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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบนั อบรมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารด�ำเนินการปฏิบตั ทิ ดี่ ี และ
ส�ำรวจและวิเคราะห์ปจั จัยส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจชุมชนผลิตปุย๋ อินทรียแ์ ละการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องธุรกิจชุมชนผลิตปุย๋ อินทรีย์
ชีวภาพของวิสาหกิจชุมชน โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูล (key informants) จ�ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยดง
เมือง (บ้านดงเมือง) และฟื้นภูมิไท (บ้านโนนเสียว) จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นและมีแนว
การปฏิบัติที่ดี วิธีการเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลจากเอกสารและการอบรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่าสภาพปัจจุบันของวิสาหกิจชุมชนทั้งสองกลุ่มมีการด�ำเนินการผลิตปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง
สามารถบริหารจัดการภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี มีเป้าหมายในความส�ำเร็จขององค์กรร่วมกัน โดยมีปัจจัยที่เป็นแนวทาง
พัฒนาสู่ความส�ำเร็จทั้งปัจจัยภายในด้านภาวะผู้น�ำที่เข้มแข็ง และปัจจัยภายนอกในการเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงดีเด่นทีส่ ง่ ผลให้กลุม่ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั หน่วยงานอืน่ ท�ำให้พฒ
ั นาองค์ความรูต้ ลอดเวลา จนเกิดแนวปฏิบตั ิ
ที่เป็นต้นแบบด้านการจัดการมีการวางแผน การจัดองค์กร การควบคุมและผู้น�ำที่ดี ด้านการผลิตมีการวางแผนการผลิต
สร้างนวัตกรรมการผลิตปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน และด้านการตลาดมีการรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่
ค�ำส�ำคัญ: แนวปฏิบัติที่ดี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ธุรกิจชุมชน
Abstract
The purposes of this research were to study (1) characteristics of organic fertilizer community
business and (2) explore and analyze success factors and best practices of the organic fertilizer
production enterprises in the community. There were two groups of the business community which
had a good practice. It was a qualitative research which all data obtained from an interview,
observation, and document. The research revealed key success factors that both groups have
professional leaders and the communities to catch up with modern trends of management. It was
also analyzed business goal achievement of those groups. They had a sufficient economic learning
center to provide useful information for the interested person about their business. The cognitive
development occurred all the time, as a prototype of management planning, organizing, controlling
and leadership. Production was planned to produce innovation and productivity improvements to
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reduce costs and marketing to retain existing customers and finding new customers.
Keywords: best practices, organic fertilizer, business community

