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แบบสัมภาษณ์ ผู้น าวสิาหกจิชุมชน (ผู้น ากลุ่มวสิาหกจิ) 
แนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บ้านปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ จังหวดัล าปาง 

โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

แบบสอบสัมภาษณ์น้ี จดัท าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระในหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูต้อบแบบสัมภาษณ์
ทั้งหมดจะถือเป็นความลบั และน าเสนอในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในเชิงวชิาการเท่านั้น 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์และ
แสดงความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อไป 

 
นิยามศัพท์ 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเองได้ให้มีความพอเพียงกบัตวัเอง         
(Self Sufficiency) อยูไ่ดโ้ดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง และผูอ่ื้น ซ่ึงตอ้งสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนมีความพอกินพอใชส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้ ยอ่มสามารถ สร้าง
ความเจริญกา้วหนา้และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได ้
 
 

        
นางสาวสุภาวดี สรรพศีลบุตร 

                            ผูศึ้กษา 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของวสิาหกจิชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม 
1. ประวติัความเป็นมาของการก่อตั้ง............................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 
2. วตัถุประสงคข์องการก่อตั้ง.................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
3. ระยะเวลาท่ีด าเนินการวสิาหกิจ............................................................................................... 

ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านการจัดการ 
 2.1 กลุ่มฯ มีการวางแผนบริหารงาน โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอ้ยา่งไร 

- ความพอประมาณ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 - ความมีเหตุผล…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
  - การมีความรู้…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 - การมีคุณธรรม…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 2.2 กลุ่มฯ มีการจดัการองคก์ร โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอ้ยา่งไร 

- ความพอประมาณ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 - ความมีเหตุผล…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
  - การมีความรู้…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 - การมีคุณธรรม…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.3 กลุ่มฯ มีการจดัคนเขา้ท างาน โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอ้ยา่งไร 
- ความพอประมาณ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 - ความมีเหตุผล…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
  - การมีความรู้…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 - การมีคุณธรรม…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..
 2.4 กลุ่มฯ มีผูบ้งัคบับญัชาช้ีแนะและตรวจตราดูแลการท างานของพนักงาน โดยน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชอ้ยา่งไร 

- ความพอประมาณ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 - ความมีเหตุผล…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
  - การมีความรู้…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 - การมีคุณธรรม…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..
 2.5 กลุ่มฯ มีการควบคุมภายในกลุ่ม โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอ้ยา่งไร 
............................................................................................................................................................ 

- ความพอประมาณ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 - ความมีเหตุผล…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
 - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………… 
  - การมีความรู้…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 - การมีคุณธรรม…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านการผลติ 
 3.1 กลุ่มฯ มีการผลิตเห็ดหอม ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
3.2 วตัถุดิบการผลิตเห็ดหอม  

รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวม 
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3.3 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์/เคร่ืองมอื/

เคร่ืองจกัร 
จ านวน 

ราคา/
หน่วย 

วธีิการใช้งาน 
การเกบ็
รักษา 

ผู้ดูแล
รับผดิชอบ 

      
      
      
      
      
3.4 ค่าแรงงาน  

ขั้นตอน จ านวนแรงงาน 
สถานภาพ 

(เป็น/ไม่เป็นสมาชิก) 
ระยะเวลาท างาน 

ค่าแรง 
 (อตัราค่าแรง) 

     
     
     
     

 
3.5. ค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา 
 3.5.1 ค่ายาป้องกนัสัตวแ์ละแมลง 

ช่ือยา 
จ านวนคร้ังในแต่ละ

ช่วง 
ปริมาณทีใ่ช้/คร้ัง ราคา/หน่วย (บาท) จ านวนเงนิ (บาท) 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลด้านการตลาด 
4.1 ผลติภัณฑ์ (Product) 4.2 ราคา (Price) 

  
  
  
  
  
  
  
 
4.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
4.4 การส่งเสริมการตลาด 

(   ) โฆษณา ไดแ้ก่………………………………………………………………… 
(   ) ประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่........................................................................................ 
(   ) การส่งเสริมการขาย เช่น ลด, แลก, แจก, แถม .................................................. 
(  ) การขายโดยใช้พนักงานขาย จ านวน..........................คน จ่ายค่าตอบแทน

อยา่งไร............................................................................................................................................ 
(  ) อ่ืนๆ………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่5 ข้อมูลด้านการเงิน 
5.1 ระบบการเงินลงทุน 
   5.1.1 แหล่งท่ีมาของเงินลงทุน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
    5.1.2 แหล่งใชไ้ปของเงินทุน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
5.2  ปริมาณผลผลิตเห็ดหอม 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
5.3. ผลการด าเนินงาน (รายได)้ 

