
 
บทที ่2  

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาแนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปางมะโอ อ าเภอ
แม่ทะ จงัหวดัล าปาง โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการศึกษา ดงัน้ี 
 
2.1   แนวคิด และทฤษฎ ี 

2.1.1 แนวคิดของวสิาหกจิชุมชน 
กระบวนการวิสาหกิจของชุมชน เป็นการประกอบการท่ีเช่ือมโยงการผลิตทางการเกษตร 

การแปรรูป และการตลาดของชุมชนเขา้เป็นกระบวนการเดียวกนั และด าเนินการโดยชุมชนการ
พฒันาวิสาหกิจชุมชน คือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบเศรษฐกิจของชุมชนท่ีไม่เขม้แข็ง สร้างแบบ
แผนทางเศรษฐกิจและสังคมใหม่ในระดบัรากของสังคมไทย ให้เป็นเซลล์เศรษฐกิจเล็กๆท่ีเขม้แข็ง 
และประกอบกันข้ึนเป็นองค์กรของระบบเศรษฐกิจภาพรวม โดยการพัฒนาคนให้ เป็น
ผูป้ระกอบการ วางแผนการประกอบการอยู่บนฐานของผลผลิต ทรัพยากร และความรู้ภูมิปัญญา
ของชุมชน ท่ีเรียกว่า “ทุนชุมชน” และเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายกิจกรรมให้อยู่ใน
กระบวนการเดียวกนั (วชิิต นนัทสุวรรณ, 2547) 

พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (2548) ไดใ้ห้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนไวว้่า
เป็นกิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการหรือการอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะ
บุคคลท่ีมีความผกูพนัมีวถีิชีวติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าวไม่วา่จะเป็นนิติบุคคล
ในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน
และระหวา่งชุมชน ทั้งน้ีตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ประเภทของวสิาหกจิชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1. วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน ผลิต แปรรูป การด าเนินการต่างๆเพื่อกินเพื่อใช้ใน

ครอบครัวในชุมชนเพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน  
2. วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า การด าเนินการอย่างเป็นระบบและด้วยรูปแบบท่ี

ทนัสมยัใชทุ้นและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองชุมชน เครือข่าย และตลาดในวงกวา้ง (ส านกัพฒันา
เกษตร, 2554 : ออนไลน์) 
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องค์ประกอบของวสิาหกจิชุมชน (ส านกัพฒันาเกษตร, 2554) 
1. ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินการ 
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 
3. ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 
4. มีฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล 
5. มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ อยา่งมีระบบ 
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 

รูปแบบและข้ันตอนของวสิาหกจิชุมชน  
รูปแบบวิสาหกิจชุมชน คือ การประกอบการโดยชุมชนท่ีมีสมาชิกในชุมชนเป็นเจา้ของ

ปัจจยัการผลิตทั้งดา้นการผลิต การคา้ และการเงิน และตอ้งการใชปั้จจยัการผลิตน้ีให้เกิดดอกผล 
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดา้นเศรษฐกิจ คือ การสร้างรายไดแ้ละอาชีพ ดา้นสังคม คือ การยึด
ความเป็นครอบครัวและชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกขแ์บ่งสุขซ่ึงกนัและกนั 

โดยผ่านกระบวนการ การประกอบการของชุมชนในทศันะดงักล่าว วิสาหกิจชุมชนจึงเป็น
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์า้นเศรษฐกิจและสังคม วิสาหกิจชุมชนจะเป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและสังคมพึ่งตนเองได้และเขม้แข็ง โดยสามารถแบ่งรูปแบบของ
วสิาหกิจชุมชนไดด้งัน้ี (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548) 

1. วิสาหกิจชุมชนระดบัครอบครัว เป็นจุดเร่ิมตน้ของการแปรรูปหรือผลิตภณัฑ์
ของชุมชนเพื่อการอุปโภคบริโภคของตนเองภายในครัวเรือนเป็นหลกั  สมาชิกในชุมชนจะสร้าง
ผลิตภณัฑใ์นลกัษณะหลากหลายเพื่อพึ่งตนเอง ลดรายจ่ายท่ีเสียไปจากการซ้ือและป้องกนัไม่ให้เงิน
ของชุมชนไหลออกไปนอกชุมชนโดยไม่จาเป็น ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารหมุนของเงินอยูใ่นหมู่บา้น  

2. วิสาหกิจชุมชนระดบัชุมชน เม่ือวิสาหกิจของชุมชนบรรลุวตัถุประสงคข์ั้นแรก
เพื่อลดรายจ่ายหรือเพื่อการพึ่งตนเองไดแ้ลว้จึงค่อยขยบัออกไปสู่เพื่อนบา้น ผูผ้ลิตเองไม่ได ้ตอ้งซ้ือ
สินคา้จากภายนอก เพราะการพึ่งตนเองในบางกรณีไม่สามารถท าได้โดยล าพงัครอบครัวเดียว 
วิสาหกิจชุมชนข้ึนท่ีสองจึงเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเก้ือหนุนให้เกิดการพึ่งพาอาศยัระหวา่งครอบครัว
ในชุมชนเดียวกนั เป็นการลดภาระการซ้ือของแพงหรือช่วยลดรายจ่ายให้แก่เพื่อนบา้น เงินไม่
ออกไปจากหมู่บา้น  

