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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยฉบับนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบการมสี่วนร่วมของกลุม่เกษตรกรในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพทั่วไปรวมถึงปัญหาของการผลติปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ศึกษาความต้องการการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์จังหวัดสรุินทร์ พัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ของชุมชน และพัฒนาความรู้การบริหารจัดการและ
ด้านการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชน โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเน้น
ให้กลุ่มเกษตรกรในชุมชนจังหวัดสรุินทร์ที่ผลิตปุ๋ยอินทรยี์เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรยี์และศึกษาข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของประชาชน
ในจังหวัดสุรินทรเ์พื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการผลิตปุย๋อินทรีย ์และระยะที่ 2 การพัฒนา       
แนวทางการบริหารจัดการและตลาดของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วยกลุ่ม
เกษตรกรทีผ่ลติปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประชาชนแตล่ะครัวเรือนท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ กลุม่วิสาหกิจชุมชน
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ประสบผลส าเรจ็จ านวน 1 แห่ง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์       
แบบสัมภาษณ์ข้อมลูทั่วไปและข้อมูลด้านผลติปุ๋ยอินทรยี์ การสนทนากลุ่ม และแผนการฝึกอบรมความรู้ด้านการ
บริหารจดัการตลาดให้กับกลุม่เกษตรกรในชุมชนและประชาชนในชุมชนสภาพทั่วไปของการผลติปุ๋ยอนิทรีย์  
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร คดิเปน็ร้อยละ 50 องค์การบริหารส่วนต าบล  คิดเป็นร้อยละ 35 กลุ่มวิสาหกิจ    
คิดเป็นร้อยละ 10  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 5  และพบว่าการผลิตปุย๋อินทรีย์ในชุมชน
ส่วนมากจะผลิตปุ๋ยรูปแบบของปุ๋ยคอกอัดเม็ด คดิเป็นร้อยละ 95 และการประเภทปุย๋หมักชีวภาพในชุมชน
ส่วนมากจะผลิต รูปแบบของสารเร่งการเจริญเติบโต คิดเป็นร้อยละ 35 ส่วนสถานภาพการผลติปุ๋ยอินทรีย์มี
สถานภาพส่วนใหญ่คือก าลังผลติและด าเนินงานอยู่ คิดเป็นร้อยละ 55 ชะลอการผลิต คิดเป็นร้อยละ 40 และ
เลิกผลิต คดิเป็นร้อยละ 5 สภาพความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่า 
500 กิโลกรมัต่อปี ส่วนการเลือกซือ้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อน าไปใช้ พบว่าร้อยละ 94.00 ค านึงถึงคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ 
ร้อยละ 79.33 ค านึงถึงมาตรฐานการผลิตปุ๋ยอินทรยี ์ร้อยละ 88.00 ค านึงถึงราคาของปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 55.34 
ไม่ค านึงถึงบรรจุภณัฑ์ของปุ๋ยอินทรีย ์ร้อยละ 52.00   
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ไม่ค านึงถึงแหล่งผลิต/ผู้ผลติปุ๋ยอนิทรีย์ โดยเห็นว่าราคาปุ๋ยอินทรียเ์หมาะสม ส่วนข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 32.66 เห็นว่าควรปรับปรุงสตูรปุ๋ยอินทรีย ์ร้อยละ 28.00 เห็นว่าควร
ปรับปรุงมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์การพัฒนากระบวนการผลติจากการศกึษาวิเคราะหส์ภาพปัญหาและศักยภาพของ
กลุ่มเกษตรกรพบว่าสภาพปญัหาและอุปสรรคของการผลติปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนที่ไม่ได้คณุภาพ และมาตรฐาน  
จากเวทีประชาคมกลุ่มไดเ้ห็นว่าจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน ซึ่งเกษตรกรในชุมชนจะ
ได้ประโยชน์จากการพัฒนากระบวนการผลิตในครั้งน้ี คือโรงงานการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ที่ไมไ่ดม้าตรฐาน และเมื่อมี
การพัฒนากระบวนการผลิตในรูปแบบใหม่ก็จะสามารถแปรรูปได้ปุย๋อินทรีย์ได้ปุ๋ยที่คุณภาพ และมาตรฐานของ
ปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นแนวทางเลือกใหม่ให้กับผู้ต้องการใช้ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อการเกษตร ซึ่งมีรูปแบบการด าเนนิกิจกรรม
ของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกจิโรงปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมดังนี้ คือ รูปแบบวิสาหกิจชุมชน  รูปแบบจ าหน่ายให้ผู้ที่อยู่
ในชุมชน การจ าหน่ายให้กับผู้ทีส่ั่งซื้อโดยตรงท่ีอยู่ในระดับจังหวัดหรอืต่างจังหวัด รูปแบบในลักษณะเครือข่าย
การตลาดปุ๋ยอินทรยี์ เป็นการผลติเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายทีม่ีประสบการณ์และมคีวามสามารถด าเนินการตลาดให้  
และปัจจยัที่จะท าให้กลุม่เกษตรกรในชุมชนแต่ละชุมชนประสบผลส าเร็จในวิสาหกิจชุมชนไดม้ีดังต่อไปนี ้ปัจจัย
ด้านการผลติ ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการเงิน  ปัจจัยด้านการมสีว่นร่วมใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ปัจจัยที่เกี่ยวกับความเป็นผู้น า ปัจจัยดา้นแรงงาน  ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการมีปฏสิัมพนัธ์กับ
ภายนอก   ปัจจัยที่เกี่ยวกับสมาชกิ ปัจจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาความรู้การบรหิารจดัการด้าน
การตลาดของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน ได้มีการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณใ์ห้กับกลุ่ม
เกษตรกร  กลุม่เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการและด้านการตลาด จากวิทยากรและใช้เป็นแนว
ทางการบริหารจัดการของกลุ่มที่เหมาะสมต่อไป  
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ABSTRACT 
 

