
 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาแนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปางมะโอ อ าเภอ
แม่ทะ จงัหวดัล าปาง โดยใชแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 
ส่วนที่ 1 การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง  

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของวสิาหกจิชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม 
จากการสัมภาษณ์ผูมี้บทบาทส าคญั 3 รายต่อแนวทางการจดัการโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง ประกอบดว้ย วาสนา ค ามาจนัทร์ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเงิน นนัทกา เตชะ
สุวรรณ์ นักพัฒนาชุมชน 5 และบุญธรรม สุขพี้  ผู ้ใหญ่บ้าน/ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
อุตสาหกรรมเห็ดหอม พบว่า วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ 
จงัหวดัล าปาง ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 41 หมู่ 8 ต าบลวงัเงิน อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง จดัตั้งข้ึนอยา่งเป็น
ทางการประมาณ 2.ปีพ.ศ. 2535 มีทุนจัดตั้ งจ  านวน 70,000 บาท โดยได้รับทุนงบประมาณ
สนับสนุนในการจดัตั้งจากนายพินิจ จนัทรสุรินทร์ ส.ส. เขตอ าเภอแม่ทะ การจดัตั้งกลุ่มน้ีเพื่อ
ส่งเสริม ฝึกหดัในการเพาะเห็ดหอม เพาะเล้ียงเช้ือเห็ด และเป็นศูนยส์าธิตการผลิตเห็ดหอม รวมถึง
การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเห็ดหอม แลว้จึงมีการปันผลให้กบัสมาชิกกลุ่ม เม่ือแรกเร่ิมการตั้งกลุ่ม 
การท าเห็ดยงัไม่ขยายชาวบ้านยงัไม่เห็นผล การท าเห็ดของกลุ่มจึงรวมกลุ่มท า ณ จุดทดลอง 
เน่ืองจากเล็งเห็นถึงสภาพพื้นท่ีหมู่บา้นปางมะโอเป็นหุบเขา ภูมิอากาศเยน็และติดกบัอุทยานเวียง
โกศยัติดต่อกบัจงัหวดัแพร่ มีท่ีราบประกอบอาชีพท าไร่ท านา ซ่ึงจากผลการทดลองปรากฏวา่ กอ้น
เห็ดหอมนั้นออกดอกอย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว จึงน าไปสู่การเพาะเห็ดหอมของคนในชุมชนอยา่ง
จริงจงั โดยเน้นการผลิตเห็ดหอม พร้อมๆ กบัการประสานความร่วมมือในการผลิตและจ าหน่าย
เห็ดหอมแก่ตลาดอยา่งเป็นระบบ 
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 1.2 ข้อมูลด้านการจัดการ  
 การบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง
กลุ่มมีหลกัการบริหารจดัการ 4 หลกัการ คือ การวางแผน การจดัการองคก์ร การน า และการควบคุม 
ภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมี 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี
ในตวั และ 2 เง่ือนไข คือ มีความรู้ คู่คุณธรรม โดยมีผลการวจิยัดงัน้ี 
  1.2.1 การวางแผน (Planning) ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ กลุ่มไดมี้การ
วางแผนโดยจดัใหมี้การประชุมในองคก์รเพื่อวางนโยบายไวล้่วงหนา้ในการผลิตเห็ดหอม 1-2 คร้ัง/
เดือน เพื่อใหส้มาชิกไดรู้้จกั 

- ความพอประมาณ โดยมีการผลิตเห็ดหอมอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ไม่ผลิต
มากเกินความสามารถของตนเองท่ีมีก าลงัในการผลิต  

- ความมีเหตุผล จะค านึงถึงเหตุผลของการลงทุนเป็นส าคัญ เพราะ
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในชุมชนจ าเป็นตอ้งสร้างรายไดเ้สริมให้แก่ครัวเรือนของตนเอง เม่ือ
วา่งจากฤดูกาลท านา ท าไร่ และมีใชปั้จจยัการผลิตใหคุ้ม้ค่า ก าหนดราคาขายบวกก าไรไม่สูงเกินไป  

- การมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนหากมีเห็ดหอมตกเกรด ทางกลุ่มจึง
น ามาแปรรูป เป็นผลิตภณัฑ์น ้ าพริกเห็ดหอม และการน าความคิดของบุคคลภายในชุมชน คนเฒ่า 
คนแก่ และชุมชนอ่ืนๆ มาใช้โดยให้ท่านสอนให้กบัสมาชิกรุ่นใหม่ฝึกหัด และให้การสอนแต่ละ
คร้ัง ทั้งน้ีทางกลุ่มมีการวางแผนพร้อมท่ีจะเผชิญ และเปล่ียนแปลงสินคา้ให้มีความเหมาะสมทนัต่อ
ความตอ้งการของตลาด โดยมีการวางแผนการผลิตเห็ดหอมซ่ึงจะใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  

- การมีความรู้ ให้สมาชิกศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจ ผลิตเห็ดหอมใน
พื้นท่ีอ่ืนๆ อาทิเช่น การศึกษาดูงาน ณ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลบา้น
หลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกลุ่มเพาะเห็ดหอมของต าบลบา้นหลวง และกลุ่มคนใน
ชุมชนบา้นป่าก๊อ (หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง) ผลิตภณัฑ์ของศูนยฯ์ คือ ผลผลิตทางการเกษตรทุก
รูปแบบ โดยไดด้ าเนินงานดา้นการเกษตรท่ีสามารถสร้างความรัก ความสามคัคีให้กบัคนในชุมชน
ต าบลบา้นหลวงไดเ้ป็นอยา่งดี การท ากิจกรรมร่วมกนัของเด็ก ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุท่ีแสดงให้เห็นถึง
วิธีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท่ีมีความผูกพนักัน รวมถึงการสร้างแนวคิดในการพฒันา
เศรษฐกิจของคนในชุมชนจากการท าเกษตรในรูปแบบท่ีตนเองมีความสามารถทั้งการท าเกษตร
แบบผสม ผสานบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และการท าธุรกิจการเพาะเห็ดหอมของชุมชนต าบล
บา้นหลวง จนประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านของการสร้างงาน สร้างรายได ้และสร้างการเรียนรู้
ใหก้บัเด็กและเยาวชนในชุมชน ซ่ึงจากการศึกษาดูงานดงักล่าว ทางกลุ่มไดน้ ามาประยุกตพ์ร้อมกบั
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แนวคิดของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยบรรจุให้เขา้กบักฎระเบียบขอ้บงัคบัในกลุ่มให้สมาชิกทุกคน
ปฏิบติัตาม 

- การมีคุณธรรม ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยต่์อตนเองและลูกคา้ มีความอดทน มี
ความเพียร ใชส้ติในการด ารงชีวติ คือ คิดก่อนท าแลว้จึงน าไปปฏิบติัตามแผน 

  
  1.2.2 การจัดการองค์กร (Organizing) ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
รายละเอียดดงัน้ี 

- ความพอประมาณ ประธาน รองประธาน  เลขานุการ ฝ่ายการผลิต ฝ่าย
การตลาด เหรัญญิก กรรมการ และสมาชิกเป็นบุคคลในชุมชนเดียวกนัอยูร่วมกนัแบบฉันท์พี่น้อง
มาตั้งแต่เกิด กลุ่มฯมีการบริหารจดัการซ่ึงจดัให้สมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการผลิต 
ดา้นการตลาด ดา้นการติดต่อส่ือสารงานในองคก์รมีคณะกรรมการจดัตามหนา้ท่ี  