1. บทน�ำ

ในประเทศไทยความต้องการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด ซึ่งเป็นผลพวงมาจากในอดีตที่มี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก ให้มีปริมาณผลผลิต และมูลค่าการส่งออกมากๆ จึงต้องพึ่งพา
การน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้ การน�ำเข้าปุ๋ยเคมี
ในปี 2551 มีปริมาณ 3,797,749 ตัน และในปี 2555 มีปริมาณ 5,583,276 ตัน (กรมวิชาการเกษตร, 2555) จากตัวเลข
ดังกล่าวจะพบว่าปริมาณน�ำเข้าปุย๋ เคมีมปี ริมาณเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แต่การใช้ปยุ๋ เคมีในการปลูกพืชส่วนหนึง่ จะตกค้าง
อยูใ่ นผลผลิตการเกษตร ซึง่ ไม่สามารถล้างออกได้ดว้ ยน�ำ้ หรือท�ำลายด้วยความร้อนจากการหุงต้ม ดังนัน้ อาหารทีบ่ ริโภค
กันอยูท่ กุ วันนีม้ สี ารเคมีปนเปือ้ นอยูค่ อ่ นข้างมาก โดยเฉพาะผลผลิตการเกษตรในประเทศก�ำลังพัฒนา ซึง่ เกษตรกรมักจะ
ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการใช้สารเคมีการเกษตรอย่างถูกต้อง และหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องก็ไม่สามารถก�ำกับและควบคุม
การใช้สารเคมีของเกษตรกรได้ จึงท�ำให้เกิดการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเกษตรกร
เอง สิง่ แวดล้อม และผูบ้ ริโภค ภาครัฐมีนโยบายเพือ่ ลดการน�ำเข้าและลดการใช้ปยุ๋ เคมี จึงผลักดันให้เกิด “เกษตรอินทรีย”์
ซึง่ ประกาศเป็นวาระแห่งชาติทพี่ พิ ธิ ภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ โดยจะเห็นได้จากในปัจจุบนั ผลผลิตทางการเกษตร
ที่ปลอดภัยจากสารเคมี และมาจากกระบวนการผลิตที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ซึ่งมีอัตราการ
เจริญเติบโตค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ในขณะเดียวกันก็พบว่าตลาดมีการกีดกันสินค้า
การเกษตรที่ผลิตโดยกระบวนการที่ไม่สะอาดและท�ำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ประเทศไทยได้ถูกจัดให้เป็นครัวของโลกและมี
โอกาสทีจ่ ะเพิม่ ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรียไ์ ด้ ภาครัฐจึงมีนโยบายเร่งด่วนทีจ่ ะปรับพืน้ ทีก่ ารเกษตรบางส่วนให้
เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะสามารถผลิตอาหารอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลนานาชาติ ในปี 2549 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท�ำ “โครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่ง
โรงปุ๋ย” เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโรงงานต้นแบบปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูงให้แก่กลุ่มเกษตรกร การบริหาร
จัดการโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีในบริบทของชุมชนที่อยู่รอด สามารถรักษากิจการพึ่งพาตนเองสร้างผลก�ำไรให้ชุมชนได้นั้น
จึงมีความส�ำคัญมาก ซึ่งการบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่ทําให้งานกิจกรรมต่างๆ สําเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลด้วยทรัพยากรขององค์การ (Robbins and DeCenzo, 2004) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ได้แก่ ขบวนการ (process) ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ขบวนการ (process)
ในการศึกษาที่ผ่านมา ศุภษณ อินทร์กาย (2553) ได้ศึกษาการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแก่เกษตรกร ถึง
สภาพการใช้ปยุ๋ อินทรียช์ วี ภาพของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่มกี ารส่งเสริมการรวมกลุม่ และภาคีเครือข่าย โดยได้มกี ารจัด
ตัง้ กลุม่ ผลิตปุย๋ อินทรียช์ วี ภาพใช้ในชุมชน ศึกษาปัญหาการใช้ปยุ๋ อินทรียช์ วี ภาพของเกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่มปี ญ
ั หาจาก
ชุมชนเรื่องการส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยเนื่องมาจากสาเหตุประชาชนไม่มีความมั่นใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
และศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้ปยุ๋ อินทรียช์ วี ภาพแก่เกษตรกร พบว่าส่วนใหญ่ควรจัดให้มกี ารสร้างองค์ความรูห้ รือ
การเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยองค์การบริหารส่วนต�ำบลควรด�ำเนินการจัดให้มีการฝึก
อบรมความรู้เรื่องการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฐิราพร เปลี่ยนกระโทก (2551) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของเกษตรกรที่ร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน พบว่าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพส่วนใหญ่เกษตรกรน�ำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับ
ปฏิบัติ ณรงค์พล อินทรชัยศรี (2552) ได้ศึกษาสภาพโดยทั่วไปของการผลิต การตลาด รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของการจัดการธุรกิจ และเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและในการจัดการธุรกิจ
56

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

http://ird.rmutto.ac.th

ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดของกลุ่มเกษตรกร โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือเพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินการปฏิบัติที่ดี และวิเคราะห์ปัจจัยส�ำเร็จที่เป็นแนวทางในการพัฒนาใน
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงเมือง ต.ล�ำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องค�ำ จ.กาฬสินธุ์

2. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น
2 ระยะ คือระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์กรณีศึกษา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุม่ ผูผ้ ลิตปุย๋ อินทรียท์ ไี่ ด้รบั รางวัลกลุม่ ตัวอย่างประกอบการชุมชนธุรกิจปุย๋ อินทรียด์ เี ด่น
ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ�ำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงเมือง ต.ล�ำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนเสียว
ต.สามัคคี อ.ร่องค�ำ จ.กาฬสินธุ์ ท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับประธานกลุ่ม เลขา ฝ่ายการเงิน ฝ่าย
การผลิต และฝ่ายการตลาดในแต่ละกลุ่ม รวมกลุ่มละ 5 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ใน
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและอบรมให้ความรู้ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดงเมือง เพื่อ
ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการปุ๋ยอินทรีย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 20 คน และ
กลุม่ ผลิตปุย๋ อินทรียบ์ า้ นโนนเสียวมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 8 คน ระยะที่ 2 การศึกษาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องวิสาหกิจชุมชน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กรณีศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้ แบบบันทึกการศึกษาดูงาน แนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย 5 ประเด็น คือ
สภาพแวดล้อมทั่วไป โครงสร้างบริหารงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การด�ำเนินงานบริหารจัดการของกลุ่ม สภาพและ
ลักษณะโรงปุ๋ย คลังสินค้า และกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในการศึกษาดูงานได้บันทึกเสียง บันทึกภาพ และแลกเปลี่ยน
แนวคิดกับประธานกลุม่ ผูใ้ หญ่บา้ นและสมาชิกกลุม่ วิเคราะห์ปจั จัยความส�ำเร็จในการพัฒนาเป็นต้นแบบธุรกิจชุมชนผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ประสบความส�ำเร็จของกรณีศึกษาทั้งสองกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)

