดการด าเนินการวิเคราะห์ดงันี ้
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   1. ศึกษาสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการยกเลิกโครงการวิสาหกิจ
โรงสีข้าวชุมชนต าบลทุ่งใหญ่ โดยใช้วิธีการวิจ ัยเชิงปฏิบ ัติการแบบมีส่วนร่วม            
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสงัเกต การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  การจัดเวที
ชมุชน และการศกึษาจากเอกสาร โดยครอบคลมุประเด็นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

      1.1 สภาพทัว่ไปของกลุม่วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนต าบลทุ่งใหญ่ ได้แก่ 
จ านวนสมาชิก หุ้ น และทุนทัง้หมด ยอดรับซือ้ข้าวเปลือกและยอดขายข้าวสารกับ
ผลผลติอื่นๆ ในแตล่ะปี 

        1.2 วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้โครงการ 
      1.3 สภาพการด าเนินงาน เช่น การบริหารจัดการภายในกลุ่ม การรับ

ซือ้ข้าวเปลอืก การจดัการส ีการขายข้าวสาร การติดต่อประสานงานภายในกลุม่สมาชิก
และเครือขา่ย  
      1.4 เทคนิควิธีการท างานที่ส่งผลต่อการได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
ทางการด าเนินงานของกลุม่ เหตผุลที่ใช้วิธีการนัน้ และผลที่เกิดขึน้ตอ่โครงการของกลุม่ 

         1.5 ความพึงพอใจของผลลพัธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมวิสาหกิจโรงสีข้าว
ชมุชน โดยสอบถามข้อมลูความพงึพอใจจากสมาชิกในกลุม่จ านวน  20 คน        - สาเหตขุองการยกเลกิโครงการ และแนวโน้มของการฟืน้คืนโครงการ สมาชิกยินดีจะเข้าร่วมโครงการอีกหรือไม ่และถ้าเข้าร่วมโครงการต้องการให้มีการพฒันาหรือปรับปรุงด้านใดบ้าง อยา่งไร เป็นต้น 
         2. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการจดัตัง้วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชน
ต าบลทุ่งใหญ่ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเลือกท าเลที่ตัง้ การวางแผนผัง
โรงงาน การวิเคราะห์ต้นทนุ ความคุ้มคา่ในการลงทนุโดยพิจารณาจากคา่ IRR ที่ได้ต้อง
มีคา่สงูกวา่คา่ IRR มาตรฐานของโรงสข้ีาวชมุชน และมีสมมติฐานการวิเคราะห์ดงันี ้
  2.1 โรงสีข้าวชุมชนสามารถสีข้าวสารได้เฉลี่ย 150 ตนัต่อปี ก าลงั
การผลิตข้าวคิดเป็น 500 กิโลกรัมต่อวนั โดยคิดที่ 300 วนัผลิตต่อปี และท าการผลิต    
1 กะต่อวนั (8 ชัว่โมง) โดยก าหนดให้ในช่วงวนัหยดุไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าเสื่อม
ราคาและดอกเบีย้ ซึ่งการสร้างโรงสีข้าวนีใ้ช้เนือ้ที่น้อย เคร่ืองจักรที่ใช้มีขนาดเล็กใช้
เวลาในการติดตัง้ไมน่านเนื่องจากไมม่ีความยุง่ยากและซบัซ้อน 
  2.2 สมมติให้การสร้างโรงสีข้าว อาคารและการติดตัง้เคร่ืองจักรใช้
เวลา 1 ปีแรกในการลงทนุและในปีแรกของการลงทนุนัน้สามารถผลติข้าวได้ทัง้ 300 วนั 
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  2.3 อตัราการใช้ก าลงัการผลิตตัง้แต่ปีที่ 1 ของการผลติก าหนดให้มี
อตัราการใช้ก าลงัการผลติที่ 100% ของก าลงัการผลติสงูสดุ 
  2.4 ราคาข้าวเปลอืกที่รับซือ้ ก าหนดราคาไว้ที่ 17 บาทตอ่กิโลกรัม 
  2.5 อตัราค่าแรงรายวนัคิดที่ 300 บาทต่อคนต่อวนั และก าหนดให้
อตัราคา่แรงเพิ่มขึน้ปีละ 3% 
  2.6 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุประมาณ 1:1 
  2.7 ค่าพลงังานซึ่งประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าและค่าน า้ก าหนดไว้ที่  
3.2 บาทตอ่กิโลกรัม 