The research is the operational research to perform the participated of agriculturist group. The 
purpose for study general information and problems of produced organic fertilizer of Surin 
Community.  The develop advance procedure production of the community and an 
administrative management comprehension and the market aspect with an agriculturist group. 
The researcher has to collect the information about the quality and quantity by participated 
emphasize for agriculturist.  There are 2 phase of research operation. First, there is study 
general information about the method to use organic fertilizer of Surin community for 
estimate the situation of the product. And phase 2, about the development of guideline the 
management and marketing by agriculturist team. The Example group of the research has 
agriculturist who produced the organic fertilizer, people who use organic fertilizer and 
enterprise that success to use organic fertilizer 1 company. The research equipment is the 
interview paper to ask the general information and procedure information, questionnaire, the 
group meeting and project of training to educate for marketing management for group of 
agriculturist and other people who live in the community. For the general status for produced 
organic fertilizer. More of producer is agriculturist group have 50 percent, the sub district 
administration organization is 35 percent, enterprise is 10 percent and province administration 



 
 

organization is 5 percent. And 95 percent to find that produce organic fertilizer as pullet 
organic. And Bio – fertilizer in community is biocatalyst type for speed plant growth is 35 
percent. About mostly production status of produce and operating is 55 percent. And lately 
produce is 40 percent and canceled is 5 percent. The status of demand wants to use organic 
fertilizer of the community. Mostly of agriculturist are use organic fertilizers for 500 kilograms 
per year. The selection of quality of organic fertilizer is 94 percent, standard of organic 
fertilizer is 79.33 percent, price of organic fertilizer is 88 percent, and regardless to package of 
organic fertilizer is 55.34 percent, regardless about producer of organic fertilizer is 52 percent 
and other opinion to development and management of organic fertilizer is 32.66 and 
development about the formula of organic fertilizer is 28 percent. The operational 
development of product is study the problem and ability of agriculturist. There are non 
standard of factory to make of organic fertilizer is the problem and obstacle should develop 
the process of production.  Then, if they want to development the operational new type for 
demand of product. Which is the activity of agriculturist group cooperated to enterprise, they 
call community enterprise organization. It is direct sell to supplier in other place. This is called 
organic fertilizer network have role for send product to people who have marketing plan’s 
ability and experience. And factor of success in community enterprise organization are 
produce, marketing, management, accounting, community participation, leadership, labor, 
external relationship, member of the group and factor of information. The method is to 
develope about marketing management knowledge to member in community. There are have 
training class and negotiate the experience to agriculturist group. And they can use the 
knowledge for appropriate to group development and management in the future. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตทีเ่กษตรกรนิยมใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพาะปลูก แบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันปุ๋ยเคมมีีราคาแพงและต้องเพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีต่อพื้นที่
เพาะปลูก โดยสาเหตุเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่เปน็ประโยชน์ต่อพืชในดินลดลงส่วนปุ๋ยอินทรีย์
เป็นปุ๋ยที่มีราคาไม่แพงและเกษตรกรสามารถผลิตไดเ้องจึงพบว่าจ านวนเกษตรกรเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน
ปุ๋ยเคมีเพิม่ขึ้น สินค้าเกษตรอินทรยี์เป็นผลผลิตทางการเกษตรทีเ่กิดจากกระบวนการเพาะปลูกพืชแบบปราศจาก
สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีปราบศัตรูพืช นอกจากน้ี กระแสในเรื่องการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษา
สุขภาพร่างกายมากขึ้น ท าให้ความต้องการบรโิภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท้ังในและตา่งประเทศ   
สังคมไทยในปัจจุบันปรับเปลี่ยนตวัเองจากสังคมที่อยู่แบบพอเพียง มาเป็นสังคมที่อยากอยู่แบบมั่งคั่ง และการ
แสวงหาผลก าไรจากผลผลิตใหไ้ดม้ากที่สุด  แต่ในสังคมดังกล่าวเปน็สังคมที่ผู้คนมีหนี้สินมากมาย  การพัฒนาใน
ด้านต่างๆ  ท าให้เกิดการแยกย้ายของครอบครัวในสังคมชนบท  พ่อ  แม่  ลูก  แยกทางกัน  เนื่องจากมีความ
จ าเป็นต้องออกท างานเพื่อการเลีย้งชีพ  และหาเงินมาเพื่อใช้หนี้ท่ีเกิดขึ้น  และเป็นผลพวงแห่งปัญหาต่างๆ ที่
ตามมาอีกมากมาย  การขยายตัวอย่างรวดเร็วของกรุงเทพฯ  มผีลท าให้เกิดการย้ายถิ่นของครอบครวัคนใน