3. ผลการวิจัย

จากการด�ำเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อศึกษาสภาพการด�ำเนินธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ กรณีศึกษาบ้านดงเมืองและบ้านโนนเสียว พบว่าสภาพแวดล้อมและรูปแบบ
การด�ำเนินงานของทั้งบ้านดงเมืองและบ้านโนนเสียว สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มมีอาชีพหลักคือท�ำการเกษตร โดยการ
ก่อตัง้ โรงปุย๋ ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ และยังได้รบั งบประมาณฝึกอบรม การถ่ายทอดความรูก้ ารผลิตปุย๋ การศึกษา
ดูงาน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบภายในโรงปุ๋ย ในการด�ำเนินการด้านการผลิตนั้นมีสูตรปุ๋ยที่
พัฒนาต่อยอด สามารถลดต้นทุนวัตถุดิบได้ มีการวางแผนการผลิตให้พอดีกับค�ำสั่งซื้อลูกค้าโดยประมาณการจากข้อมูล
ในอดีต เพือ่ ลดต้นทุนในการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ และคลังสินค้า ในด้านการบริหารจัดการนัน้ มีการก�ำหนดเป้าหมายและทิศทาง
(วิสัยทัศน์) ที่มุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ให้มีความพอเหมาะพอดีกับเงื่อนไขของแต่ละวิสาหกิจชุมชน โดยจัด
ให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยส่งเอกสารและแผนโครงการ
ของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลุ่ม ลักษณะแผนการด�ำเนินงานและกิจกรรมที่มีเหตุผลสอดคล้อง
เหมาะสมกับเงื่อนไขของชุมชน มีการวางแผนการด�ำเนินงานตามกิจกรรมที่ด�ำเนินการได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และ
เนื่องจากทางกลุ่มจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาดูงานอย่างต่อเนื่อง
และมีสมาชิกบางกลุ่มที่มีบ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อรองรับผู้มาศึกษาดูงานอีกด้วย และด้านการตลาดมีการสร้างตราสินค้า
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ของกลุ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยให้มีคุณภาพ ก�ำหนดราคาสินค้าตามต้นทุน มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและหา
ช่องทางการจ�ำหน่ายหลายช่องทาง ดังตารางที่ 1 เป็นลักษณะต้นแบบที่ดีในการด�ำเนินวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์จาก
กรณีศึกษา
การวิเคราะห์ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจชุมชนผลิตปุย๋ อินทรียแ์ ละรูปแบบการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องธุรกิจชุมชนผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งเสริมให้ด�ำเนินธุรกิจปุ๋ยส�ำเร็จ ได้แก่

ตารางที
่ 1 ลั่ 1กษณะต้
นแบบที
่ดีในการด�
ำเนินาวิเนิสนาหกิ
จชุมจชนปุ
๋ยอินยทรีอินยทรี
์จากกรณี
ศึกษาศึกษา
ตารางที
ลักษณะต
นแบบที
่ดีในการดํ
วิสาหกิ
ชุมชนปุ
ยจากกรณี
ชื่อวิสาหกิจ
ชุมชน

แนวปฏิบัตทิ ี่ดดี าน
การผลิต

1) กลุม
เกษตรกรผูผลิต
ปุยอินทรีย
ชีวภาพฟนภูมิ
ไทยบานโนน
เสียว

1.ปรับปรุงประสิทธิภาพสูตร
ปุย สรางความแตกตาง
2.รักษามาตรฐานทางดาน
คุณภาพและความปลอดภัย
3.มีการซอมบํารุงเครื่องจักร
4.ลดตนทุนโดยจัดหาวัตถุดิบ
ในทองถิ่น