   2.8 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน หรือต้นทุนคงที่ หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการลงทุนครัง้แรกที่เกิดจากการจัดซือ้สินทรัพย์ถาวร ซึ่งจะท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการศึกษาหาข้อมลูและสมัภาษณ์จากนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งใหญ่ 
ได้แก่ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

   2.8.1 ที่ดิน 
   2.8.2 อาคาร 
   2.8.3 เคร่ืองจกัรสข้ีาว 
   2.8.4 คา่ยานพาหนะ ประกอบด้วย รถตกัข้าวเปลอืก รถกระบะ 
อยา่งละ 1 คนั 
   2.8.5 ค่าอปุกรณ์ส านกังาน ประกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์ โทรสาร โต๊ะท างาน เก้าอี ้ตู้ เอกสาร เคร่ืองคดิเลข เคร่ืองปรับอากาศ  
   2.8.6 โกดงัเก็บสนิค้า 
   2.8.7 ลานตากข้าว 
   2.8.8 เคร่ืองชัง่น า้หนกั 
   2.8.9 เคร่ืองเย็บกระสอบ 1 เคร่ือง 
  2.9 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหรือต้นทุนผันแปร  หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการผลิตและการบริหารงานทัว่ไปซึ่งจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการศกึษาข้อมลูและการสมัภาษณ์ ได้แก่ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
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   2.9.1 คา่วตัถดุิบ วตัถดุิบที่ใช้ในการแปรรูปเป็นข้าวสาร ได้แก ่
ข้าวเปลอืก 
   2.9.2 คา่กระสอบข้าวเปลอืก กระสอบข้าวสาร 
   2.9.3 ด้ายส าหรับการเย็บกระสอบ 
   2.9.4 คา่แรงงาน 
   2.9.5 คา่ไฟฟา้และคา่น า้ 
   2.9.6 คา่โทรศพัท์ 
   2.9.7 คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ 
   2.9.8 คา่ซอ่มแซมอปุกรณ์ 
 3. ถ่ายทอดความรู้สูส่มาชิกในโครงการวิสาหกิจโรงสข้ีาวชมุชนต าบลทุ่งใหญ่ 
โดยการจดัท าเอกสารการด าเนินโครงการโรงสีข้าว พร้อมแผ่นบนัทึกข้อมลูมอบให้กับ
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งใหญ่ และหากทางองค์การพร้อมเร่ิมด าเนินกิจการทางทีม
ผู้ วิจัยจะเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลือตัง้แต่ขัน้ตอนการเร่ิมกิจการจนกระทั่งสามารถ
ด าเนินกิจการได้อยา่งสมบรูณ์ 
 
ผลการศึกษา   
 

จากการศึกษาข้อมลูวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนต าบลทุ่งใหญ่ ทัง้การศึกษาเชิง
คณุภาพ (Qualitative Independent Study) ซึง่เน้นการสมัภาษณ์ โดยมีกรอบประเด็น
ค าถามที่พัฒนาขึน้ (Interview Guide) การสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) และการจัดประชุมกลุ่มกรรมการและแกนน าโรงสี ส่วนการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative Independent Study) เป็นการศึกษาข้อมลูของโรงสีข้าวชุมชน
ต าบลทุ่งใหญ่ โดยใช้กรอบของกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางด้านการเลือก
ท าเลที่ตัง้และการวางแผนผงัโรงงานใหม่และการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุใน
ธุรกิจโรงสีข้าวชมุชนต าบลทุง่ใหญ่  เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าและการแขง่ขนั
ขององค์กร โดยผลการศกึษามีรายละเอียด ดงันี ้
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1. ศึกษาสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการยกเลกิโครงการวสิาหกจิโรงสีข้าว
ชุมชนต าบลทุ่งใหญ่ 
 1.1 สภาพทั่วไปของโครงการวสิาหกจิโรงสีข้าวชุมชนต าบลทุ่งใหญ่ 
 จากโครงการกองทนุหมู่บ้านซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เมื่อปี 2544 
ในการจัดตัง้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ  1 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ส าหรับลงทนุสร้างอาชีพเสริมให้กบัประชาชนหรือวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่จึงได้เสนอ
โครงการวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนเพื่อของบประมาณสนบัสนนุการด าเนินงาน และเมื่อ
ผ่านการอนุมตัิโครงการจากอ าเภอหาดใหญ่ในปี พ.ศ.2546 แล้ว ได้เกิดการรวมกลุ่ม
สมาชิกของคนในชุมชนเพื่อจัดตัง้กองทุนวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนต าบลทุ่งใหญ่ขึน้         
โดยมีสมาชิกเร่ิมต้นรวมกันทัง้หมด 105 คน มีระยะเวลาการก่อสร้างโรงสีข้าว และ          
การจัดวางระบบรวม 6 เดือน สมาชิกทัง้หมดได้ประชุมร่วมกัน เพื่อก าหนดแนวทาง        
การบริหารจัดการ เช่น การควบคุมการผลิต การว่าจ้างคนงาน การจ่ายค่าจ้าง            
เวลาเปิดด าเนินการ และอตัราการคิดค่าบริการสีข้าว เป็นต้น และเร่ิมเปิดด าเนินการ
ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 8 ธันวาคม 2546 โดยมีการก าหนดการถือหุ้นๆ ละ 100 บาทต่อคน 
โดยแต่ละคนถือหุ้นได้สงูสดุไม่เกิน 5 หุ้น มีทุนในการด าเนินการรวม 1,000,000 บาท 
วัตถุประสงค์หลกัในการจัดตัง้โครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1) ในการ
ประกอบการจะมุ่งประโยชน์ทางสงัคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหาก าไรสูงสุด         
2) เพื่อเป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนให้กบัสมาชิก และ 3) เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกนั
อย่างสงบสขุ พืน้ที่โครงการเฉพาะส่วนที่เป็นอาคารมีขนาด กว้าง x ยาว เท่ากับ 8x25 เมตร 
(200 ตารางเมตร)  
 1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้โครงการ  
  1.2.1 ต้องการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน 
  1.2.2 ต้องการสร้างอาชีพใหมใ่ห้เกิดขึน้ในชมุชน  
  1.2.3 ต้องการให้ชมุชนได้เรียนรู้การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ  
 