- ในการแบ่งเกรดเห็ดหอมจ าหน่ายได.้.............................เกรด แบ่งเป็น 
  1. .................................................กิโลกรัมละ.............บาท 
  2. .................................................กิโลกรัมละ.............บาท 
  3. .................................................กิโลกรัมละ.............บาท 
  4. .................................................กิโลกรัมละ.............บาท 
  5. .................................................กิโลกรัมละ.............บาท 
 
ส่วนที ่6 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 .......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏ 
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แบบสอบสัมภาษณ์ หน่วยงานสนับสนุน  
แนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บ้านปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ จังหวดัล าปาง 

โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

แบบสอบสัมภาษณ์น้ี จดัท าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระในหลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูต้อบแบบสัมภาษณ์
ทั้งหมดจะถือเป็นความลบั และน าเสนอในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในเชิงวชิาการเท่านั้น 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสัมภาษณ์และ
แสดงความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อไป 

 
นิยามศัพท์ 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเองได้ให้มีความพอเพียงกบัตวัเอง         
(Self Sufficiency) อยูไ่ดโ้ดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง และผูอ่ื้น ซ่ึงตอ้งสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนมีความพอกินพอใชส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้ ยอ่มสามารถ สร้าง
ความเจริญกา้วหนา้และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได ้
 
 

        
นางสาวสุภาวดี สรรพศีลบุตร 

                            ผูศึ้กษา 
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แนวค าถามกลุ่มผู้สนับสนุนภายนอก 
1. ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์รกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชนเป็นอยา่งไร 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
2. ความเป็นมาของการสนบัสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีจุดเร่ิมตน้อยา่งไร และด าเนินการมาจนถึง
ปัจจุบนัอยา่งไร 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือองค์กรในการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นอยา่งไร 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
4. โครงสร้างการท างานของหน่วยงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
ลกัษณะอยา่งไร 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
5. หน่วยงานหรือองค์กรมีการก าหนดทิศทางหรือแนวทางในการสนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนอยา่งไรบา้ง เป็นแผนระยะยาวหรือระยะสั้นอยา่งไร 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
6. ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองคก์รส าหรับการสนบัสนุนกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนมีอะไรบา้ง และด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร 
  .......................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................... 
7. ผลส าเร็จของการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองคก์รในการสนบัสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็น
อยา่งไร 
  .......................................................................................................................................................... 
8. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
  .......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถาม 
แนวทางการจัดการวสิาหกจิชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บ้านปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ จังหวดัล าปาง 

โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

แบบสอบถามน้ี จัดท าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นควา้แบบอิสระในหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมดจะถือเป็นความลบั และน าเสนอในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในเชิงวชิาการเท่านั้น 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อไป 

 
นิยามศัพท์ 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเองไดใ้ห้มีความพอเพียงกบัตวัเอง (Self 
Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง และผูอ่ื้น ซ่ึงตอ้งสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อนมีความพอกินพอใชส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้ ยอ่มสามารถ สร้าง
ความเจริญกา้วหนา้และฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศได ้
 
 

        
นางสาวสุภาวดี สรรพศีลบุตร 

                            ผูศึ้กษา 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ( ) หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
1. เพศ 

 1.  ชาย     2.  หญิง 
2. อาย ุ

 1.  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี   2.  26 – 35 ปี 
 3.  36 – 45 ปี     4.  46 – 55 ปี 
 5.  มากกวา่ 55 ปี  

3.  สถานภาพสมรส 
   1.  โสด     2.  สมรส 

 3.  หมา้ย/หยา่ร้าง    4.  แยกกนัอยู ่
4. ระดบัการศึกษา 

 1.  ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ    2.  ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 3.  มธัยมศึกษา (ม.1-ม.6/มศ.1-มศ.5)  4.  ปวช./ปวส. 
 5.  ปริญญาตรี     6.  สูงกวา่ปริญญาตรี 

5. อาชีพหลกั 
 1.  ท านา     2.  ท าสวน 
 3.  ท าไร่     4.  เล้ียงสัตว ์
 5.  ประมง     6.  คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
 7.  อุตสาหกรรมในครัวเรือน   8.  อ่ืนๆโปรดระบุ..................... 

