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บทคดัย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชน
อุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีรายละเอียดดงัน้ี 1) ความพอประมาณ มีการวางแผนโดยจดัให้มีการประชุมในองคก์รเพื่อวางนโยบาย
ไวล่้วงหน้าในการผลิตเห็ดหอม โดยประชุม 1-2 คร้ัง/เดือน ส่วนการจดัการองค์กรประกอบด้วย
ประธาน รองประธาน  เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ และสมาชิกซ่ึงเป็นบุคคลในชุมชนเดียวกนัอยู่
รวมกนัแบบฉนัทพ์ี่นอ้ง การสั่งการจึงเป็นแบบกลัยาณมิตร ในส่วนการผลิตเห็ดหอมอยา่งค่อยเป็นค่อย
ไป ไม่ผลิตมากเกินความสามารถของตนเองท่ีมีก าลงัในการผลิต 2) ความมีเหตุผล จะค านึงถึงเหตุผล
ของการลงทุนเป็นส าคญั 3) การมีภูมิคุ ้มกันท่ีดี โดยเห็ดหอมดอกตกเกรดจะถูกน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑน์ ้าพริกเห็ดหอม นอกจากน้ี มีการวางแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงสินคา้ให้มีความเหมาะสมทนัต่อ
ความตอ้งการของตลาด พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ์ให้ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ 4) การมี
ความรู้ โดยส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกพฒันาสมาชิกในกลุ่มฯ เช่น ส่ง
สมาชิกเขา้ฝึกอบรมในหน่วยงานท่ีมีการพฒันาอาชีพให้คนในชุมชนเพื่อฝึกการแปรรูปจากเห็ดหอม 5) 
การมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและลูกคา้ มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติในการด ารงชีวิต 
โดยคิดก่อนท าแลว้จึงน าไปปฏิบติัตามแผน         
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 จากการศึกษาทศันคติของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษามธัยมศึกษา อาชีพหลกั คือ ท านา มีรายไดร้วมก่อนการรวมกลุ่มไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน 
ในขณะท่ีรายไดร้วมหลงัการรวมกลุ่ม เพิ่มข้ึนเป็น 5,001-10,000 บาท/เดือน ส่วนรายจ่ายรวมก่อนการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5,001-10,000 บาท/เดือน ในขณะท่ีรายจ่ายรวมหลงัการรวมกลุ่ม ลดลงเหลือ
นอ้ยกว่า 5,000 บาท/เดือน ในส่วนของการรับรู้เก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาจากทางโทรทศัน์ 
โดยมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมากท่ีสุด ในประเด็น 1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ
การอยูอ่ยา่งพอกิน พอใช ้ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ยึดทางสายกลางในการด าเนินชีวิต 2) แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงน าไปใชไ้ดก้บัการด าเนินชีวติของบุคคลทุกอาชีพ 3) การจดังานประเพณีทอ้งถ่ิน การจดังานวนั
ส าคญัทางศาสนาเป็นการปฏิบติัท่ีขดักบัแนวคิดเศรษฐกิจ  

ส่วนเร่ืองของความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมในแต่ละดา้นระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นความพอประมาณ ดา้น
ความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ด้านการมีคุณธรรม ในขณะท่ีดา้นการมีความรู้ มีระดบัความ
คิดเห็นโดยรวมในระดบัปานกลาง  นอกจากน้ี ในส่วนของพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม
ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีระดบัการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ดา้นการ
มีความรู้ ดา้นการมีคุณธรรม 
 ดงันั้นทางกลุ่มควรเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในรูปแบบของทฤษฎีและ
ปฏิบติัควบคู่กนั แลว้ให้สมาชิกน าไปปฏิบติัตามในการด าเนินชีวิต และควรส่งเสริมให้สมาชิกมีการ
ปรับทศันคติท่ีดีต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเก่ียวกบัความรู้ และเทคโนโลยีจากภายนอกชุมชน และท า
สมาชิกเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการน ามาใช้ในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนโดยอาจท าให้สมาชิกเห็นถึง
สถานท่ีจริง การน าไปใช้ไดจ้ริง แลว้น ามาใช้ในการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภณัฑเ์ห็ดหอมไดดี้ยิง่ข้ึน 
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ABSTRACT 

This independent study aimed to study the guidelines for managing community enterprise of 
shiitake mushroom industry, Pang Ma O Village, Mae Tha District, Lampang Province in accordance 
to the sufficiency economy philosophy which the results were : 
 The managing community enterprise of shiitake mushroom industry towards sufficiency 
economy philosophy were 1) Moderation : The enterprise has 1-2 meeting in every month in order to 
have an advance production planning. It’s organization structure consists of chairman, vice-chairman, 
secretary, treasure and members which everybody is living in the same community as if they were in 
the same funding. These the direction of the enterprise is running under a good relationship between 
numbers. The production of shiitake mushroom is not operating over the enterprise’s capacity to have 
an appropriate production. 2) Reasonableness : The enterprise always realize the importance of 
rationally investment as its members need an extra income to survive after post-harvest season.         
3) Self-immunity : The low quality mushroom will be processed to be the shiitake mushroom chilli 
paste. Moreover the enterprise has a plan to adjust or improved the product to response to the market 
demand changing as well as the production quality control. 4) Knowledge acquisition : The enterprise 
continually support members learning such as bringing the numbers to participate the shiitake 
mushroom processed training organized by many other organizations. 5) Virtue : The enterprise’s 
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members must be honesty to themselves and customers, be patience, must preservers and live with 
consciousness. Always carefully planning and ensure carefulness in the operation. 
 The attitudes of the shiitake mushroom community member of enterprise towards the 
sufficiency economy philosophy were found as follows. Most respondents were female with 36 – 45 
years of age, single, educated on secondary and worked as farmer. The total incomes before joining 
the enterprise were not over 5,000 baht per month but after joining the enterprise, the total incomes 
were increased as 5,001 – 10,000 baht per month. The total expenses before participated in group 
were 5,001 – 10,000 baht per month but the after joining the expenses during participated in group 
were decreased less than 5,000 baht per month. The members were mostly acknowledging the 
sufficiency economy philosophy by media from television. Their knowledge and understanding level 
were at the middle to highest level among these topics. 1) The sufficiency economy philosophy was a 
moderate living, not overexploitation and stresses at a moderate level. 2) The sufficiency economy 
philosophy applicable to anyone’s life. 3)  The festival and religious ceremony arrangement was not 
comply with the sufficiency economy philosophy. 

The opinions of the shiitake mushroom community member of enterprise towards the 
sufficiency economy philosophy were found that all the moderation, reasonableness, self-immunity 
and virtue moral at the high level. For the knowledge had overall opinions at middle level, 
Furthermore, the behavior of the shiitake mushroom community member of enterprise towards the 
sufficiency economy philosophy had overall the sufficiency economy philosophy practice at high 
level. 
 Therefore, the enterprise should support the knowledge of the sufficiency economy 
philosophy to the members in both theory and practice so that they are able to apply for living. The 
enterprise should also promote their members to have a good attitude on the sufficiency economy 
philosophy towards knowledge and technology derived from outside community. In addition, the 
enterprise should enhance the members to emphasis on the benefit of living on the sufficiency 
economy philosophy by site visiting, and bring them to develop their production technology to create 
value-added to their product from shiitakes mushroom.    