 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม  2560 
 

25 

 1.3 สภาพการด าเนินงานของโครงการ 
   1.3.1 การบริหารจดัการภายในกลุม่ การติดต่อประสานงานภายในกลุ่ม
สมาชิก และเครือขา่ยสมาชิกภายในกลุม่จะมปีระธานกลุม่ รองประธานกลุม่ 3 คน และ
มีกรรมการและเลขานุการกลุ่ม 1 คน มีการประชุมกลุ่มเพื่อรายงานผลประกอบการ
เดือนละ 2 ครัง้ โดยการประชุมจะจดัทกุวนัที่ 15 และ 30 ของเดือน หากไม่สะดวกจะมี
การแจ้งเลื่อนการประชุมลว่งหน้าโดยเลขานุการกลุ่ม การประชุมต้องมีสมาชิกมาเข้า
ร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80 วัตถุประสงค์หลักของการประชุมคือแจ้งผล
ประกอบการ รายงานปัญหาที่เกิดขึน้จากการด าเนินกิจการ รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์ตอ่กิจการ 
   1.3.2 การรับซือ้ข้าวเปลือกและขายข้าวสาร โครงการมีแหลง่วตัถดุิบหลกั
จากคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพท านาซึ่งน าข้าวเปลือกมาสีเพื่อรับประทานเอง และ    
มีพอ่ค้าคนกลางบางสว่นท่ีค้าขายข้าวสารในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา น าข้าวเปลอืกมาสขีาย 
หรือมารับซือ้ข้าวสารที่สีแล้วไปขายโดยคิดราคาต ่า คือสีข้าวเปลือกราคา กิโลกรัมละ 
80 สตางค์ สีข้าวเป็นเลียง กิโลกรัมละ 1.25 บาท โดยมียอดรับซือ้ข้าวเปลือกและ     
ขายข้าวสารในแตล่ะปีแสดงตามตาราง 1 