6. รายไดร้วมก่อนการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน 
 1.  ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน   2.  5,001-10,000 บาท/เดือน 
 3.  10,001-15,000 บาท/เดือน   4.  มากกวา่ 15,000 บาท/เดือน 

7. รายจ่ายรวมก่อนการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน 
 1.  ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน   2.  5,001-10,000 บาท/เดือน 
 3.  10,001-15,000 บาท/เดือน   4.  มากกวา่ 15,000 บาท/เดือน 

8. รายไดร้วมหลงัการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน 
 1.  ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน   2.  5,001-10,000 บาท/เดือน 
 3.  10,001-15,000 บาท/เดือน   4.  มากกวา่ 15,000 บาท/เดือน 
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9. รายจ่ายรวมหลงัการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน 
 1.  ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน   2.  5,001-10,000 บาท/เดือน 
 3.  10,001-15,000 บาท/เดือน   4.  มากกวา่ 15,000 บาท/เดือน 

10.  จ านวนสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งตวัท่าน 
 1.  1 – 2  คน     2.  3 – 4  คน 
 3.  5 – 6  คน     4.  มากกวา่ 6 คน 
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ส่วนที ่2 ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1. ท่านรับรู้เร่ืองแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจากแหล่งใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1.  โทรทศัน์     2.  วทิยกุระจายเสียง 
  3.  หนงัสือพิมพ ์    4.  นิทรรศการ/ศึกษาดูงาน 
  5.  วารสารหรือนิตยสาร   6.  โปสเตอร์หรือแผน่พบั 
  7.  หนงัสือต ารา    8.  การประชุมชาวบา้น 
  9.  อ่ืนๆ...................................................... 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย [] หนา้ค าตอบท่ีถูก  เคร่ืองหมาย [ x ] หนา้ขอ้ท่ีผดิ            

[ x] 1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมใหผ้ลิตเพ่ือกิน เพ่ือใช ้เพ่ือแลกเปล่ียนในชุมชนเท่านั้นไม่
ส่งเสริมใหผ้ลิตเพ่ือการคา้ขายกบัชุมชนอ่ืนๆ  

[ x] 2. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงริเร่ิมและด าเนินการโดย ฯพณฯ ท่านประธานองคมตรีพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท ์ 

[ x] 3. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐ ประชาชนเป็นผูก้ระท าตามนโยบายเท่านั้น  
[ / ] 4. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการอยูอ่ยา่งพอกิน พอใช ้ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ยึดทางสายกลางใน

การด าเนินชีวิต 
[ x] 5. การจดังานประเพณีทอ้งถ่ิน การจดังานวนัส าคญัทางศาสนาเป็นการปฏิบติัท่ีขดักบัแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง  
[ /] 6. ความมีเหตุผล คือ ตดัสินใจกระท าส่ิงต่างๆ เพ่ือให้เกิดความพอเพียงตอ้งใช้เหตุผลและ

พิจารณาดว้ยความรอบคอบ 
[ /] 7. การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน คือการมี

ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  
[ x] 8. เม่ือมีปัญหาอุปสรรค ผูท่ี้ด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจะแกปั้ญหาดว้ยความมานะอดทน  
[/ ] 9. การไม่หยุดน่ิงท่ีจะให้ชีวิตหลุดพน้จากความทุกข์ยาก ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้

เพ่ิมพูนข้ึนจนถึงขั้นพอเพียง คือการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหลกัของ
เง่ือนไขความรู้  

[ x] 10. การพ่ึงพาตนเองโดยไม่จ าเป็นตอ้งพ่ึงพากนักบัผูอ่ื้น คือการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  

[ /] 11. การซ่ือสัตยสุ์จริต ละเลิกอบายมุขทั้งส้ิน การสร้างความดี และพยายามรักษาความดีนั้นให้
งอกงาม คือการด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในขอ้เง่ือนไขมีคุณธรรม 

[ /] 12. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน าไปใชไ้ดก้บัการด าเนินชีวิตของบุคคลทุกอาชีพ 
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ส่วนที ่3 ความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ค าช้ีแจง:โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 

รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.1 ด้านความพอประมาณ 
  1) ท่านคิดว่าเป้าหมายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือ
ผลก าไรและผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเพียงอยา่งเดียว 

     

  2) ท่านเห็นวา่การลงทุนและการบริหารท่ีเหมาะสม
ควรสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ  

     

1.2 ด้านความมเีหตุผล 
  1) ท่านคิดวา่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรเกิดจากคนใน
ชุมชนและด าเนินการโดยคนในชุมชน 

     

   2) ท่านคิดวา่ผลิตภณัฑค์วรมีความสอดคลอ้งกบัวถีิ
ชีวติและความตอ้งการของคนในชุมชน 

     

   3) ท่านคิดว่าการรวมกลุ่มมีความส าคัญท าให้
สามารถพูดคุยและปรึกษาเก่ียวกับการด าเนินงาน
ของกลุ่มได ้

     

1.3 ด้านการมภูีมคุ้ิมกนัทีด่ ี
   1) ท่านคิดว่าจะไม่สร้างหน้ีจนเกินตวั ถึงแมจ้ะมี
ความเช่ือวา่คนมีเงินกู ้คือคนท่ีมีเครดิตดี 

     