3.วิสาหกิจชุมชนระดบัเครือข่าย การพึ่ งตนเองในบางกรณีชุมชนไม่สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยล าพงัชุมชนเดียว แต่เป็นไปไดเ้ม่ือหลายชุมชนร่วมมือกนัเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของทุกชุมชน วิสาหกิจชุมชนระดบัเครือข่ายจึงเป็นระบบพึ่งพาอาศยัระหว่างชุมชนท่ีมี
ผลผลิตและทรัพยากรแตกต่างกนั  
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4. วิสาหกิจชุมชนเพื่อการจดัการผลผลิตส่วนเกิน เป็นวิสาหกิจท่ีด าเนินการแปร
รูปผลผลิตหรือทรัพยากรของชุมชน สร้างผลิตภณัฑต่์อเน่ือง เพื่อเพิ่มมูลค่าและตอบสนองการตลาด
ภายนอกชุมชนและเครือข่าย 
 การด าเนินงานของกลุ่ม 
 ผูน้ ากลุ่มเปรียบเสมือนผูบ้ริหารขององค์กร ผูน้ าจึงตอ้งยึดหลกัการบริหารงานและการ
จดัการเช่นเดียวกบัผูบ้ริหารองคก์รอยา่งเคร่งครัด ดงันั้น จึงควรมีการก าหนดกฎ ระเบียบต่างๆ ท่ีจะ
ในการปฏิบติังานภายในกลุ่มและควรเป็นกฎขอ้บงัคบัท่ีเป็นธรรมแก่สมาชิกภายในกลุ่มทุกคน และ
ตอ้งประกาศใหเ้หล่าสมาชิกไดรั้บทราบขอ้มูลเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบติังานอีกดว้ย (นพเกลา้ 
ดวงหิรัญภกัดี, 2551) 
  1. การรับสมคัรสมาชิก ควรก าหนดระยะเวลาใหช้ดัเจน เช่น รับสมคัรสมาชิกใหม่
ทุกเดือน ทุก 3 เดือนหรือ 6 เดือน แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารควรมีโอกาสไดพ้บกนัทุก
เดือน 
  2. การประชุมประจ าเดือน ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงหรือระเบียบของกลุ่ม บางกลุ่ม
อาจก าหนดไวว้่าจะมีการประชุมทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน ก็สามารถท าได้ แต่การประชุม
คณะกรรมการบริหารควรมีโอกาสไดพ้บกนัทุกเดือน 
  3. การออมสัจจะ สมาชิกจะตอ้งส่งเงินสัจจะทุกเดือน ตามวนั เวลา ท่ีกลุ่มก าหนด
ไวถ้า้หากสมาชิกมีจ านวนมาก อาจแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยๆ และมีตวัแทนของกลุ่มเป็นผูรั้บเงินออมแลว้
ส่งเหรัญญิก การออมสัจจะของสมาชิกจะตอ้งท าระเบียบการออม และมีสมุดสัจจะใหส้มาชิกดว้ย  
  4. การให้กู/้การพิจารณาเงินกู ้ควรมีขั้นตอนท่ีชดัเจน เช่น การกูแ้ต่ละคร้ัง ผูกู้จ้ะ
สามารถแจ้งความจ านงได้ในวนัท่ีกลุ่มจะพิจารณาเห็นควร การกู้เงินควรมีเอกสารการขอกู้ให้
ชดัเจนและการพิจารณาเงินกูต้อ้งจดบนัทึกไวทุ้กคร้ังหลงัจากไดข้อ้สรุปแลว้ 
  5. การติดตามเยีย่มสมาชิก หลงัจากท่ีสมาชิกกูเ้งินแลว้ ควรมีการติดตามเยี่ยมเยือน
ใหค้  าปรึกษาหารือแก่สมาชิก ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
  6. ก าหนดแผนการปฏิบติังานของกลุ่ม การวางแผนเป็นกระบวนการขั้นหน่ึงใน
การบริหาร โดยก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธีิด าเนินการล่วงหนา้เพื่อปฏิบติัใหส้ าเร็จลุล่วงไปตามนั้น 
  7. การจดัท างบประมาณ การจดัท างบประมาณในการบริหารมีความจ าเป็นอยา่ง
มาก ซ่ึงมีประโยชน์ส าหรับท าเคร่ืองมือในการควบคุมค่าใชจ่้ายให้อยูใ่นหลกัการประหยดัสามารถ
ใช้เงินบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้น จึงควรก าหนดให้ชดัเจน โดยเฉพาะเก่ียวกบั
รายได ้ค่าใชจ่้าย 
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  รายได ้หมายถึง ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ท่ีกิจการไดรั้บมา แต่ละกิจการอาจ
ก าหนดช่ือบญัชีรายไดแ้ตกต่างกนั เช่น 
    - ดอกเบ้ียจากเงินท่ีใหส้มาชิกกู ้
    - ดอกเบ้ียจากธนาคาร ฯลฯ 
  ค่าใช้จ่าย หมายถึง จ านวนเงินซ่ึงกิจการ (กลุ่ม) ตอ้งจ่ายเป็นผลตอบแทนในการ
แลกเปล่ียนการใชบ้ริการ กิจการหน่ึงๆ จะมีบญัชีค่าใช้จ่ายอะไรบา้งย่อมข้ึนอยู่กบัธุรกิจของกลุ่ม
นั้นๆ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ค่า
พาหนะ ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ เป็นตน้  

2.1.2 แนวคิดของเศรษฐกจิพอเพยีง 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นแนวคิดและปรัชญาท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชด ารัสแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี โดยพระราชทานเป็นคร้ังแรกในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโดยเนน้ถึงแนวทางการพฒันาประเทศท่ีจ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัขั้น โดย
สร้างพื้นฐานความพอดี พอกินพอใชข้องประชาชนเป็นเบ้ืองตน้ก่อน และใชว้ิธีการและอุปกรณ์ท่ี
ประหยดั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เม่ือความจ าเป็นพื้นฐานมัน่คงแลว้ จึงค่อยเสริมความเจริญ
และฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนตามล าดบั และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้าแนวทาง การแกไ้ขปัญหา
เพื่อใหส้ังคมไทยรอดพน้จากภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อช่วยให้สังคมไทยสามารถ
ด ารงอยู่ไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสังคม 
(อภิชยั พนัธเสน, 2549) 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของของประชาชน
ในทุกระดบั ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนิน
ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง 
หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีต่อ
การมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาในการวางแผนและการ
ด าเนินทุกขั้นตอน ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ นักทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริตและให้มี
ความรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน พากเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งในดา้นวตัถุ สังคม 
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ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (อภิญญา ตน้ทวีวงค์, 2549) มีหลัก
พิจารณาอยู ่5 ส่วน ดงัน้ี 

 1. กรอบแนวคิด  
 เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัในทางท่ีควรจะเป็น โดยมี

พื้นฐานมาจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมอง
โลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดกพน้จากภยั และวิกฤตเพื่อความ
มัน่คง และความย ัง่ยนืของการพฒันา 

 2. คุณลกัษณะ  
 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้ารปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั โดยเนน้

การปฏิบติับนทางสายกลางและการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
 3. ค  านิยาม  
 ความเพียงพอจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พร้อมๆ กนั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 ค  านิยามเศรษฐกิจพอเพียง 
                                ทีม่า : อภิญญา ตน้ทววีงค ์(2549) 
 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีมีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
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การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
  4. เง่ือนไข 
  การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยั
ทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างรอบดา้นความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