 
ตาราง 1 แสดงยอดรับซือ้ข้าวเปลอืกและขายข้าวสารในแตล่ะปีของโครงการ  
 

ปี พ.ศ. ยอดรับซือ้ข้าวเปลือก(ตนัต่อปี) ยอดขายข้าวสาร(ตนัต่อปี) 
2547 170 160 
2548 150 140 
รวม 320 300 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ข้อมลูนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่ใหญ่ 
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   1.3.3 การจดัการส ี 
    ชาวนาในพื น้ที ่จ ังหว ัดสงขลาที ่ประกอบอาชีพท านา จะน า
ข้าวเปลือกมาสีเพื่อรับประทานเอง หรือขายและพ่อค้าคนกลางบางส่วนที่ค้าขาย
ข้าวสารในพืน้ที่จังหวัดสงขลา น าข้าวเปลือกมาสีขาย หรือมารับซือ้ข้าวสารที่สีแล้ว         
ไปขาย โดยคิดราคาคา่สีข้าวต ่ากวา่ท้องตลาด โดยสข้ีาวเปลือกราคา กิโลกรัมละ 80 สตางค์ 
สข้ีาวเป็นเลียง กิโลกรัมละ 1.25 บาท โดยมีพนกังานที่ท าหน้าที่ให้บริการสีข้าวจ านวน 
5 คน เป็นผู้ให้บริการตามขัน้ตอน 
 1.4 เทคนิควิธีการท างานที่ ส่งผลต่อการได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
ทางการด าเนินงานของกลุ่ม เหตุผลที่ใช้วิธีการนัน้ และผลที่เกิดขึน้ต่อโครงการ
ของกลุ่ม 
   1.4.1 เนื่องจากในช่วงที่ด าเนินกิจการในช่วงปี พ .ศ.2546-2549 นัน้ 
สมาชิกในกลุม่สว่นใหญ่มีอาชีพหลกัคือกรีดยาง ซึง่อาจท าให้สมาชิกแตล่ะคนมีเวลาใน
การมาปฏิบตัิงานในโรงสีข้าวที่ไม่ตรงกนั ท าให้การด าเนินกิจการของโรงสีเกิดขึน้แบบ
ไม่ต่อเนื่อง อีกครัง้ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการกรีดยางมากกว่าค่าตอบแทนจากการ
ท างานในโรงส ีจึงไมม่ีแรงจงูใจมากพอที่จะให้พนกังานมาท างานได้อยา่งตอ่เนื่อง 
   1.4.2 ส่วนของวตัถดุิบแม้จะยงัมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ชาวนาในพืน้ที่
จงัหวดัสงขลาประกอบอาชีพท านาน้อยลง เพราะสว่นใหญ่หนัมาท าอาชีพสวนยางกนั
มากขึน้เพราะผลตอบแทนที่ได้รับมีค่าสูง ดังนัน้โรงสีข้าวจึงต้องไปรับวัตถุดิบจาก
ต่างจงัหวดั เช่น จงัหวดัพทัลงุ และนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจงัหวดัที่พบว่า ยงัมีชาวนา
ประกอบอาชีพท านากนัอยูค่อ่นข้างเยอะ ดงันัน้เมื่อตองรับวตัถดุิบมาจากตา่งจงัหวดัจึง
สง่ผลให้มีต้นทนุในการขนสง่เพิ่มขึน้ ไมคุ่้มคา่ตอ่การด าเนินกิจการตอ่ไป  
 1.5 ความพึงพอใจของผลลัพธ์ที่ ได้จากการเข้าร่วมวิสาหกิจโรงสีข้าว
ชุมชน 
   จากการถามความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ่มจ านวน 20 คน พบว่า
สมาชิกสว่นใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 80 เนื่องด้วยเป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจหลกัแล้ว และเป็นการสร้าง
รายได้เสริมให้กบัตวัเอง รวมถึงได้สร้างความมีสมัพันธ์ที่ดีกบัสมาชิก และคนในหมูบ้่าน  
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 1.6 สาเหตุของการยกเลิกโครงการ และแนวโน้มของการฟ้ืนคืนโครงการ  
   ตัง้แต่วนัที่ 8 ธันวาคม 2546 ซึ่งเป็นวนัที่เร่ิมเปิดด าเนินโครงการเร่ือยมา
จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2 ปี 3 เดือน ก็ต้อง
หยดุโครงการลง เนื่องจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้
   1.6.1 มีการเปลีย่นแปลงฝ่ายบริหารใหมข่ององค์การบริหารสว่นต าบลทุง่ใหญ่ 
ซึ่งผู้ ที ่ขึน้มาด ารงต าแหน่งบริหารจัดการไม่มีความรู้ด้านการบริหาร อีกทัง้ไม่มี
ประสบการณ์ด้านการด าเนินงานด้านโรงสีข้าว ส่งผลให้ผลประกอบการลดลงอย่าง
ตอ่เนื่อง 
   1.6.2 เคร่ืองสีข้าวรุ่นที่ใช้งานประสิทธิภาพการท างานเร่ิมลดลง สง่ผลให้
เม็ดข้าวที่สอีอกมาไมส่วยได้ข้าวไมค่รบจ านวน จึงเกิดผลกระทบทัง้ตอ่ผู้ขาย และผู้ซือ้  
   1.6.3 สมาชิกในกลุม่เห็นด้วยว่าหากมีการฟืน้คืนโครงการอีกครัง้สมาชิก
ยินดีจะเข้าร่วมโครงการอย่างแนน่อน แตต้่องการให้โครงการมีการพฒันาหรือปรับปรุง
ด้านการบริหารจดัการท่ีมีความชดัเจน และให้มีการด าเนินโครงการอย่างตอ่เนื่อง เช่น 
มีวตัถดุิบ และลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ ตลอดช่วงเวลา โดยเฉพาะปัจจบุนัราคายางตกต ่า
ลง ธุรกิจโรงสีข้าวถือเป็นธุรกิจที่มาช่วยสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรเพิ่มขึน้  รวมถึงเป็น
ทางเลอืกการสร้างงานให้กบัคนในชมุชนอีกด้วย 
 
2. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตัง้วิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนต าบล  
ทุ่งใหญ่ 
 2.1 การเลือกท าเลที่ตัง้โครงการ 
 นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งใหญ่ และสมาชิกในกลุม่เห็นว่าหากมี
การรือ้ฟืน้โครงการอีกครัง้ควรเลอืกท าเลที่ตัง้ที่เดิมเนื่องจากมีโครงสร้างของอาคาร และ
เคร่ืองจักรบางส่วนที่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้เงินลงทุนที่จะน ามาใช้ในการด าเนิน
โครงการลดลง 

2.2 การวางแผนผังโรงสีข้าว 
พืน้ที่โครงการเฉพาะในส่วนที่เป็นอาคารมีขนาด กว้าง x ยาว เท่ากับ 

8x25 เมตร (200 ตารางเมตร) ซึ่งลกัษณะการวางแผนผงัโรงงานจะใช้การวางแผนผงั
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ตามแผนผังเดิม แต่ต้องมีการปรับปรุงสภาพของอาคารใหม่เพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกตอ่การปฏิบตัิงาน 

2.3 การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ 
 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทนุ และคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

2.3.1 คา่ใช้จ่ายในการลงทนุ  
คา่ใช้จ่ายในการลงทนุ คือคา่ใช้จ่ายในการลงทนุครัง้แรก หรือต้นทนุ

คงที่ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นสินทรัพย์ถาวร เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในปีที่ 0 รวมค่าใช้จ่าย       
ในการลงทุนทัง้หมดคิดเป็นมูลค่า 4,055,000 บาทประกอบด้วยรายละเอียดตามตาราง 2 
ตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 2 แสดงคา่ใช้จา่ยในการลงทนุของกิจการโรงสข้ีาว 
 

รายการ จ านวนเงนิ(บาท) 
ที่ดิน 1,000,000 
อาคาร 200,000 
เคร่ืองจกัรสข้ีาว 500,000 
รถตกัข้าวเปลอืก 600,000 
รถกระบะ 600,000 
คา่อปุกรณ์ส านกังาน 50,000 
โกดงัเก็บสนิค้า 200,000 
ลานตากข้าว 500,000 
เคร่ืองชัง่น า้หนกั 400,000 
เคร่ืองเย็บกระสอบ 2 เคร่ือง 5,000 

รวม 4,055,000 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ข้อมลูนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่ใหญ่ 
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 2.3.2 คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คือ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการผลิตและ
การด าเนินกิจการซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายแปรผนั ประกอบด้วยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้
  1) ค่าวตัถุดิบ (ข้าวเปลือก) เพื่อน ามาสีข้าวส่วนใหญ่ คือข้าวที่ซือ้
จากพ่อค้าคนกลางและเกษตรกรในจังหวัดสงขลา และพัทลุง โดยปริมาณการซือ้
ข้าวเปลือกจะซือ้ตามการผลิตจริงของโรงสีข้าว และซือ้ข้าวเปลือกเก็บไว้เพื่อเก็งก าไร 
ซึ่งราคาที่รับซือ้จะต ่ากว่าราคาที่รัฐบาลรับจ าน าที่เท่ากบั 17,000 บาทต่อตนัโดยจะมี
การซือ้ขายด้วยเงินสด ดงัแสดงข้อมลูตามตาราง 3 ตาราง 4 และตาราง 5 
 
ตาราง 3 แสดงต้นทนุคา่วตัถดุิบตอ่ปี 
 
ปี พ.ศ. รายการ จ านวน (ตนั) หน่วยละ(บาท/ตัน) มูลค่าต่อปี 
2547 ข้าวเปลอืก 170 17,000 2,890,000 
2548 ข้าวเปลอืก 150 17,000 2,550,000 

 รวม 320  5,440,000 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ข้อมลูนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่ใหญ่  
 

ตาราง 4 แสดงรายละเอยีดคา่ซือ้กระสอบและด้ายเย็บ 
 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย (บาท/ตัน) มูลค่าต่อปี(บาท/ปี) 
กระสอบข้าวเปลอืก 3,200 4 12,800 
กระสอบข้าวสาร 3,000 5 15,000 
ด้ายเย็บกระสอบ (24 
ม้วน :1ลงั) 