 
 

ชนบท  ท าให้สมาชิกที่ถูกทอดทิ้งไว้ในชนบทรอเงินจากผู้ย้ายถิ่น (วาทินี บุญชะลักษี, 2540) การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวท าใหผู้้คนท่ีมคีวามสมัพันธ์กับชุมชนและธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มแบบเดิมๆ จางหายไปท าให้ชุมชนอ่อนแอ
ลง  และมีโอกาสที่จะล่มสลายในท่ีสุด  และสิ่งที่เกิดขึ้นโดยส่วนหนึง่เป็นผลพวงจากการพัฒนาท่ีมุ่งสร้างความ
เจริญทางดา้นวัตถุเป็นท่ีตั้ง  และอีกส่วนหน่ึงของผลการพัฒนาท่ีกอ่ให้เกิดขึ้น  คือความสูญเสียความเช่ือมั่นใน
ตัวเองของผู้คนในชุมชน  และการพัฒนาเป็นสิ่งท่ีแยกคนออกจากกนัและออกจากธรรมชาติจนขาดการพึ่งพา
อาศัยกัน  การพัฒนาในยุคใหม่ไมส่่งเสริมขีดความสามารถของคนในชุมชนให้บริหารจัดการทุน  จัดการคน   
และจัดการชุมชน  จนในท่ีสุด  นโยบายการพัฒนาท่ีต้องหันกลับมามองถึงความจ าเป็นและเห็นความส าคัญของ
คุณค่าของชุมชน  และทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน และต้องการรูปแบบวิธีการจัดการในเรื่องดังกล่าว และ
เมื่อกล่าวถึงกิจกรรมการรวมกลุ่มในชุมชน และการรวมกลุ่มต่างๆนัน้เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อมีกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งร่วมกัน  ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันข้ึนเพื่อการท ากิจกรรมในการก่อใหเ้กิดผลผลิตทีม่ีกิจกรรมหรือ
เรียกช่ือต่างๆ กัน  เช่น กลุ่มแมบ่า้น กลุ่มการผลติหรือกลุ่มออมทรพัย์เป็นต้น  ซึ่งในการด าเนินการดงักล่าวเป็น
เพียงการด าเนินการของกลุ่มแบบง่ายๆ ที่ไม่มรีูปแบบหรือข้อก าหนดทีชั่ดเจนประกอบกับ ในระยะเวลาที่ผ่านมา
แนวทางในการพัฒนาประเทศไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในชนบทอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชุมชนทั่งมีทรัพยากร  ดิน  น้ า  ป่า  ผลผลิตทางการเกษตร หรือแมก้ระทั่งภูมิปญัญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม
ที่ยังคงมีอยู่อย่างมากมาย สิ่งเหล่านี้เป็นทุนประมาณค่าไมไ่ด ้
 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์นโยบายจากรากหญา้สูร่ากแก้วดังกล่าว ทกุจังหวัดได้น าแนวคดิของ
วิสาหกิจชุมชน  (SMCE หรือ Small and Micro Community Enterprise) มาใช้เป็นเครื่องมือส าคญัในการ
ด าเนินการวสิาหกิจชุมชน คือ การประกอบการเพื่อการจดัการ “ทุนของชุมชน”  อย่างสร้างสรรค์เพือ่การ
พึ่งตนเอง โดย “ทุนของชุมชน” ไม่ได้หมายถึงแต่เพยีงเงิน แต่รวมถงึทรัพยากรผลผลิต ความรู้ ภูมปิญัญา ทุน
ทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ซึ่งหมายถึงกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรดัผู้คนให้อยูร่่วมกันเป็นชุมชนเป็นพี่เป็นน้อง
ไว้ด้วยกัน การด าเนินกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่นๆ ที่ด าเนินการโดยคณะ
บุคคลที่มีความผูกพัน  มีวิถีชีวิตรว่มกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ  นิติบุคคล  
หรือไมเ่ป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน  
(วิสาหกิจชุมชน, 2548) 
 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งเริ่มต้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน และท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้มาก
ขึ้น  ดังนั้นการรวมกลุม่จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนได้ และเมื่อเกิด
การรวมกลุ่มขึ้นแล้วนั้น สิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีจะน าพาให้กลุ่มสามารถพัฒนาไปได้ คือการบริหารจัดการ
กลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และมีรปูแบบการด าเนินงานท่ีเหมาะสมที่จะน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งระดับฐาน
การผลิตของชุมชน เป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นและจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ท้องถิ่น (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และพิทยา ว่องกุล, 2545) จากเหตุผลและข้อมูลที่กลา่วมาจึงเป็นแนวทางการ
สร้างเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งโดยอาศัยกลไกทางเศรษฐกิจชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้ังคน ชุมชน  
สังคม การเมือง  โดยเน้นการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนจะสามารถสร้างโครงข่ายความปลอดภยัให้กบัระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นต้องมีการวิจัยศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนารูปแบบวสิาหกิจชุมชน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนให้มีความชัดเจน และสามารถน าไป
ปฏิบัติและขยายผลสูส่ังคมวงกว้างได้ต่อไป 