1.4 ด้านการมคีวามรู้      
   1) ท่านคิดว่าต้องให้ความส าคัญกับความรู้และ
เทคโนโลยท่ีีมาจากภายนอกชุมชน 

     

   1) ท่านคิดวา่ความรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสามารถ
สร้างผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดชุมชนได ้

     

   2) ท่านคิดว่าควรมีการผสมผสานระหว่างภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและความรู้สมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั 

     

1.5 ด้านการมคุีณธรรม 
    1) ท่านเห็นว่าในการออกแบบสินคา้และบริการ
ควรมีการควบคุมการผลิตและคุณภาพสินคา้  

     

    2) ท่านคิดวา่ควรให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ตดัสินใจซ้ือ เพ่ือใหลู้กคา้ตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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รายการ 
ระดบัความคดิเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
    3) ท่านคิดวา่การโฆษณาไม่ควรอวดอา้งสรรพคุณ
สินคา้เกินความเป็นจริง 

     

    4)  ท่านคิดว่าควรมีความรับผิดชอบหรือการ
บริการหลงัการขาย 

     

    5) ท่านคิดว่าควร มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ลูกคา้ 

     

 
ส่วนที ่4 พฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าช้ีแจง:โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง  ท่ีตรงกบัระดบัปฏิบติัของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 

รายการ 
ระดบัการปฏบิัต ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.1 ด้านความพอประมาณ 
  1) ท่านใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทั้ งด้านการผลิต การบริโภค หรือการใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ 

     

  2) ท่านมีเงินเหลือเก็บออมไว้เป็นทุนส ารองใน
ครอบครัว 

     

  3)  สมาชิกในครอบครัวของท่านมีการใช้จ่ายท่ี
เหมาะสมกบัฐานะ 

     

  4) ท่านมีการปลูกฝังเร่ืองการประหยดัให้แก่สมาชิก
ในครอบครัว 

     

1.2 ด้านความมเีหตุผล 
  1) ท่านวางแผนค่าใช้จ่ายในเร่ืองท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวติก่อน เช่น ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า น ้ าประปา เป็น
ตน้ 

     

  2) เม่ือเกิดปัญหาในครอบครัวท่านและสมาชิกใน
ครอบครัวน าปัญหานั้ นมาปรึกษาหาทางแก้ปัญหา
ร่วมกนั 
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รายการ 
ระดบัการปฏบิัต ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.3 ด้านการมภูีมคุ้ิมกนัทีด่ ี
    1) ท่านหลีกเล่ียงไม่ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีขาดความรู้ 
ความเช่ียวชาญและความพร้อม แมจ้ะมีโอกาสไดรั้บ
ผลตอบแทนสูงก็ตาม 

     

   2) ท่านไดรั้บความร่วมมือและการสนบัสนุนพร้อม
ค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาจากผูเ้ช่ียวชาญกบัธุรกิจ
ในดา้นต่างๆ 

     

  3) ท่านใชชี้วิตโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข เช่น ยา
เสพติด การพนนั เป็นตน้ 

     

  4) ท่านซ่อมแซม/ดดัแปลงส่ิงของเคร่ืองใชใ้นบา้น ท่ี
ช ารุดใหก้ลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 

     

1.4 ด้านการมคีวามรู้      
   1) ท่านมีความรอบรู้ ทันเหตุการณ์ รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 

     

   2) ท่านมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน
ต่างๆ เสมอ เช่น การปลูกผกัสวนครัว เป็นตน้ 

     

1.5 ด้านการมคุีณธรรม 
    1)  ท่านสร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชนโดยการ
ช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้น  

     

    2) ท่านร่วมยกยอ่ง เชิดชู ผูท่ี้ประสบความส าเร็จใน
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของชุมชน เ พ่ือให้เ ป็น
ตวัอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวติ 

     

 
ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บ้านปางมะโอ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวดัล าปาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏๏ 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่าง  ร่าง การจัดสรรงบประมาณเพือ่ด าเนินกจิกรรมตาม

ยุทธศาสตร์กรมการพฒันาชุมชน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2556  
คร้ังที่  2 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 
 

ช่ือ – สกุล   นางสาวสุภาวดี  สรรพศีลบุตร 
 
วนั เดือน ปีเกดิ   26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2526 
 
ประวตัิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ.  2550 

 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์ คณิต 
โรงเรียนล าปางกลัยาณี  จงัหวดัล าปาง  พ.ศ. 2545 

 
ประวตัิการท างาน  ปีพ.ศ. 2551 - 2555  
    พนกังานธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่ 
    ปีพ.ศ. 2555-ปัจจุบนั 
    เจา้ของกิจการร้านท าเล็บและสปา (Rainbow Nails Chiangmai) 
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