เง่ือนไขมีคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ยมีความตระหนกัใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 
  5. แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดจะไดรั้บ 
  จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช ้คือการพฒันาท่ีสมดุลและ
ย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงใยทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ และ
เทคโนโลย ี 
 2.1.3 เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาวสิาหกจิชุมชน 
 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ซ่ึงได้ระบุว่า
เศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง สะทอ้นใหเ้ห็นการให้ความส าคญัของ
ภาครัฐในความพยายามส่งเสริมให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจจากความรู้พื้นฐานของชุมชนทั้งในดา้น
เงินทุน จากนโยบายหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) ในปี 2544 เพื่อให้ชุมชนไดใ้ช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยรัฐพร้อมท่ีจะช่วยเหลือดา้นต่างๆ เช่นดา้นเงินทุน ดา้น
ความรู้สมยัใหม่ และดา้นการบริหารจดัการ โดยเฉพาะพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวก าหนดให้มี
หน่วยงานตั้งแต่ระดบัจงัหวดั จนถึงระดบัประเทศ ในระดบัจงัหวดันั้นให้คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจงัหวดั ประสานงานกนัทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้การส่งเสริม
กิจการวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เช่นการส่งเสริมแลชะช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร 
เคร่ืองหมายการคา้ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ เป็นตน้ (ศูนยท์นายความทัว่ไป, 2548) 
 การผลิตของชุมชนชนบทของไทยนั้นมีวิถีการผลิตท่ีสมบูรณ์ในตวัเองอยู่แลว้ในอดีต ไม่
ตอ้งพึ่งพาภายนอก ใชค้วามสัมพนัธ์แบบเครือญาติในวถีิการผลิตคนในชุมชนมีความเท่าเทียมในแง่
การด ารงชีพ นโยบายเน้นการพฒันาแบบทุนนิยมของรัฐพยายามช่วงชิงการควบคุมทรัพยากร
ดงักล่าวไปจากชุมชน ทั้งในระดบันโยบายและการตลาด ท าใหชุ้มชนชนบทตอ้งพึ่งพาภายนอกมาก
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ข้ึน ดว้ยเหตุน้ีเองท่ีท าใหชุ้มชนชนบทเกิดปัญหาและก่อให้เกิดความขดัแยง้ (ภคัพฒัน์ ทิพยประไพ, 
2540)   
 2.1.4 ทฤษฎกีารบริหารจัดการ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น  
  1. ดา้นการจดัการ (Management) 
  การจดัการ หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค ์อ านวยการ ธ ารงรักษาทรัพยากรและ
ปฏิบติัการตามความมุ่งหมายขององคก์ร โดยการประสานงาน และแสวงหาความร่วมมือจากบรรดา
บุคลากรในองคก์ร (Mc for land) การจดัการส่วนใหญ่จะเนน้การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ตามแผนท่ีวางไวนิ้ยมใชส้ าหรับการจดัการธุรกิจ (Business Management) ก าหนดหน้าท่ีของการ
บริหารไวเ้ป็น POSDC คือการวางแผน (Planning) การจดัการองค์กร (Organizing) การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์(Staffing) การอ านวยการ (Directing) การควบคุม (Controlling) (เสนาะ ติเยาว,์ 
2544) หนา้ท่ีหลกัในการจดัการมี 5 ประการ (ปราณี กองทิพย ์และมงักร ปุ่มก่ิง, 2549) 
   - การวางแผน (Planning) ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมาย (Goals) การ
ก าหนดกลยทุธ์ (Strategy) และการพฒันาแผนยอ่ยเพื่อใหเ้กิดการประสานงานกิจกรรมต่างๆ 
   - การจดัการองคก์ร (Organizing) ประกอบดว้ย การก าหนดหนา้ท่ีงานการ
ก าหนดบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกบังานนั้น การจดักลุ่มงาน และสายการบงัคบับญัชา การจดับุคคล
เขา้ท างาน ซ่ึงเป็นขบวนการท่ีเป็นทางการเพื่อให้มัน่ใจวา่องค์กรมีพนกังานท่ีมีความสามารถอยา่ง
เพียงพอในงานทุกระดบั 
   - การจดัคนเขา้ท างาน (Staffing) การจดัคนเขา้ท างานเป็นกระบวนการ
หน่ึงของหนา้ท่ีในการบริหารในการจา้งคนเขา้ท างานตอ้งมีความรอบรู้ในการท่ีจะบริหาร เช่น การ
เล่ือนขั้น การโยกยา้ย การสรรหา การวางแผนก าลงัคน การพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกบังาน ดงันั้นคนจึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัอนัดบัแรกในการด าเนินงาน  
   - การอ านวยการ (Directing) หมายถึงการท่ีผูบ้งัคบับญัชาช้ีแนะและตรวจ
ตราดูแลการท างานของพนกังานและตรวจสอบวา่เขาเหล่านั้นปฏิบติังานอยา่งดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
โดยมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 1.การวินิจฉยัสั่งการ 2.การสั่งการ 3.การติดต่อส่ือสาร 4.การเป็นผูน้ า 5.การจูงใจ  
6. การประสานงาน และ7. การตรวจนิเทศงาน 