 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปรวมถึงปัญหาของการผลิตปุย๋อินทรีย์ในชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 
2. เพื่อศึกษาความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดสรุินทร ์
3. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปุย๋อินทรีย์ของชุมชน 
4. เพื่อพัฒนาความรู้การบริหารจดัการและด้านการตลาดให้กับกลุม่เกษตรกรในชุมชน  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. กลุ่มเกษตรกรในชุมชนเข้าใจถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน 
2. กลุ่มเกษตรกรในชุมชนได้แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลติปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน 
3. กลุ่มเกษตรกรในชุมชนได้พัฒนาความรู้การบริหารจัดการและด้านการตลาดปุ๋ยอินทรยี์ 

 

วิธดี าเนินการวิจัย 
พ้ืนที่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรกลุม่เป้าหมาย คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทีร่วมกลุม่กันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน อ าเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร ์
2. ประชาชนในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและใช้ปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์โดยสมัภาษณ์จาก    

ผู้ที่เป็นตัวแทนของแต่ละครัวเรือนซึ่งสามารถให้ข้อมลูได้ จ านวน 150 ครัวเรือน 
3. กลุ่ม/องค์กรที่มีการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนของปุ๋ยอินทรีย์และการแปรรปูจ าหน่ายปุย๋อินทรีย์ 

เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประเดน็แนวคิดการพัฒนา การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนของปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน     
1 แห่ง โดยการคัดเลือกจากวสิาหกิจปุ๋ยอินทรีย์ที่มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคณุภาพและมรีูปแบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มเีครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์
2. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านผลติปุ๋ยอินทรีย์ 
3. แนวทางการสนทนากลุ่ม 
4. แผนการฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรในชุมชนและประชาชนใน 

ชุมชน 
ขั้นตอนการศึกษา 

 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตปุย๋อินทรีย์และศึกษาข้อมูลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของ
ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ 

1. ศึกษาสภาพทั่วไปของการผลติปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน จ านวนผู้ประกอบการผลิตของปุ๋ยอินทรีย์ ข้อมลู
กระบวนการแปรรูปปุย๋อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีประสบในด าเนินการ
ผลิต 

2. ส ารวจความคิดเห็นความต้องการในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของประชาชนในจังหวัดสุรินทร ์
3. ศึกษาระบบการตลาดของปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน เพื่อให้เห็นถึงสภาพการตลาดของปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน 
4. ประมวลผลข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษา ทั้งสภาพทั่วไปของการผลิต และสภาพท่ัวไปของการตลาดเพื่อ