2) กลุม
เกษตรกรผูผลิต
ปุยอินทรีย
ชีวภาพดงเมือง

แนวปฏิบัตทิ ี่ดดี าน
การบริหารจัดการ

1.จัดฝกอบรมสม่ําเสมอ
2.ผูนําเขมแข็ง เด็ดขาด เปนผูมี
ประสบการณทางธุรกิจ
3.มีการเชื่อมโยงเครือขายกับ
หนวยงานภายนอก
4.มีการบริหารงานอยางตอเนื่อง
โดยประธานกลุมคนเดิม
5.มุงสูการพึ่งพาตนเอง ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
1.วางแผนการผลิต ประมาณ 1.มุงสูการพึ่งพาตนเอง ตามแนว
การความตองการลูกคา ลด
เศรษฐกิจพอเพียง
สินคาคงเหลือ
2.ผูนํากลุมที่มีความเขมแข็ง
2.มีมาตรฐานความปลอดภัยใน ซื่อสัตย มีวิสัยทัศน มีภาวะผูนาํ
การทํางาน
3.ประชุม กําหนดแผนระยะสั้น
3.วัตถุดิบที่ผลิตมีคุณภาพและ ระยะยาว
สินคาที่ผลิตมีมาตรฐาน
4.เชื่อมโยงเครือขายของกลุม
4.ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต
โดยมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยน
5.สงเสริมการเรียนรูและ
กับหนวยงานอื่น
สามารถนําความรูจากการ
5.โครงสรางองคกรยืดหยุน
ปฏิบัติจริงไปถายทอดสูบุคคล กระจายงาน แบงงานกันทํา
อยางเหมาะสม
6.ทํางานเปนทีม

แนวปฏิบัตทิ ี่ดดี าน
การตลาด
1.สรางตราสินคาของกลุม
2.สราง CRM รักษาฐานลูกคา
เกา
3.ใชกลยุทธปากตอปาก
4.ไมมีคนกลาง เนนขายราคาถูก
ใหสมาชิกเปนตัวแทนจําหนาย
5.มีรูปแบบการขายโดยระบบ
เงินเชื่อเฉพาะสมาชิก
1.สรางตราสินคาของกลุม
2.ประชาสัมพันธในหลายชอง
ทางออกงานแสดงสินคา ปาย
วิทยุ และใบปลิว
3.ใชกลยุทธปากตอปาก
4.จัดโปรโมชั่นสวนลด
5.มีรปู แบบการขายโดยระบบ
เงินเชื่อเฉพาะสมาชิก
6. สราง CRM รักษาฐานลูกคา
เกา
7.ใหสมาชิกเปนตัวแทนจําหนาย

