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สารบาญ 

 หน้า 
กติติกรรมประกาศ ค 
บทคัดย่อภาษาไทย ง 
บทคัดย่อภาษาองักฤษ ฉ 
สารบาญตาราง ญ 
สารบาญภาพ ฐ 
บทที ่1 บทน า 1 
            1.1 ความเป็นมาและความส าคญั 1 
            1.2 วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 2 
            1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 2 
            1.4 นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษา 3 
บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสาร และวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 4 
             2.1 แนวคิด และทฤษฎี  4 
             2.2 เห็ดหอม และการแปรรูป 12 
             2.3 การเพาะเล้ียงเห็ดหอม 14 
             2.4 การเก็บผลผลิตเห็ดหอม 15 
             2.5 การคดัเลือกดอกเห็ดหอมสด 16 
             2.6 การแปรรูป 16 
             2.7 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 17 
บทที ่3 ระเบียบวธีิการศึกษา 20 
            3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 20 
            3.2 ขอบเขตประชากร  22 
            3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 22 
            3.4 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 24 
            3.5 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินงานวจิยัและรวบรวมขอ้มูล 25 
            3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 25 
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สารบาญ (ต่อ) 

 หน้า 
บทที ่4 ผลการศึกษา 26 
           ส่วนท่ี 1 การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

26 

            ส่วนท่ี 2 ทศันคติของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

44 

บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 63 
            5.1 สรุปผลการศึกษา 63 
            5.2 อภิปรายผล 68 
            5.3 ขอ้คน้พบ 69 
            5.4 ขอ้เสนอแนะ 71 
เอกสารอ้างองิ 72 
ภาคผนวก 75 
ภาคผนวก ก 76 
ภาคผนวก ข 93 
ประวตัิผู้เขียน 95 
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สารบาญตาราง 

 

ตาราง   หน้า 
4.1 วตัถุดิบการผลิตเห็ดหอมต่อ 400 กอ้น/รุ่น 37 
4.2 อาคารและอุปกรณ์ของการผลิตเห็ดหอม 38 
4.3 อุปกรณ์ผลิตกอ้นเช้ือเห็ดหอมต่อ 400 กอ้น/ รุ่น 39 
4.4 ค่าแรงงานในการผลิตเห็ดหอมต่อ 400 กอ้น/ รุ่น 39 
4.5 ค่าใชจ่้ายต่างๆ เก่ียวกบัการผลิตเห็ดหอมต่อ 400 กอ้น/ รุ่น 40 
4.6 ปริมาณผลผลิต และรายได้จากการขาย/ผลต่างจากการขาย เก่ียวกับการผลิต

เห็ดหอมต่อ 400 กอ้น/ รุ่น 
42 

4.7 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป 44 
4.8 จ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับรู้เร่ืองแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 
47 

4.9 จ านวน ร้อยละของระดับความความรู้ ความเข้าใจผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

48 

4.10 จ านวน ร้อยละของระดบัความความรู้ ความเขา้ใจผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอบถูกตอ้ง
เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50 

4.11 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม
ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความพอประมาณ 

51 

4.12 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม
ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความมีเหตุผล 

52 

4.13 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม
ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

53 

4.14 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม
ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีความรู้ 

54 

4.15 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม
ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีคุณธรรม 

55 
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สารบาญตาราง (ต่อ) 

 

 

ตาราง  หน้า 
4.16 สรุประดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
56 

4.17 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความพอประมาณ 

57 

4.18 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความมีเหตุผล 

58 

4.19 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

59 

4.20 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีความรู้ 

60 

4.21 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีคุณธรรม 

61 

4.22 สรุประดบัการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

61 
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สารบาญภาพ  

 

ภาพ  หน้า 
2.1 ค านิยามเศรษฐกิจพอเพียง 8 
3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 21 
4.1 โครงสร้างองคก์รของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม 29 
4.2 วงจรการผลิตเห็ดหอมในรอบหน่ึงรุ่นการผลิต 35 
4.3 วงจรการผลิตเห็ดหอมในรอบหน่ึงปีการผลิต 35 
4.4 เห็ดหอมสด อาย ุ120 วนั 36 
4.5 เวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม 41 

 

 