- การควบคุม (Controlling) ประกอบดว้ย กิจกรรมการติดตามผลและการ
แกไ้ขปรับปรุงส่ิงท่ีจ  าเป็น เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่งานบรรลุผลตามท่ีไดว้างแผนไว ้
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  2. ดา้นการผลิต (Production) 
   สุปัญญา ไชยชาญ (2544) ไดใ้ห้แนวคิดการผลิตไวว้า่ปัจจยัท่ีน ามาศึกษากิจกรรม
ดา้นการผลิต ไดแ้ก่ วตัถุดิบการผลิต การควบคุมการผลิต และคุณภาพการผลิต  
   - วตัถุดิบ (Raw Materials) เป็นปัจจยัส าคญัในการจดัการและผลิตสินคา้ท่ี
ผูบ้ริหารในทุกองคก์รตอ้งใหค้วามส าคญั โดยท่ีหลายธุรกิจมีตน้ทุนค่าวตัถุดิบ และการจดัหาบริการ
อ่ืนรวมกันในอตัราท่ีสูง เม่ือเปรียบเทียบกับยอดขาย ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญของต้นทุนการ
ด าเนินงานผูบ้ริหารจดัระบบบริหารวตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ ยอ่มสามารถควบคุมตน้ทุนในการ
ด าเนินงานได ้
   - การควบคุมการผลิต (Controlling) หมายถึงการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดหรือไม่ ตลอดจนการด าเนินการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด
เก่ียวกบัการปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนท่ีตอ้งการ 
   - คุณภาพการผลิต (Quality) คุณภาพของสินค้าและบริการ ช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ธุรกิจ ผู ้บริหารต้องตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพทั้ งด้านนโยบาย และวิธีการ
ด าเนินงานโดยพิจารณาถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั 
  3. ดา้นการตลาด (Marketing) 
  การตลาด หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัตลาดโดยตรง กระท าข้ึนเพื่อให้เกิดการ
แลกเปล่ียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยใ์ห้ไดรั้บความพึง
พอใจ (พิบูล ทีปะนาล, 2543) 
  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mixes) เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี
ควบคุมได้และน ามาใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์างการตลาดท่ีก าหนดไว ้ประกอบดว้ย (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2536) 
   - ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่ตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึง
ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีอรรถประโยชน์
มีมูลค่าในสายตาของลูกคา้ จึงจะท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้
   - ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของ
ลูกคา้โดยลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งมูลค่าผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑ ์ถา้มูลค่าสูงกวา่ราคาลูกคา้
ก็จะตดัสินใจซ้ือ การก าหนดราคาควรจะเป็นท่ียอมรับของลูกคา้โดยค านึงถึงตน้ทุนและการแข่งขนั 
   - ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบด้วยกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และการบริการจากองค์กรไปยงัตลาด ส่วน
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กิจกรรมเป็นกิจกรรมการท่ีช่วยในการกระจายสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และ
การเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 
   - การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดต่อส่ือสารข้อมูล
ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจเป็นการขาย
โดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพนัธ์ (public 
Relations and Publicity) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) และการตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) 
  4. ดา้นการเงิน (Financial Management) 
  กระบวนการท่ีใชค้วบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นต่างๆ ของบริษทัให้เกิดประโยชน์
สูงสุดถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความจ าเป็นในการปฏิบัติงานแต่ละอย่าง เพื่อบรรลุถึง
เป้าหมายของบริษทัท่ีก าหนดได ้ตวัแปรท่ีน ามาใชพ้ิจารณา (ศศิวมิล มีอ าพล, 2548) ไดแ้ก่ 
   - แหล่งท่ีมาของเงินทุน (Source of the Use of Asset) ตามสมการบญัชี
ท่ีวา่สินทรัพย ์= สินทรัพย ์+ ทุน อนัประกอบดว้ย แหล่งท่ีมาของสินทรัพยท์ั้งหลายอนัไดแ้ก่ เงิน
สด หลกัทรัพยร์ะยะสั้น ลูกหน้ีการคา้ ตัว๋รับเงินสินคา้คงเหลือ แหล่งท่ีมาของหน้ีสิน ไดแ้ก่ หน้ีสิน
ระยะสั้น หน้ีสินระยะยาว ตลอดจนค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายต่างๆ ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่ม ไดแ้ก่ การลงทุน
เพิ่มของผูถื้อหุน้ และก าไรสะสมของผูถื้อหุน้ 
   - แหล่งท่ีใชไ้ปของเงินทุน (Source of the Use of Asset) อนัจะพิจารณา
ถึงการใชไ้ปของเงินทุนใน ส่วนของสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุน้ 
   - ผลการด าเนินงานของบริษทั (The Financial Operation) ซ่ึงจะพิจารณา
ถึงผลก าไรของบริษทัท่ีเกิดข้ึน 
 
2.2  เห็ดหอม และการแปรรูป 
 เห็ดหอม หรือ Shiitake Mushroom หรือ Black Mushroom เป็นเห็ดท่ีไดรั้บความนิยมและมี
ราคาแพงชนิดหน่ึง ประเทศไทยไดมี้การน าเขา้มาบริโภคปีหน่ึงเป็นจ านวนมากในรูปเห็ดหอมแห้ง
ในธรรมชาติเห็ดชนิดน้ีชอบข้ึนในท่ีมีอากาศค่อนขา้งเยน็และมีความช้ืนสูงโดยพบข้ึนกบัไมท่ี้ตาย
แลว้ ไมท่ี้พบเห็ดหอมข้ึนไดแ้ก่ ไมโ้อ๊ค บีช เป็นตน้ โดยปกติแลว้เห็ดหอมข้ึนแพร่กระจายอยูท่ ัว่ไป
ในแถบเอเชียตะวนัออก และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตั้งแต่ประเทศจีน ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย แต่ไม่พบ
ในเขตหนาวหรือเขตร้อน ปัจจุบนัมีการเพาะเล้ียงไดดี้ทางภาคเหนือของประเทศไทยและไดมี้การ
พฒันามาเพาะในถุงพลาสติก โดยใช้ข้ีเล่ือยจากไมม้ะขาม ไมย้างพารา ไมก้ระถินณรงค์ หรือไม้
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เบญจพรรณหมกั เสริมด้วยร าข้าว น ้ าตาลทราย ดีเกลือ ยิปซั่ม เป็นการสงวนพนัธ์ุป่าไม้รักษา
ธรรมชาติไว ้(ปัญญา โพธ์ิธิติรัตน์, 2532) 

2.2.1 คุณค่าทางโภชนาการ 
เห็ดหอมนบัเป็นเห็ดท่ีมีรสชาติดี กล่ินหอม และมีคุณค่าทางอาหารสูงกวา่เห็ดชนิดอ่ืนๆ ทั้ง

ยงัอุดมไปดว้ยวติามินท่ีมีความส าคญัต่อร่างกาย เหมาะอยา่งยิ่งส าหรับการท าอาหารประเภทตม้ตุ๋น 
โดยเฉพาะอาหารท่ีเขา้เคร่ืองยาจีน ซ่ึงทั้งชาวจีนและชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่าเม่ือรับประทานเขา้ไปแลว้
จะช่วยบ ารุงร่างกายใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ สามารถช่วยให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ และป้องกนั
โรคบางอยา่งไดจึ้งนิยมบริโภคในรูปยาอายุวฒันะขนานหน่ึงมาเร่ือยๆ จนทุกวนัน้ี (บรรณ บูรณะ
ชนบท, 2546) และสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายท่ีส าคญั 3 ชนิดคือ  

 1. สารเลนติเนน (Lentinan) เป็นสารท่ีช่วยลดคอเลสเทอรอลในเลือด 
 2. สารอีริทาดีนิน (Eritadenin) เป็นสารท่ีต่อตา้นเซลล์เน้ืองอก (มะเร็ง) โดยเฉพาะ