ภายนอกโดยหนวยราชการส่
วยราชการส
ง เสริ
ม และได
ั บการสนั
นงบประมาณในการสร
างและพั
ฒ นาโรงปุ
ปัปจจจัจัยยภายนอกโดยหน่
งเสริ
มและได้
รับรการสนั
บสนุบสนุ
นงบประมาณในการสร้
างและพั
ฒนาโรงปุ
๋ย  ย รวมถึ งการ
รวมถึชงการช่
อด้านการให้
ค�ำแนะน�
ำ พาไปศึ
งานโรงปุ
ต้นแบบ
น�ำงบดั
าวมาพั
ฒนาต่
อยอดเพื
่อผลิตปุตยอิ นทรีย ชีวภาพ
วยเหลืวยเหลื
อดานการให
คําแนะนํ
า พาไปศึ
กษาดูกษาดู
ง านโรงปุ
ยต น๋ยแบบ
ไดนได้ํางบดั
ง กลงกล่
าวมาพั
ฒ นาต
อ ยอดเพื
่อผลิ
ปุ๋ยอินจํทรี
ย์ชาีวยภาพจ�
ำหน่่อสางยเสริและเพื
่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดค่
าใช้จ้อ่าปุยจากการซื
้อปุ๋ยงเคมี
ี่มีราคาสู
มีการส่งเสริงมหวั
จากดในการจัดตั้งศูนย
าหน
และเพื
มใหเกษตรกรลดค
าใชจายจากการซื
ยเคมีที่มีราคาสู
มีกทารส
งเสริมง จากเกษตรจั
เกษตรจั
งหวัยดนรูในการจั
ดตั้งตศูปุนยย์อิกนารเรี
้ในการผลิ
ตปุ๋ยอิคนวามรู
ทรีย์ชแีวละแลกเปลี
ภาพ เพื่อการให้
่ยนองค์
ความรู้กับ
การเรี
ในการผลิ
ทรียยชนรู
ีวภาพ
เพื่อการให
่ยนองคคความรู
วามรู้แกละแลกเปลี
ับหนวยงานอื
่นตลอดเวลา
หน่วยงานอืป่นจตลอดเวลา
จัยภายใน โดยหัวหนากลุมใหความสําคัญในการกระตุน กํากับติดตาม และสนับสนุนใหสมาชิกไดมีสวนรวมไดแสดงพลัง
และศักยภาพอยางเต็มที่ในการบริหารจัดการโรงปุย ตลอดจนการสงเสริมในเรื่องขวัญและกําลังใจอยางสม่ําเสมอ มีวัฒนธรรม
องคกรที่ดี มีความเชื่อใจกัน และพัฒนาตัวเองเพื่อสร58างความสามารถการแขงขันกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที ่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาความสําเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจ
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ปัจจัยภายใน โดยหัวหน้ากลุ่มให้ความส�ำคัญในการกระตุ้น ก�ำกับติดตาม และสนับสนุนให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม
ได้แสดงพลังและศักยภาพอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการโรงปุ๋ย ตลอดจนการส่งเสริมในเรื่องขวัญและก�ำลังใจอย่าง
สม�ำ่ เสมอ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีด่ ี มีความเชือ่ ใจกัน และพัฒนาตัวเองเพือ่ สร้างความสามารถการแข่งขันกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความส�ำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ
จากการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจชุมชนผลิตปุย๋ อินทรียข์ องหมูบ่ า้ น
ดงเมือง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าในการด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดีที่มีความสอดคล้องในกรอบของการวิจัยในด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และการบริหาร
ผลตอบแทน มีรายละเอียดดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ผูน้ ำ� กลุม่ มีภาวะผูน้ ำ� สูงมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีการวางแผน
ในการปฏิบตั งิ านในแต่ละขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน มีการตัดสินใจทีด่ ภี ายใต้เสียงส่วนใหญ่ของประชาคม สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่สมาชิกในกลุม่ มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีด่ อี ยูก่ นั แบบเกือ้ กูลเนือ่ งจากเป็นสังคมชนบททีม่ กั จะท�ำกิจกรรมร่วมกันในงาน
ประเพณีตา่ งๆ ในอยูช่ มุ ชนอยูเ่ ป็นประจ�ำ และเนือ่ งจากทางกลุม่ เป็นศูนย์การเรียนรูก้ ารผลิตปุย๋ อินทรียท์ มี่ ที งั้ ภาครัฐและ
เอกชนมาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจ�ำ ท�ำให้สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดการความรู้ กับหน่วยงานอื่น
เป็นการพัฒนาบุคลากรที่เป็นสมาชิกทุกคนในกลุ่มด้วยต้นทุนที่ต�่ำ และทางกลุ่มมีการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบใน
กลุ่มมีผังองค์กร มีการกระจายอ�ำนาจให้กรรมการและสมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการผลิต ทางหน่วยงาน
ราชการก็ได้ให้การสนับสนุนพาไปดูงานยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งการศึกษาดูงาน เป็นวิธีการไปเรียนลัดจากประสบการณ์
ของผู้อื่นโดยเข้าไปดูสถานที่จริง การปฏิบัติจริงที่ผู้อื่นด�ำเนินการจริง หรืออาจใช้ในหน่วยงานตนเองโดยการให้ผู้ที่ปฏิบัติ
ดีนั้นสาธิตหรือท�ำเป็นตัวอย่าง ให้ดู ให้เรียนรู้แล้วน�ำไปปรับการด�ำเนินการผลิต เช่นการปรับปรุงสูตรให้ดีขึ้น ให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมด้านการตลาด มีการสร้างตราสินค้าของกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคจดจ�ำสินค้าได้ดี โดยกลยุทธ์
การตลาดที่ใช้เป็นหลักคือ กลยุทธ์ปากต่อปาก ทั้งจากลูกค้าที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม บุคคลภายนอกที่มา
ดูงานก็เป็นตัวแปรส�ำคัญที่มีส่วนช่วยให้กลยุทธ์นี้ส�ำเร็จ