10 400 400 

รวม   28,200 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ข้อมลูนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่ใหญ่ 
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ตาราง 5 แสดงคา่ใช้จา่ยทัว่ไปภายในกิจการตอ่ปี 
 

รายการ หน่วยละ 
(บาท/เดือน) 

มูลค่าต่อปี 
(บาท/ปี) 

คา่แรงงาน 5 คน 37,500 450,000 
คา่ไฟฟา้ 1,500 18,000 
คา่น า้ 1,000 12,000 
คา่โทรศพัท์ 2,000 24,000 
คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ 10,000 120,000 
คา่ซอ่มแซมอปุกรณ์ 3,000 36,000 

รวม 55,000 660,000 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ข้อมลูนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่ใหญ่ 
 
ตาราง 6 สรุปคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานในปีที่ 1  
 

รายการ จ านวนเงนิ(บาท) 
คา่วตัถดุิบ(ข้าวเปลอืก) 2,720,000 
คา่ซือ้กระสอบและด้ายเย็บ 28,200 
คา่ใช้จา่ยทัว่ไปภายในกิจการ 660,000 

รวม 3,408,200 

ที่มา : จากการสมัภาษณ์ข้อมลูนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่ใหญ่ 
 
 จากตาราง 6 พบวา่คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการของโรงสข้ีาวชมุชนต าบลทุง่
ใหญ่ในปีที่ 1 มีคา่เทา่กบั 3,408,200 บาท  

ดงันัน้ คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานของโรงสข้ีาวชมุชนต าบลทุง่ใหญ่ คิดเป็น
เงิน 3,408,200 บาท 
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จะได้วา่ ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการสข้ีาว เทา่กบั 3,408,200   =    22.72 บาทตอ่กิโลกรัม 
             500x300 
 
3. การท า Sensitivity Analysis 
 เนื่องจากราคาขายข้าวสารมีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
ของโครงการ ผู้วิจยัจึงท าการศึกษาความอ่อนไหว  (Sensitivity) ของโครงการที่เกิดขึน้ 
โดยการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ณ ระดบัราคาต่างๆ ของ
ข้าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้ตาม
ตาราง 7 
 
ตาราง 7 ตารางแสดงการวเิคราะห์ความออ่นไหวของโครงการโรงสข้ีาวชมุชนต าบลทุง่

ใหญ่ 
 

ผลการ
วิเคราะห์ 

ราคาข้าวเปลอืก(บาทตอ่กิโลกรัม) 
25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 

IRR 0.00% 5.37% 43.27% 74.55% 102.69% 
NPV -500,204 -249,310 267,190 574,260 839,600 

 
สรุปและอภปิรายผล  
 
1. ศึกษาสภาพโครงการวิสาหกิจโรงสีข้าวชุมชนต าบลทุ่งใหญ่ 

1.1 สภาพทัว่ไปของโครงการวิสาหกิจโรงสข้ีาวชมุชนต าบลทุง่ใหญ่ก่อนยกเลิก
กิจการ 
  โครงการจัดตัง้ครัง้แรกเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546  มีสมาชิกของคนใน
ชุมชนรวมทัง้หมด 105 คน โดยมีการก าหนดการถือหุ้นๆละ 100 บาทต่อคน ซึ่งแต่ละ
คนจะถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน 5 หุ้น มีทุนในการด าเนินการรวม 1,000,000 บาท โดยมี
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ยอดรับซื อ้ข้าวเปลือกในปี 2547 และ 2548 รวมจ านวน 320 ตัน คิดเป็นมูลค่า  
5,440,000 บาท และยอดขายข้าวสารในปี 2547 และ 2548 คิดเป็นจ านวนรวม 300 ตนั 

1.2 วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้โครงการ 
 วตัถุประสงค์หลกัในการจัดตัง้โครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกนั คือ   