มะเร็งในกระเพาะอาหาร 
  3. สารเอซีพี (Ac2p) เป็นสารท่ีต่อตา้นเช้ือไวรัสท่ีท าใหโ้รคหวดั หดั และโปลิโอ   
 2.2.2 ชนิดและสายพนัธ์ุของเห็ดหอม 
 เห็ดหอมท่ีเพาะเป็นการคา้โดยทัว่ๆ ไป จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด (กมลรัตน์ นนทรีย,์ 2546)
คือ 
  1. เห็ดหอมลาย เป็นเห็ดหอมท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาวท่ีมีอากาศเยน็จดัและมีความช้ืน
ต ่า สภาพอากาศแห้ง คือ เป็นดอกเห็ดท่ีมีคุณภาพท่ีดี คือมีลกัษณะผิวหมวกดอกแตกเป็นลาย  มีสี
ซีด เน้ือหมวกดอกหนา ขอบหมวกดอกไม่บาน และก้านดอกสั้ น ดอกเห็ดหอมชนิดน้ีจีนเรียกว่า 
“ดอกโก” (Don-Ko) จดัเป็นดอกเห็ดหอมท่ีมีราคาแพงท่ีสุด 
   2. เห็ดหอมหนา เป็นเห็ดท่ีเกิดข้ึนในฤดูหนาวแต่มีสภาพความช้ืนในอากาศสูง ซ่ึง
ดอกเห็ดหอมท่ีไดจ้ะมีผิวหมวกดอกไม่แตกเป็นลายชดัมากนกั ขอบหมวกดอกบานมีกา้นดอกยาว 
ดอกเห็ดหอมชนิดน้ีจีนเรียกว่า “เชียงชิน” (Chiang-Chin) และญ่ีปุ่นเรียกว่า “โกชิน” (Ko-Shin) 
ส าหรับดอกเห็ดหอมท่ีเพาะไดใ้นประเทศไทยนั้นจดัเป็นดอกเห็ดหอมชนิดน้ี ซ่ึงมีราคาถูกกว่า 2 
ชนิดแรก และจากเห็ดหอมทั้ง 3 ชนิดน้ี แบ่งออกเป็น 5 พนัธ์ุดว้ยกนัคือ 
   1.สายพนัธ์ุฮานาดอนโก (Hana-Donko) เห็ดหอมสายพนัธ์ุน้ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุด เป็นสายพนัธ์ุเห็ดหอมท่ีมีลกัษณะเน้ือหมวกดอกหนา ขอบหมวกไม่บานออก และมีกา้นดอก
อว้นสั้น การเจริญเติบโตจะข้ึนไดดี้เฉพาะในท่ีมีอุณหภูมิต ่ามากเท่านั้น 
   2. สายพนัธ์ุดอนโก (Don Ko) เห็ดหอมสายพนัธ์ุน้ีมีคุณภาพรองมาจาก
สายพนัธ์ุฮานาดอนโกเป็นสายพนัธ์ุเห็ดหอมท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัสายพนัธ์ุฮานาดอนโกแต่มีขนาด
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ดอกเล็กกว่าการเจริญเติบโตจะข้ึนไดดี้ในอุณหภูมิค่อนขา้งต ่า ซ่ึงเห็ดหอมสายพนัธ์ุน้ีแบ่งออกเป็น 
2 พนัธ์ุยอ่ย ตามขั้นคุณภาพ ไดแ้ก่  

- พนัธ์ุโจ ดอนโก (Jo Donko)  
- สายพนัธ์ุดอนโก (Don Ko) ซ่ึงมีคุณภาพต ่ารองจากพนัธ์ุโจ ดอนโก

เห็ดหอมสายพนัธ์ุน้ีชาวจีนนิยมเพราะใช้บริโภคและท าเป็นผลิตภณัฑ์เห็ดหอมแห้งส่งออกไป
จ าหน่ายยงัต่างประเทศมาก  

- สายพนัธ์ุโกตชูบู ดอนโก (Koshin Donko)  เห็ดหอมสายพนัธ์ุน้ี
คุณภาพรองมาจากสายพนัธ์ุดอนโก เป็นสายพนัธ์ุเห็ดหอมท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัสายพนัธ์ุดอนโก แต่
มีขนาดหมวกดอกเล็กกวา่  

- สายพนัธ์ุโกชิน (Koshin) เห็ดหอมสายพนัธ์ุน้ีมีคุณภาพรองมาจาก
สายพนัธ์ุดอนโกและโกตซูบุ ดอนโก เป็นสายพนัธ์ุเห็ดหอมท่ีมีลกัษณะเน้ือหมวกดอกบางกวา่ขอบ
หมวกมกับาน ซ่ึงเห็ดหอมพนัธ์ุน้ีแบ่งออกเป็น 2 พนัธ์ุยอ่ยตามชั้นคุณภาพ ไดแ้ก่ พนัธ์ุโจ โกชิน (Jo 
Koshin) พนัธ์ุนามิ โกชิน (Nami Koshin) ซ่ึงมีคุณภาพต ่ารองจากพนัธ์ุโจ โกชิน เห็ดหอมสายพนัธ์ุ
น้ีเป็นเห็ดหอมส่วนใหญ่ท่ีเพาะได้ในประเทศไทย ซ่ึงมีราคาขายต ่ากว่า 3 สายพนัธ์ุแรกท่ีนิยม
บริโภคทั้งในรูปเห็ดหอมสดและเห็ดหอมแห้ง และมกัส่งจ าหน่ายตามทอ้งตลาดภายในประเทศ
ทัว่ๆ ไป   

- สายพนัธ์ุโกโก (Ko Ko) เห็ดหอมสายพนัธ์ุน้ีจดัเป็นเห็ดหอมท่ีมี
คุณภาพสูงอีกสายพนัธ์ุหน่ึง และสายพนัธ์ุเห็ดหอมท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัพนัธ์ุโกชิน และมีรสชาติ
คลา้ยกบัสายพนัธ์ุดอนโก จึงท าใหไ้ดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคแพร่หลายมาก 
 