- การมีภูมิคุ้มกัน โดยการเสริมสร้างให้สมาชิกภายในกลุ่มฯ มีความโอบ
ออ้มอารีต่อกนั มีการสร้างงานเป็นทีมในการบริหารจดัการผลิตเห็ดหอม โดยภายใตห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- การมีความรู้ โดย รองประธาน และเลขานุการ ยงัท าหนา้ท่ีประสานงาน
และตอ้นรับลูกคา้ และผูม้าเยีย่มเยือนชมกลุ่มฯ หน่วยงานราชการ รวมทั้งติดต่อกบัองคก์รภายนอก 
ในการศึกษาดูงาน เพิ่มความรู้ใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่ม และทางช่องทางในการพฒันากลุ่มวิสาหกิจ
ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ อาทิเช่น การรับความรู้ดา้นเทคโนโลยีการผลิตเห็ดหอมให้มีความทนัสมยั
มากข้ึน  

- การมีคุณธรรม  ทางกลุ่มฯ มีการสอดแทรกให้สมาชิกมีคุณธรรมโดย
กลุ่มฯ โดยทุกคนในคณะกรรมการ และสมาชิกมีความเมตตา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามคัคี 
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั รักษาความย ัง่ยืนของกลุ่มฯ ไม่ให้มีความแตกแยก สอนให้มีความซ่ือสัตยต่์อ
ตนเอง มีความอดทน อดกลั้นอดออม มีความเพียร รักษาศีล 5 ท าบุญตกับาตร เขา้วดั ฟังธรรม ใช้
สติในการด ารงชีวติ คือ คิดก่อนท า  

ซ่ึงกลุ่มฯ มีการบริหารจดัการ ดงัน้ี 
  - คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจเห็ดหอมบ้านปางมะโอ มีโครงสร้างของกลุ่ม 
ประกอบดว้ย ประธาน รองประธาน  เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ (ภาพท่ี 4.1) 
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ภาพที ่4.1 โครงสร้างองคก์รของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม 
 

 กลุ่มฯ จะท าการคดัเลือกประธานและคณะกรรมการของกลุ่มฯ โดยให้สมาชิกภายกลุ่มฯ 
เสนอช่ือและสามารถแสดงความคิดเห็น ในการคดัเลือกพิจารณาจากความสามารถ ความพร้อมใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี การให้ความร่วมมือภายในกลุ่มฯ และมีความจริงใจในการปฏิบติังานของแต่ละ
บุคคล 
 การจดัการตามหนา้ท่ี คือ กลุ่มฯ จดัใหมี้คณะกรรมการในหนา้ท่ีต่างๆ ในการบริหารจดัการ
และหนา้ท่ีในการปฏิบติังานดงัน้ี คือ 
  ประธานกลุ่มฯ นายบุญธรรม สุขพี้  มีหน้าท่ีหลกัคือการบริหารงานภายในกลุ่มฯ 
วางนโยบายจดัใหมี้ระเบียบขอ้บงัคบัในการผลิตเห็ดหอม ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนรวมไปถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพของสินคา้ นอกจากน้ีมีการจดัหาเงินทุนเพื่อเขา้ด าเนินงานในกลุ่มฯ เพื่อจะไดมี้
ความย ัง่ยืนโดยไม่ให้เงินทุนขาด เพื่อหมุนเวียนในกลุ่มฯ ตลอดจนถึงมีการช่วยให้สมาชิกกลุ่มมี
รายไดเ้สริมหลงัการท าไร่ ท านา และให้การพฒันาชีวิตของครอบครัวสมาชิกกลุ่มฯ ให้มีความอยูดี่
กินดีไม่ทิ้งฐานไปท างานในเมืองหลวงหรือต่างจงัหวดั ท าให้ครอบครัวได้รับความอบอุ่น และ
ลูกหลานไดรั้บการศึกษาอยา่งสมบูรณ์อีกดว้ย 