4. บทสรุป

การด�ำเนินการและสภาพการณ์ในปัจจุบันของกรณีศึกษาต้นแบบวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จาก
การสนับสนุนของภาครัฐในนโยบาย 1 ต�ำบล 1 โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่ต้องการให้เกษตรกรลดต้นทุน และลดอันตรายจาก
การใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร โดยพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การสนับสนุนนัน้ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารท�ำการเกษตร เช่น ปลูกข้าว ยางพารา
และพืชเศรษฐกิจต่างๆ จึงจ�ำเป็นต้องใช้ปุ๋ยในปริมาณมาก หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน
ให้อยู่รอด และประสบความส�ำเร็จ กิจการเติบโตได้ด้วยการบริหารจัดการโดยชุมชนเอง ก็จะเป็นผลดีต่อเกษตรกรเอง
และการลงทุนต่อชุมชนของภาครัฐก็จะไม่สูญเปล่า อย่างที่เห็นในโรงปุ๋ยอินทรีย์ที่ปิดตัวลงหลังจากที่โครงการดังกล่าว
เปิดตัวมาไม่นาน โดยมีปัจจัยความส�ำเร็จ (Key Success) ในการด�ำเนินธุรกิจเป็นแนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติที่ดี
(Good Practice) ของธุรกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดงเมือง
ต.ล�ำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนเสียว ต.สามัคคี อ.ร่องค�ำ จ.กาฬสินธุ์ และ
ปัจจัยส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอกมีสว่ นส่งเสริมให้ประสบผลส�ำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัจจัย
ภายในเกิดจากผู้น�ำเป็นส่วนใหญ่ ผู้น�ำมีนวัตกรรมทางความคิด เป็นธรรม กล้าตัดสินใจ และได้รับการยอมรับจากสมาชิก
ในกลุ่ม ซึ่งจะเกิดความสามัคคี ความไว้ใจ มีแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างชัดเจน ส่วนปัจจัยภายนอกนั้นในแต่ละ
กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จากทางภาครัฐ ทั้งงบประมาณและการให้ความรู้ จัดตั้งกลุ่มเป็นศูนย์การ
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง ท�ำให้ธรุ กิจขับเคลือ่ นไปได้ดแี ละมีอตั ราการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน การปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องธุรกิจ
ทั้งมุมมองด้านการผลิต การบริหารจัดการ และด้านการตลาดของกรณีศึกษา ด้านการผลิตมีการประชุม และวางแผน
การผลิตล่วงหน้าระยะสั้นและยาว การด�ำเนินการผลิตของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างต่างก็มีนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่เป็น
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สูตรของตนเองและมีวตั ถุดบิ แตกต่างกัน ปรับปรุงจากภูมปิ ญ
ั ญาของแต่ละกลุม่ ทีต่ อ่ ยอดมาจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ยู่
ตลอดเวลา การบริหารจัดการด้านผูน้ ำ� นัน้ มีภาวะความเป็นผูน้ ำ� สูง มีความสามารถในการบูรณาการสิง่ ต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับความเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ก�ำหนดเป้าหมายและทิศทาง (วิสยั ทัศน์) ทีม่ งุ่ ไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน ให้มคี วาม
พอเหมาะพอดีกับเงื่อนไขของแต่ละวิสาหกิจชุมชน และเน้นความพอเพียง มีแผนบริหารความเสี่ยง มีการสร้างเครือข่าย
ที่ดี และมีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของกรณีศึกษาทั้งสองกลุ่มเน้นผลิต
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ พัฒนาตราสินค้า ทดสอบคุณภาพโดยการใช้ปยุ๋ อินทรียท์ ผี่ ลิตเอง แล้วก่อตัง้ ศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ เป็น
แปลงสาธิตให้เห็นว่าใช้แล้วดีจริง และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจแบบเชิงประจักษ์ ราคาปุ๋ยอินทรีย์ เน้นจ�ำหน่ายในราคา
ที่ไม่แพง เกษตรกรสามารถซื้อได้ แต่มีการลดและเพิ่มราคาตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อไม่ให้ธุรกิจขาดทุน มีการขายเงิน
เชื่อ และราคาสมาชิก ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย จ�ำหน่ายที่โรงผลิต และมีการกระจายสินค้าผ่านสมาชิกในชุมชน และ
โครงการต่างๆ ของเกษตรจังหวัด การส่งเสริมการขาย โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านศูนย์เรียนรู้ และลักษณะปากต่อปาก
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