เป็นแนวทางการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจท่ีเหมาะสม 



 
 

 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและตลาดของกลุ่มเกษตรกร 
1. จัดเวทีเพื่อร่วมกันก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นผู้ตดัสินใจเลือกรูปแบบการการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง 

2. สรุปผลรูปแบบการบรหิารจดัการปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรของตนเอง 
3. การจัดอบรมใหค้วามรูด้้านการบริหารจดัการปุย๋อินทรีย์ให้กับกลุม่เกษตรกร 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลการสภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน 

สภาพทั่วไปของการผลติปุ๋ยอินทรยี์ซึ่งจะมีประเภทของกิจการและผูป้ระกอบการ  ดังนี้ ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50 และพบว่าการผลิตปุย๋อินทรีย์ในชุมชนส่วนมากจะผลติปุ๋ยรูปแบบของ   
ปุ๋ยคอกอัดเมด็ คิดเป็นร้อยละ 95 ส่วนประเภทปุ๋ยหมักชีวภาพในชุมชนส่วนมากจะผลติ รูปแบบของสารเร่ง  
การเจรญิเติบโต คดิเป็นร้อยละ 35 และสถานภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มสีถานภาพส่วนใหญ่คือก าลังผลิตและ
ด าเนินงานอยู่ คิดเป็นร้อยละ 55   

2. ข้อมลูความต้องการการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน 
 ผลจากการศึกษาสภาพความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนได้ข้อมลูความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มี
รายละเอียด ดังนี้  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากกว่า 500  กิโลกรัมต่อปี  ส่วนการ
เลือกซื้อปุ๋ยอินทรียเ์พื่อน าไปใช้ พบว่าร้อยละ 94.00 ค านึงถึงคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์  ร้อยละ 79.33 ค านึงถึง
มาตรฐานการผลิตปุย๋อินทรีย ์ร้อยละ 88.00 ค านึงถึงราคาของปุ๋ยอินทรีย์   
       3. สภาพการตลาดของปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน 
 การตลาดขายส่งและขายปลีกพบว่าส่วนใหญ่เป็นตลาดในท้องถิ่นและชุมชน  และในเขตอ าเภอ 
และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายของกลุ่มเกษตรกรจะเป็นการจ าหน่ายโดยตรงกับผูซ้ือ้เนื่องจาก
เป็นผลติภณัฑ์ทางการเกษตรนอกจากเกษตรกรผู้ท านา ท าสวนแล้ว ยังมีร้านค้าที่จ าหน่ายต้นไม้ในชุมชนเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการจัดจ าหน่ายและกลุ่มเกษตรกรก็มีการส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรียโ์ดยอาศยักลุม่แกนน าของ
ชุมชนเป็นตัวแทนในการอธิบายถงึคุณลักษณะ  ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  แจกปุ๋ยอินทรีย์ตัวอย่างให้กับ
เกษตรกรเพื่อทดสอบด้วย  และยงัมีแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อประกอบการชักชวนในการน าเอาปุ๋ย
อินทรีย์มาใช้ท าให้เกษตรกรมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ในการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร  จากการศึกษา
การท าการตลาดของกลุม่เกษตรกรที่มีลักษณะการด าเนินกิจกรรมท่ีคล้ายๆ กัน  ซึ่งแต่ละกลุ่มได้มีกลวิธี
การตลาดจ าหนา่ยที่แตกตา่งตามความสามารถและโอกาสของแต่ละกลุ่มของตัวเอง 

4. การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน 
 ชุมชนแต่ละชุมชนท่ีมีการผลติปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี  เนื่องจากมพีื้นที่  และมูลสัตว์วัสดุ
ธรรมชาติที่เพยีงพอกับการผลิตปุย๋อินทรีย์  ประกอบกับ  เกษตรกรเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการผลิตผลติ
ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการผลติที่ท าให้การผลิตปุ๋ยอินทรยี์ไมส่ามารถออกสูต่ลาดได้
และปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ของชุมชนที่ท าให้ผลผลิตปุ๋ยอินทรียไ์มส่ามารถออกสู่
ตลาดได้  มดีังนี้  คือ 1) โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรยี์ที่ไมไ่ดม้าตรฐาน 2) ขาดเงินทุนหมุนเวียน 3) ไมม่ีการรับรองจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์4) การบริหารจัดการในองค์กร 
   