2.3 การเพาะเลีย้งเห็ดหอม 
 2.3.1 ลกัษณะการผลติ 
 สามารถแบ่งลกัษณะการผลิตตามกระบวนการผลิตดงัน้ี (ปัญญา โพธ์ิธิติรัตน์, 2532) 
  วธีิที ่1 การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติก 
    แบบท่ี 1 การผลิตกอ้นเช้ือเห็ดหอมขาย 
   เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเล้ียงเช้ือบริสุทธ์ิ การผลิตหวัเช้ือในเมล็ดธญัพืช 
จากนั้นท าการเข่ียเช้ือลงในกอ้นเห็ด น าไปบ่มให้เส้นใยเดินคร่ึงถุงหรือเต็มถุงแลว้น าไปจ าหน่าย 
ซ้ือหวัเช้ือบริสุทธ์ิจากตวัแทนจ าหน่าย แลว้น ามาเข่ียลงในเมล็ดธัญพืชและเข่ียลงกอ้นเช้ือเห็ดแลว้
น าไปจ าหน่าย หรือซ้ือหวัเช้ือในเมล็ดธญัพืชแลว้น ามาเข่ียลงในกอ้นเช้ือเห็ดหอมแลว้น ามาบ่มเส้น
ใยแลว้จ าหน่าย 



15 

   แบบท่ี 2 การผลิตกอ้นเช้ือเห็ดหอมและเปิดดอกเอง 
   เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเล้ียงเช้ือบริสุทธ์ิจนกระทัง่ท าการเปิดดอกและ
เก็บผลผลิต ซ้ือหวัเช้ือบริสุทธ์ิจากตวัแทนจ าหน่าย แลว้น ามาเข่ียลงในเมล็ดธญัพืชและเข่ียลงกอ้น
เช้ือเห็ดท าการเปิดดอกและเก็บผลผลิต หรือซ้ือหวัเช้ือในเมล็ดธัญพืชแลว้น ามาเข่ียลงในกอ้นเช้ือ
เห็ดหอมแลว้น ามาบ่มเส้นใยท าการเปิดดอกแลว้เก็บผลผลิต 
   แบบท่ี 3 ซ้ือกอ้นเช้ือเห็ดหอม แลว้น ามาเปิดดอก 
   ซ้ือก้อนเช้ือเห็ดหอมมาจากผูผ้ลิตก้อนเช้ือเห็ดหอม น ามาบ่มเส้นใยให้
เดินเตม็ถุง ท าการเปิดดอกและเก็บเก่ียวผลผลิต 
  วธีิที ่2 การเพาะเห็ดหอมในท่อนไม้ 
  การเพาะเห็ดหอมในท่อนไมมี้ลกัษณะการผลิตแบบเดียว คือการเพาะเห็ดเพื่อเปิด
ดอกขาย โดยมีขั้นตอนตั้งแต่ การเตรียมท่อนไม ้การเตรียมเช้ือเห็ดหอม การเพาะเห็ดหอมในท่อน
ไม ้การเปิดดอกและเก็บเก่ียว 

2.3.2 ศัตรูเห็ดหอม 
  1. เช้ือรา ไดแ้ก่ ราค า ราเขียว ราเมือก เช้ือราพวกน้ีจะเจริญเติบโตไดดี้ในบริเวณท่ี
มีอากาศอบัช้ืน เช้ือราพวกน้ีไดแ้ก่ บาซิไดโอโมสิส (Basidiomyeetes) แอสโคมียสีส (Ascomycetes) 
พวกน้ีเจริญได้ดีท่ีอุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส เพราะฉะนั้นจะต้องมีการถ่ายเทอากาศได้ดี 
โรงเรือนสะอาดและมีความช้ืนพอเหมาะ เพื่อลดการแพร่เช้ือโรคดว้ย 
  2. เช้ือมีลกัษณะคลา้ยไวรัส (Virus-like Particle) ในช่วงการเล้ียงเห็ดหอม ขั้นตอน
การเล้ียงอาหารวุน้ตอ้งระวงัการปนเป้ือนของไวรัสเขา้ไปท าลายเส้นใยเห็ดหอม จึงตอ้งมีการตรวจ
เส้นใยเพื่อไม่ใหแ้พร่ระบาด 
  3. สัตวแ์ละแมลง เช่นมด มอด ปลวก หรือหนู ก าจดัโดยใช้ยาฆ่า เช่น ยาเบ่ือหนู
สารเซฟวิน 85 ฉีดพ่น ในขณะท่ีบ่มพกัเช้ืออยู ่แต่ถา้เป็นช่วงเปิดดอกเห็ดแลว้ ควรโรยปูนขาวหรือ
อาจใชส้ารสกดัจากสมุนไพรธรรมชาติ เช่น สารสกดัสะเดา และตะไคร้หอมฉีดพน่ 
 
2.4 การเกบ็ผลผลติเห็ดหอม 
 เห็ดหอมโดยทัว่ไปนิยมเก็บในขณะท่ีหมวกเห็ดยงังุม้อยู่หรือดอกบานร้อยละ 60-70 และ
เก็บใหห้มดจนถึงโคนดอก ในกรณีดอกเห็ดมีลกัษณะเป็นหวั (คลา้ยหอก) ควรรอไวอี้กหน่ึงวนัหรือ
คร่ึงวนั จนไดร้ะยะท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาเห็ดหอมในห้องอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะรักษา
เห็ดหอมสดได้นาน 1 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น แต่หลังจากตดัเห็ดหอมสดแล้วควรขนส่งถึง
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ผูบ้ริโภคภายใน 5 ชั่วโมงจะเป็นการดีในสภาพอากาศปกติ จะช่วยให้เห็ดหอมสดเหมือนเดิม    
(ปัญญา โพธ์ิธิติรัตน์, 2532) 
 