1) ในการประกอบการจะมุ่งประโยชน์ทางสงัคมแก่ชุมชนมากกว่าการแสวงหาก าไร
สงูสดุ 2) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก และ 3) เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้
การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ  
 1.3 สภาพการด าเนินโครงการ  
   1.3.1 การบริหารจัดการภายในกลุ่ม ประกอบด้วยประธานกลุ่ม 1 คน         
รองประธานกลุม่ 3 คน กรรมการกลุม่ (สมาชิกกลุม่) 100 คน และเลขานกุารกลุม่ 1 คน 
มีการนดัหมายประชมุกลุม่เพื่อรายงานผลประกอบการ รายงานปัญหาที่เกิดขึน้จากการ
ด าเนินกิจการ รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ อย่างน้อยเดือนละ     
2 ครัง้ ทกุวนัท่ี 15 และ 30 ของเดือน โดยการประชุมแตล่ะครัง้ต้องมีสมาชิกมาเข้าร่วม
ประชมุอยา่งน้อยร้อยละ 80  
   1.3.2 การรับซือ้ข้าวเปลือก โครงการมีแหลง่วตัถดุิบหลกัจากคนในชุมชน
ที่ประกอบอาชีพท านาซึ่งน าข้าวเปลือกมาสีเพื่อรับประทานเอง และมีพ่อค้าคนกลาง
บางสว่นที่ค้าขายข้าวสารในพืน้ที่จงัหวดัสงขลา น าข้าวเปลือกมาสีขาย หรือมารับซือ้
ข้าวสารท่ีสแีล้วไปขายโดยคิดราคาต ่า 
   1.3.3 การจดัการสี มีการด าเนินงานตามขัน้ตอนการสีข้าว 6 ขัน้ตอน คือ 
ชาวนาหรือพ่อค้าคนกลางน าวตัถดุิบมาที่โรงส ีพนกังานรับวตัถดุิบให้บริการ ชัง่น า้หนกั
และประเมินราคา ด าเนินสข้ีาวเปลอืก ได้ข้าสารน ามาบรรจกุระสอบเพื่อจ าหนา่ยตอ่ไป 

   1.3.4 แหล่งวัตถุดิบหลัก (ข้าวเปลือก) มาจากคนในชุมชนที่ประกอบ
อาชีพท านา และพ่อค้าคนกลางบางส่วนที่ค้าขายข้าวสารในพืน้ที่จงัหวดัสงขลา และ
พทัลงุ โดยคิดค่าสีข้าวเปลือกราคา กิโลกรัมละ 80 สตางค์ สีข้าวเป็นเลียง กิโลกรัมละ 
1.25 บาท ซึง่เป็นราคาที่ต ่ากวา่ท้องตลาดทัว่ไป 
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 1.4 เทคนิควิธีการท างานที่ส่งผลต่อการได้เปรียบหรือเสียเปรียบทางการ
ด าเนินงานของกลุม่ เหตผุลที่ใช้วิธีการนัน้ และผลที่เกิดขึน้ตอ่โครงการของกลุม่ สมาชิก
ในกลุม่สว่นใหญ่มีอาชีพหลกัคือกรีดยาง ซึง่อาจท าให้สมาชิกแต่ละคนมีเวลาในการมา
ปฏิบัติงานในโรงสีข้าวที่ไม่ตรงกัน ท าให้การด าเนินกิจการของโรงสีเกิดขึน้แบบไม่
ต่อเนื่อง อีกทัง้ในช่วงเวลาที่ศึกษานัน้ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการกรีดยางมากกว่า
คา่ตอบแทนจากการท างานในโรงสี จึงไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะให้พนกังานมาท างาน
ได้อยา่งตอ่เนื่อง แตใ่นช่วงเวลาปัจจุบนั (ปี พ.ศ. 2558-2559) คา่ตอบแทนจากการกรีด
ยางต ่า ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีความสนใจในการกลบัมาร่วมกันจัดตัง้โรงสีข้าวชุมชน
มากขึน้ ซึง่ปัจจุบนัองค์การบริหารสว่นต าบลอยูใ่นระหวา่งการขออนมุตัิงบประมาณใน
การจดัตัง้โครงการ 
 1.5 ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการ  
   จากการถามความพึงพอใจของสมาชิกในกลุ่มจ านวน 20 คน พบว่า
สมาชิกสว่นใหญ่มีความพงึพอใจที่ได้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นจ านวนมากกวา่ร้อยละ 80 
เนื่องด้วยเป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์หลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจหลกัแล้ว และเป็น
การสร้างรายได้เสริมให้กบัตวัเอง รวมถึงได้สร้างความมีสมัพนัธ์ที่ดีกบัสมาชิก และคน
ในหมู่บ้าน แต่ต้องการให้โครงการมีการพฒันาหรือปรับปรุงด้านการบริหารจดัการที่มี
ความชดัเจน และให้มีการด าเนินโครงการอยา่งตอ่เนื่อง เช่น มีวตัถดุิบ และลกูค้าอยา่ง
สม ่าเสมอ ตลอดช่วงเวลา โดยเฉพาะปัจจุบนัราคายางตกต ่าลง ธุรกิจโรงสีข้าวถือเป็น
ธุรกิจที่มาช่วยสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกรเพิ่มขึน้ 