 
 

5. การพัฒนาความรู้การบริหารจัดการและการตลาดโดยการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรทุกกลุม่
ที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
      จากการร่วมกันวิเคราะห์แล้วเห็นว่าสิ่งท่ีกลุ่มยังขาดคือ ความรูเ้กี่ยวกับเรื่องการตลาดและรูปแบบ
การบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรจึงไดม้ีการก าหนดให้มีการฝึกอบรม ให้มีความรู้เรื่องการตลาดและการ
บริหารจดัการกับกลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการของกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มในชุมชน  เพื่อให้
กลุ่มแตล่ะกลุ่มสามารถด าเนินกิจการได้ มีรายละเอียด วิทยากรทีม่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเดน็ท่ีได้มีการ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ ประกอบด้วยเรื่อง การบริหารจัดกลุ่มผลติปุ๋ยอินทรีย์ ระบบการบริหารจัดการและ
ด าเนินการตลาดของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน และเวทีได้มีการตอบขอ้ซักถามในประเด็นที่เกษตรกรและสมาชิก
กลุ่มมีข้อสงสัยและสรุปเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมการบรหิารจดัการตลาดปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน 
 

การอภิปรายผล 
1. สภาพทั่วไปของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน 
    จากสภาพท่ัวไปพบว่าการผลติปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน  ส่วนมากจะเป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิก

เกษตรกรเพื่อผลติปุ๋ยอินทรยี์ใช้ในชุมชนของตนเองโดยมีการสนับสนุนเบื้องต้นจากภาครัฐและการใหค้วามรู้จาก
ภาครัฐเกีย่วกับการผลติปุ๋ยอินทรยี์น้อยมากซึ่งทางภาครัฐหรือจังหวดัควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  ส่วน
การผลิตปุ๋ยอินทรยี์จากการศึกษาพบว่าส่วนมากจะใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นของตัวเองและจากท้องถิ่นใกล้เคียงกัน 
คือ มูลสตัว์ต่างๆ น ามาเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และความต้องการใช้ปุ๋ยในชุมชนนั้น มีความต้องการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาปุ๋ยเคมีมีราคาแพงมากรวมทั้งรัฐไมส่นบัสนุนการใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนการเลือกใช้ปุ๋ย
อินทรีย์นั้น ชุมชนค านึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และราคาของปุ๋ยอินทรีย์ตามล าดับ สอดคล้องกับ มาตรฐานปุ๋ย
อินทรีย์ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2548 (กรมวิชาการเกษตร, 2548)   

สิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้คุณภาพ และมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน สามารถออกสู่ตลาดในชุมชนตาม
รูปแบบที่เหมาะสม เช่น รูปแบบวิสาหกิจชุมชน จะต้องได้รับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร     
การตราสินค้าปุย๋อินทรีย์ของแต่ละชุมชน และหาช่องทางการจัดจ าหน่ายของชุมชนนั้น อาจจะใช้กลยุทธ์หา  
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ในรูปแบบค้าปลีก และค้าส่งตามความต้องการของลูกค้า ส่วนอีกประการหนึง่ คือ     
รัฐจะต้องให้การสนับสนุนด้านการเงินอย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มเกษตรกร ไม่เช่นนั้นกลุ่มเกษตรกรจะขาดทุน
หมุนเวียนและสภาพคล่องในด้านการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกร 

2. การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนเพ่ือให้ออกสู่ตลาดได้ 
     จากการศึกษาวิเคราะหส์ภาพปัญหาและศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรพบว่าสภาพปญัหาและ

อุปสรรคของการผลิตปุ๋ยอินทรยี์ในชุมชนที่ไม่ได้คณุภาพและมาตรฐาน จากเวทีประชาคมกลุ่มได้เห็นวา่
จ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการผลติปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน ซึ่งเกษตรกรในชุมชนจะได้ประโยชน์จากการพฒันา
กระบวนการผลติในครั้งน้ี และเมือ่มีการพัฒนากระบวนการผลิตในรูปแบบใหม่ก็จะสามารถแปรรูปได้ปุ๋ยอินทรีย์
ทีไ่ด้คณุภาพและมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ จะเป็นแนวทางเลือกใหม่ให้กับผู้ต้องการใช้ปุ๋ยอินทรียเ์พื่อการเกษตร 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปราณี หมอนทองแดง (2533) ทีไ่ด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทิศทางการพึ่งตนเองในสังคมที่
ก าลังเปลีย่นไป” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีท าให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ได้แก่ ผู้น าชุมชน แรงจูงใจของชาวบ้านท่ี
ต้องการเข้าร่วมโครงการหรือองคก์รที่เสริมสร้างหลักประกันชีวิต โครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีมีการประกอบ
กิจกรรมทางการเกษตร โครงสร้างทางการเมืองที่มีความสามัคคีและเข้มแข็ง มีการจัดระบบจดัการกับความ
ขัดแย้งภายในชุมชน โครงสร้างทางสังคม คือการมสี่วนร่วมของประชาชน การมีองค์กรเพื่อการช่วยเหลือตนเอง 