2.5  การคัดเลอืกดอกเห็ดหอมสด 
 หลกัในการพิจารณาคดัคุณภาพดอกเห็ดเพื่อน าไปจ าหน่าย อาศยัจากการสังเกตดูลกัษณะ
ต่างๆ ของดอกเห็ดเป็นเกณฑด์งัน้ี 
  1. กา้นของดอกเห็ด กา้นของดอกเห็ดท่ีดีเป็นกา้นท่ีสมบูรณ์ไดส้ัดส่วนกบัดอกเห็ด
มีขนาดอว้นสั้นพอเหมาะ สีขาว มีขนสีขาวชดัเจน โคนกา้นอาจมีสีน ้ าตาลบา้ง แต่จะตอ้งไม่มีรอย
ต าหนิ แตก ฉีก หรือหกั 
  2. หมวกของดอกเห็ด หมวกของดอกเห็ดท่ีดีควรมีรูปร่างทรงท่ีสมบูรณ์นั้น ตรง
กลางหมวกดอกจะตอ้งหนา และค่อยๆ บานลงมาทางปลายขอบดอก 
  3. ความหนาของดอกหมวก ความหนาของดอกหมวกท่ีดีและสมบูรณ์นั้น ตรง
กลางหมวกดอกจะตอ้งหนาและค่อยๆ บางลงมาทางปลายขอบดอก 
  4. สีของดอกเห็ด ควรเป็นสีธรรมชาติ สีดอกคล ้าผวิเปลือกหมวกดอกเป็นมนั 
  5. ขนบนหมวก ข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุ สายพนัธ์ุท่ีดีควรมีสีขาว เทา หนาและยาวเห็ด
ไดช้ดั 
  6. รอยแตกของหมวกดอก ดอกเห็ดหอมท่ีมีรอยแตกเป็นสีขาวบริเวณผิวหมวก
ดอกมกัเป็นสายพนัธ์ุท่ีเกิดข้ึนในช่วงอากาศหนาวเยน็ซ่ึงเห็ดขาดน ้ าและความช้ืน เป็นดอกเห็ดหอม
ท่ีตลาดนิยมมาก และมีราคาสูงกวา่ดอกเห็ดหอมชนิดอ่ืนๆ 
  7. ความช้ืนภายในดอกเห็ด ควรเป็นดอกเห็ดท่ีมีความช้ืนภายในต ่า ไม่ควรให้ดอก
เห็ดถูกน ้ าหรือผา่นการรดน ้ าก่อนการเก็บ ปกติดอกเห็ดหอมท่ีเพาะได ้หากมีความช้ืนพอเหมาะผิว
ของหมวกดอกจะมีสีเขม้ธรรมชาติ มีน ้ าหนกัดี เม่ือตากแห้งน ้ าหนกัไม่ลดมาก โดยเฉล่ียทัว่ไปดอก
เห็ดหอมสดประมาณ 4-6 กิโลกรัม สามารถท าเป็นเห็ดหอมแหง้ได ้1 กิโลกรัม 
 
2.6 การแปรรูป 
 เห็ดหอมสามารถแปรรูปได้หลากหลาย เช่น เห็ดหอมอบแห้ง และผลิตภณัฑ์จากเห็ดหอม 
(ปัญญา โพธ์ิธิติรัตน์, 2532) ดงัน้ี 
  การท าแห้ง และอบแห้ง 
  การตากแห้งเป็นการวิธีการท าเห็ดหอมแห้งท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสุด สถานท่ีท่ีใช้
ส าหรับตากแห้งเห็ดนั้นเป็นสถานท่ีโล่งแจง้ มีลมโกรกตลอดเวลา และรับแสงแดดไดต้ลอดทั้งวนั 
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สภาพดินฟ้าอากาศท่ีท าเป็นลานตากอาจเป็นพื้นปูนซีเมนต์หรือพื้นธรรมดา โดยท าราวส าหรับ
ตะแกรงให้สูงจากพื้นประมาณ 80-100 เซนติเมตร และให้วางตะแกรงให้เอียงท ามุมรับกบัแดดให้
มากท่ีสุด ส าหรับการน าเห็ดหอมออกตากแดด โดยให้ตากประมาณ 3-4 แดด โดยแดดแรกตากดอก
เห็ดในลกัษณะหงายข้ึน แลว้คว  ่าดอกเห็ดในแดดท่ีสอง และหงายดอกเห็ดข้ึนอีกคร้ังในแดดท่ีสาม 
ถา้หากเป็นแดดอ่อนๆ ตอ้งตากหลายๆ แดด ซ่ึงแดดสุดทา้ยจะตอ้งตากดอกเห็ดในลกัษณะหงายข้ึน
เช่นเดิม เพื่อท าลายไข่แมลงศตัรูท่ีอาจซุกซ่อนอยู ่อนัจะไปท าลายดอกเห็ดหอมแหง้ไดใ้นภายหลงั  
  นอกจาการใชว้ธีิการตากแหง้ยงัสามารถท าแหง้ในตูอ้บแบบถาด ซ่ึงท าการอบแห้ง
ในช่วงอุณหภูมิ 40-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 และ 24 ชัว่โมง โดยใช้อตัราส่วนของอุณหภูมิ
และเวลาต่างๆ พบวา่ การอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมงแลว้เพิ่มอุณหภูมิ
เป็น 50 องศาเซลเซียส  
  ผลิตภณัฑ์จากเห็ดหอมท่ีเป็นท่ีนิยมคือน ้ าพริกเผาเห็ดหอม คือ (สถาบนัถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีชุมชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา, 2556) โดยมีวธีิการดงัน้ี 
  - วตัถุดิบในการท าน ้ าพริกเผา ไดแ้ก่ กา้นเห็ดหอม/ดอกเห็ดหอม น ้ ามะขามเปียก 
น ้าตาลป๊ิบ หอมแดง กระเทียม เกลือป่น ซีอ้ิว  
  - วิธีการท าน ้ าพริกเผาเห็ดหอม เร่ิมจากน ากา้นเห็ดหอมหรือดอกเห็ดหอม มาลา้ง
ท าความสะอาดแลว้ เขา้เคร่ืองโม่เห็ด แลว้เตรียมตั้งกระทะให้ร้อนเทน ้ ามนัลงไปในกระทะรอจน
น ้ ามนัเดือด ใส่เห็ดหอมสับละเอียดลงกระทะผดัเห็ดหอมจนแห้ง จนมีกล่ินหอม พอเห็ดหอมเร่ิม
แห้ง ใส่พริกป่นท่ีเตรียมไวล้งผดักบัเห็ดหอม หลงัจากนั้น เติมเกลือปนท่ีเตรียมไวล้งผดัคลุกเคลา้ 
ตามด้วยน ้ ามะขามเปียก ปรุงรสด้วยน ้ าตาลป๊ิบ ซีอ้ิว ใส่ตามลงไปทันที ผดัให้เห็ดหอมแห้ง 
ประมาณ 1-2 ชั่วโมงโดยประมาณ ข้ึนอยู่กับเห็ดหอมท่ีน ามาท าน ้ าพริกว่ามีความช้ืนมากน้อย
เพียงใด ซ่ึงการผดัเห็ดหอมจะตอ้งผดัให้แห้งเพื่อท่ีจะเก็บรักษาไดน้านมากยิ่งข้ึน ถา้น ้ าพริกไม่แห้ง
จะท าใหเ้ก็บรักษาน ้าพริกเผาไดไ้ม่นานและจะท าใหเ้กิดเช้ือราในน ้าพริกเผาได ้หลงัจากผดัแห้งไดท่ี้
ตกัจากกระทะน ามาพกัไว ้แล้วจึงน ามาบรรจุเพื่อจ าหน่ายต่อไป (เห็ดหอม 12 กิโลกรัม จะได้
น ้าพริกประมาณ 90-120 กระปุก ข้ึนอยูก่บัความช้ืนของเห็ดหอม)  
 