 1.6 สาเหตขุองการยกเลกิโครงการ และแนวโน้มของการฟืน้คืนโครงการ  
   1.6.1 มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารใหม่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ทุง่ใหญ่ ซึ่งผู้ที่ขึน้มาด ารงต าแหน่งบริหารจดัการไม่มีความรู้ด้านการบริหาร อีกทัง้ไม่มี
ประสบการณ์ด้านการด าเนินงานด้านโรงสีข้าว ส่งผลให้ผลประกอบการลดลงอย่าง
ตอ่เนื่อง 
   1.6.2 เคร่ืองสีข้าวรุ่นที่ใช้งานประสิทธิภาพการท างานเร่ิมลดลง สง่ผลให้
เม็ดข้าวที่สอีอกมาไมส่วย  ได้ข้าวไมค่รบจ านวนจึงเกิดผลกระทบทัง้ตอ่ผู้ขายและผู้ซือ้  
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2. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 2.1 พบว่าโครงการโรงสีขาวชุมชนต าบลทุ่งใหญ่ มียอดขายข้าวสารปี 2547 
และ ปี 2548 เท่ากบั 160 และ 140 ตนัตอ่ปี ตามล าดบั ดงันัน้ โครงการจะมีรายได้จาก
การขายข้าวสารเฉลี่ยประมาณ 4,350,000 บาทต่อปีโดยก าหนดราคาขายข้าวสาร       
ที่ราคาไมต่ ่ากวา่ 27 บาทตอ่กิโลกรัม 
 2.2 เมื่อวิเคราะห์หาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุโครงการ พบว่าโครงการ
มีอัตราผลตอบแทน (IRR) 43.27% ซึ่งอ ัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน            
ที่เหมาะสมต่อการตดัสินใจลงทนุจะต้องมีค่าสงูกว่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ในปัจจุบนั ซึ่ง
จากข้อมลูธนาคารแหง่ประเทศไทย เดือนตลุาคม 2559 ก าหนดค่าอตัราดอกเบีย้เงินกู้
เฉลี่ยเท่ากับ 7% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่า IRR ของโครงการพบว่า มีค่าสงูกว่าอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้  ดงันัน้โครงการวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวเหมาะสมต่อการลงทุน และจาก
การวิเคราะห์มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) มีคา่เทา่กบั 267,190 บาท ซึง่มีคา่มากกวา่ศนูย์ 
แสดงว่าเป็นโครงการที่ได้รับผลตอบแทนที่สงูกว่าอตัราผลตอบแทนที่โครงการต้องการ 
ดังนัน้ ควรลงทุนในธุรกิจโรงสีข้าวชุมชน โดยโครงการใช้เงินลงทุน 4,055,000 บาท      
มีรายได้จากการด าเนินงานประมาณ 4,350,000 บาทต่อปี อีกทัง้นายกองค์การบริหาร
สว่นต าบลทุ่งใหญ่ รวมถึงสมาชิกในกลุม่มีความเห็นว่าการก าหนดการเลือกท าเลที่ตัง้
และการวางแผนผงัโรงงานควรเลือกท าเลที่ตัง้ที่เดิมและลกัษณะผงัโรงสีข้าวแบบเดิม 
เนื่องจากมีโครงสร้างของอาคาร และเคร่ืองจักรบางส่วนที่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้
เงินลงทุนที่จะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการลดลง แต่ทัง้นีต้้องมีการปรับปรุงสภาพ
ของอาคารใหมเ่พื่อให้เหมาะสมและสะดวกตอ่การปฏิบตัิงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ในการศึกษาครัง้นีไ้ม่ได้ศึกษาทางด้านการตลาด หากผู้ สนใจท าธุรกิจนี  ้   
ควรศึกษาหรือวิเคราะห์ถึงสภาพตลาดและวิธีการบริหารงานด้านการตลาดอย่าง
รอบคอบเพื่อลดความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงของราคาขายหรือปริมาณ
ขายและช่วยในการตดัสนิใจลงทนุ 
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 2. การด าเนินธุรกิจโรงสีข้าวมีต้นทนุสงู และสว่นใหญ่จะเป็นคา่ใช้จ่ายในการซือ้
ข้าวเปลือก และการลงทุนในเคร่ืองมือและเคร่ืองจักร โดยมีรายได้หรือผลตอบแทน        
ที่ได้รับเป็นรายได้จากการขายข้าวและผลพลอยได้ เช่น  ปลายข้าว ร า และแกลบ ซึ่ง
ต้องมีการศกึษาเพิ่มเติมในข้อมลูสว่นนีด้้วย 
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