 



 
 

 3. รูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสมของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
รูปแบบการด าเนินกิจกรรมวสิาหกิจโรงปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับความเป็นวิสาหกิจ

ชุมชน (กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2547) กล่าวคือโรงปุย๋อินทรีย์ในชุมชนมีลักษณะชุมชนเป็น
เจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการเอง มีผลผลติมาจากกระบวนการในชุมชนที่ริเริ่มสร้างสรรคเ์ป็นนวัตกรรมของชุมชน
มีฐานภูมิปญัญาท้องถิ่นที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล มีการด าเนินการตามแบบบูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการเรยีนรู้เป็นหัวใจและมีการพึ่งพาตนเอง รูปแบบการพัฒนาการตลาด เพื่อ
จ าหน่ายให้ผู้ที่อยู่ในชุมชน การจ าหน่ายให้กับผู้ที่สั่งซื้อโดยตรงที่อยู่ในระดับจังหวดัหรือตา่งจังหวัด รูปแบบ
การตลาดในลักษณะเครือข่ายการตลาดปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการผลิตเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายทีม่ีประสบการณ์และมี
ความสามารถด าเนินการตลาดให ้จะเห็นได้ว่ากลุม่เกษตรกรแต่ละกลุ่มได้มีการก าหนดรูปแบบท่ีหลากหลายและ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของชุมชน การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรจะเน้นความ
ต้องการของสมาชิกในกลุ่มก่อน ขณะเดียวกันก็ยังให้ความส าคัญกับการด าเนินธรุกิจโดยการสร้างเครอืข่ายกับ
กลุ่มที่มีความเช่ียวชาญด้านการตลาด แสดงให้เห็นว่ากลุม่เกษตรกรในชุมชน ได้มีการวิเคราะหศ์ักยภาพของกลุ่ม
ซึ่งมีข้อจ ากัด และน าข้อเด่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของตลาดของวิสาหกิจชุมชน (ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2548) ที่กล่าวว่า  เป็นระบบที่มลีักษณะเฉพาะ เพราะปัจจัย
หลักท่ีก าหนดตลาด คือ การพึ่งตนเอง การเน้นคุณภาพและคุณธรรม  

4. การพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นกลุม่วิสาหกิจชุมชน 
เป้าหมายของการพัฒนาวสิาหกิจชุมชน คือ การส่งเสรมิให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง

ได้ โดยชุมชนร่วมกันด าเนินงานในรูปกลุ่ม เพื่อจดัการทุนของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์เพื่อ
พึ่งพาตนเองในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด ตลอดจนการออมและการจัดสวัสดิการชุมชน เพือ่ประโยชน์
ของชุมชนในกลุ่ม โดยอาศัยหลักเกณฑ์ประกอบด้วยคณุลักษณะดังนี้ 1) ชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นผูด้ าเนินการ
เอง 2) ผลผลติมาจากกระบวนการในชุมชน 3) ชุมชนมีการริเริ่มสรา้งสรรค์ 4)  มีลักษณะการด าเนินงานเป็นบ
รูณาการ 5) ชุมชนมีเป้าหมายในการพึ่งตนเอง 6) มีการเรียนรู้เป็นหวัใจของกระบวนการ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ (ธนาวุฒิ ชนะคช, 2535) ได้ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อผลการด าเนินงานกลุ่มอาชีพทอผ้าด้วยกีก่ระตุกใน
จังหวัดขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าด้วยกีก่ระตุก  
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มผีลตอ่ประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านความสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกกลุ่ม ความสามารถของผู้น าและคณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ความร่วมมือและการมสี่วน
ร่วมของสมาชิกกลุม่ ปัญหาและความต้องการของกลุ่ม ประกอบด้วย ปัญหาการไดร้ับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการ และผู้น าชุมชน ปัญหาการด าเนินงานกลุม่ และปญัหาการบริหารงานกลุ่ม 

5. การพัฒนาความรู้การบริหารจัดการด้านการตลาดโดยการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน 