2.7 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

พีรยา จอมวงค์  (2550) ศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจผลิตเช้ือเห็ดฟางของฟาร์มเห็ดใน
อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง พบวา่ การด าเนินธุรกิจในรูปแบบของวิสาหกิจขนาดเล็ก มีเจา้ของคน
เดียว มีการบริหารงานแบบครอบครัว เจา้ของกิจการส่วนใหญ่เคยด าเนินธุรกิจผลิตเห็ดฟางมาก่อน 
ต่อมาภายหลงัเม่ือเร่ิมมีความช านาญและเงินลงทุน จึงเปล่ียนมาเป็นธุรกิจผลิตเช้ือเห็ดฟาง  ดา้นการ
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จดัการ กิจการส่วนใหญ่มีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบชดัเจน ตามลกัษณะโครงสร้างขององคก์ร 
การบงัคบับญัชาเป็นแบบเจา้ของกิจการกบัลูกจา้ง การตดัสินใจข้ึนอยู่กบัเจา้ของกิจการ ดา้นการ
ผลิต การวางแผนการผลิตจะเป็นการวางแผนระยะสั้น โดยท าการผลิตไวล่้วงหนา้ เพื่อรอการสั่งซ้ือ
จากลูกคา้ เพื่อให้ส่งเช้ือเห็ดให้แก่ลูกคา้ไดท้นัที ดา้นการเงินและบญัชี กิจการส่วนใหญ่ไม่มีการจด
บนัทึกขอ้มูลทางการบญัชี เป็นเพียงการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือมาขายไปโดยอาศยัตามหลกัความเขา้ใจ
ของผูป้ระกอบการ มีการอาศยัแหล่งเงินทุนจากภายนอกโดยการกูย้ืมเงินจากธนาคาร เพื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จากการศึกษาท าให้ทราบถึงการด าเนินงานของธุรกิจผลิตเช้ือเห็ดฟาง 
ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจท า
ธุรกิจผลิตเช้ือเห็ดฟางในอนาคต นอกจากน้ีในการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการจดัการ
ธุรกิจผา้ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มธุรกิจชุมชนบา้นขา้งน ้ า ต าบลวงเหนือ อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ในการจดัการธุรกิจตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่ม 
ปัจจยัหลกัท่ีจะท าใหป้ระสบความส าเร็จคือ  ท าธุรกิจพอประมาณตามศกัยภาพของกลุ่ม การจดัการ
กลุ่ม มีขนาดพอดีกบัก าลงัความสามารถ รู้จกัประมาณโดยท ากิจการพอประมาณ 

 ณฐันันท์ หลกัค า และคณะ (2551) ศึกษาการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน เพื่อความย ัง่ยืน
ทางเศรษฐกิจ โดยอาศยัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของผูผ้ลิตส่ิงทอผา้ลายเกล็ดเต่า (กลุ่มเพลงฝ้าย) 
พบว่า การวางแผนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มมีการจดัประชุม 1-2 คร้ัง/เดือน มีการ
ประชุมวางแผนอยา่งรอบคอบ เม่ือวา่งจากฤดูท านา ท าไร่ จะตอ้งเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองและ
ครอบครัว การมีภูมิคุม้กนัในตวัเองพร้อมท่ีจะเผชิญเม่ือมีผลกระทบกบัการทอผา้ลายเกล็ดเต่าใน
กรณีมีคู่แข่งขนั จ าหน่ายไม่ได ้มีเศษผา้ และเม่ือไม่มีแหล่งแปรรูปผา้ มีการเปล่ียนแปลงการทอผา้
ใหมี้ลวดลายสวยงามทนัสมยัให้ทนัต่อความตอ้งการของตลาดในปัจจุบนั ส่วนการแสวงหาความรู้ 
ในด้านการทอผา้ลายเกล็ดเต่าภายในกลุ่มให้มีความรู้ดา้นเทคโนโลยี ในการศึกษาดูงานในกลุ่ม 
OTOP ในชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีความหลากหลายในระดบัสินคา้ 5 ดาว และน ามาพฒันาการทอโดยการ
เพิ่มลวดลายผา้ท่ีแปลกใหม่และทนัสมยัมากข้ึน การมีคุณธรรมการน าความคิดของ คนเฒ่า คนแก่ 
ภายในชุมชนและชุมชนอ่ืนมาใชใ้นการทอผา้ โดยให้ท่านสอนให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ฝึกทอ และมี
การสั่งสอนการทอผา้ใหมี้คุณธรรม 

วิโรจน์ ฉิมดี (2551) ศึกษาการพฒันาอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของสตรี ตามหลกั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลบา้นสหกรณ์ ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ความรู้ 
ความเขา้ใจและวิธีการปฏิบติัของสตรีกลุ่มตวัอยา่ง มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูใ่นระดบัมากในประเด็นของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ การอยูอ่ยา่งพอกิน พอใช ้ไม่
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เบียดเบียนผูอ่ื้น ยดึทางสายกลางในการด าเนินชีวติ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน าไปใชไ้ดก้บัการ
ด าเนินชีวติของบุคคลทุกอาชีพ 
 จตุพล ยะจอม (2552) ศึกษาการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลปาย อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง มีระดบัปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก ในประเด็นมีการปลูกฝังเร่ืองการ
ประหยดัให้แก่สมาชิกในครอบครัว  ในประเด็นเม่ือเกิดปัญหาในครอบครัวท่านและสมาชิกใน
ครอบครัวน าปัญหานั้นมาปรึกษาหาทางแกปั้ญหาร่วมกนั ในประเด็นท่านใชชี้วิตโดยไม่เก่ียวขอ้ง
กบัอบายมุข เช่น ยาเสพติด การพนนั ในประเด็นท่านซ่อมแซมดดัแปลงส่ิงของเคร่ืองใช้ในบา้นท่ี
ช ารุดให้กลบัมาใชไ้ดใ้หม่ และในประเด็นการช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้นโดยการสร้างความเขม้แข็งให้
ชุมชนรู้จกัผนึกก าลงัและมีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากรากฐานท่ีมัน่คง 