    กลุ่มเกษตรกรทีผ่ลติปุ๋ยอินทรยี์ในชุมชน ได้เห็นข้อจ ากัดในเรื่องการตลาดของตนเองจึงได้ขอให้มี
การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาดปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนให้กับกลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการของกลุ่ม และ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรแตล่ะกลุ่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งวิธีการด าเนนิการด้าน
ตลาดจากวิทยากร ซึ่งช่วยให้กลุม่น าประสบการณ์ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มและจัดการ
ด้านการตลาดทีเ่หมาะสม ทวีศักดิ ์วิยะชัย และคนอ่ืนๆ (2554) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงงานผลิตปุ๋ย
อินทรีย์กรณศีึกษา :  โครงการหนึง่อ าเภอหนึ่งโรงปุ๋ยในจังหวัดอุบลราชธานี” ผลการศึกษาพบว่า กลุม่เกษตรกร
ที่บริหารโรงงานผลติปุ๋ยอินทรยี์ส่วนใหญ่มีการจดัโครงสรา้งองค์กรแบบอย่างง่าย มีผู้น ากลุม่ที่มีประสบการณ์ใน



 
 

การบริหารมาก่อน โรงผลติปุ๋ยอินทรีย์ทุกแห่งตั้งอยู่หางจากชุมชนไม่เกิน 1 กิโลเมตร มรีะบบสาธารณูปโภค
ส าหรับใช้ในการผลติครบถ้วน ด้านการผลิตพบว่า ปุ๋ยจากโรงงานทุกแห่ง มีคุณสมบัติต่ ากว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ด้านการตลาด ทุกกลุ่มมีแนวทางการตั้งราคาปุย๋แบบเดียวกัน คือ ค านวณจากตน้ทุนการ
ผลิตบวกก าไรทีต่้องการ ส่วนการจัดจ าหน่ายมีสองรูปแบบคือ จ าหน่ายโดยตรงที่หน้าโรงงานและจ าหน่าย
ทางอ้อมโดยผ่านสมาชิกกรรมการหรือสหกรณ์ ส าหรับด้านเงินทุนท่ีแต่ละกลุ่มน ามาใช้ในการด าเนินงานส่วน
ใหญ่ไดม้าจากการลงทุนของสมาชกิโดยต้นทุนหลักในการผลติปุ๋ยคือ มูลสตัว์และแม่ปุ๋ย และฐริาพร เปลีย่นกระโทก 
(2551) ได้ศึกษาวิจัย “ผลสมัฤทธ์ิการฝึกอบรมการผลติปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์
เรียนรูเ้ศรษฐกิจชุมชนเพลิงหลงต าบลบ่อปลาทอง อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” ผลการศึกษาพบว่า 
หลังจากเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมการผลติปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแลว้เกษตรกรร้อยละ 77.5 ได้มีการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพในระดับปานกลาง ร้อยละ 75 น าหลักเชื่อมสัมพันธ์ตลาดไปปฏิบตัิน้อย ร้อยละ 65 น าหลักการ
เพิ่มรายไดไ้ปปฏิบตัิในระดับปานกลาง และร้อยละ 75 น าหลักการขยายโอกาสไปปฏิบัติระดับปานกลาง จะเห็น
ได้ว่าเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินชีวิติ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการแกไ้ขปัญหาความยากจน การจัดหลักสตูรฝึกอบรมจึงเป็นสิง่ส าคัญที่มีต่่อความเข้าใจท่ีถูก้องของ
เกษตรกร     
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
            1. การให้ความรู้โดยวิธีการอบรมไม่เพียงพอส าหรับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
ในการบริหารจัดการ  ดังนั้นควรใช้วิธีบ่มเพาะให้กลุ่มหรือสมาชิกไดเ้รียนรู้การปฏิบตัิแบบค่อยเป็นค่อยไป  และ
เนื่องจากพ้ืนฐานความรู้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก  กลุม่ทุกกลุ่มควรชักชวนให้สมาชิกรุ่นใหม่เข้า
มาร่วมด้วย 
            2. ส าหรับการแก้ปญัหาด้านการผลติควรเน้น  การพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์  เพื่อน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต และเสริมสร้างความพร้อมส าหรับโรงปุ๋ยอินทรีย์ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป  
            1. ศึกษาการใช้แนวคิดวิสาหกิจชุมชนกับการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและควรมีการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง   
            2. พัฒนารูปแบบทางแก้ไขความยากจนในชุมชน  และเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกระบวนการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน 
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