 รองประธาน นายบุญศรี สุขพี้  มีหน้าท่ีรับนโยบายจากประธานในการผลิต
เห็ดหอมรวมทั้ งการท าหน้าท่ีประสานงานและต้อนรับลูกค้า และผู ้มาเยี่ยมเยือนชมกลุ่มฯ 
หน่วยงานราชการ และท าหนา้ท่ีในการขาย ช่วยประธานดูแลทางดา้นการตลาด 
  เลขานุการ นายวิวฒัน์ ใจสา มีหน้าท่ีบนัทึกการประชุมการจดัท าโครงการ การ
บนัทึกบญัชี และงานดา้นธุรการต่างๆ นอกจากน้ี เลขานุการของกลุ่มยงัท าหน้าท่ีในการติดต่อกบั
องคก์รภายนอก เม่ือไดรั้บค าสั่งจากประธานและรองประธานกลุ่มฯ 

ฝ่ายการผลิต ประธานกลุ่มฯ ท าหน้าท่ีรอง ควบคุมการผลิตเห็ดหอมให้อยู่ใน
มาตรฐานท่ีลูกคา้ตอ้งการ ตั้งแต่เร่ิมการท าถุงกอ้นเช้ือ การต่อหวัเช้ือเห็ดหอมลงถุงกอ้นเช้ือ การเปิด

เลขานุการ 

ประธาน 

รองประธาน 

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด 
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กอ้นเช้ือเห็ด และการดูแลรักษา ระหวา่งท่ีเห็ดหอมเร่ิมผลิดอกเห็ดซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลา 120 วนั จึง
จะเก็บเก่ียวผลผลิตจ าหน่ายได ้

ฝ่ายการตลาด รองประธานท าหน้าท่ีรอง ช่วยเหลือประธานดูแลในการแสวงหา
ตลาดในการกระจายสินคา้ รวมไปถึงการรับผิดชอบในเร่ืองการเปิดร้านแสดงสินคา้ในงานต่างๆ 
ทั้งของภาครัฐ และเอกชน เช่นงานแสดงสินคา้ OTOP เป็นตน้ 

ฝ่ายการเงิน ท าหนา้ท่ีดูแลดา้นการเงิน การเบิกจ่ายวตัถุดิบ ดูแลการเบิกจ่ายเงินจาก
ธนาคาร น าเงินฝากธนาคาร ซ่ึงฝ่ายการเงินจะท างานร่วมกบัรองประธานท่ีควบคุมดูแลในเร่ือง
การเงินของกลุ่มฯ 

 
  การด าเนินงาน โดยเรียกประชุมเพื่อมอบหมายงาน และตามหนา้ท่ี ต าแหน่งท่ีได้
รับผดิชอบ เม่ือเร่ิมฤดูการผลิตเห็ดหอมในแต่ละช่วงฤดูกาล พร้อมทั้งวางแผนร่วมกนัในการเตรียม
เช้ือถุงเช้ือเห็ดหอม เพื่อเขา้สู่ในฤดูการผลิตถดัไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด   

นโยบายการผลิตเห็ดหอม คือ ผลิตเห็ดหอมให้มีคุณภาพและมีความมัน่คงและ
ย ัง่ยนืโดยใหมี้ก าไรพอประมาณ ใหชุ้มชนในหมู่บา้นมีรายได ้

จุดมุ่งหมายของการผลิตเห็ดหอม ผลิตเห็ดหอมให้มีคุณภาพ สร้างงานให้กับ
ชุมชนเพิ่มรายไดใ้นครอบครัวเพื่อเศรษฐกิจในชุมชนมัน่คงสู่ประเทศรุ่งเรือง  

ภาระหนา้ท่ี ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดว้างแผนไว ้ใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยผลิตเห็ดหอม
ตามก าลงัความสามารถของตนเองท่ีมีอยู ่

 
1.2.3 การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี

รายละเอียดดงัน้ี 
- ความพอประมาณ การรับสมคัรสมาชิก ควรก าหนดระยะเวลาให้ชดัเจน 

เช่น รับสมคัรสมาชิกใหม่ จะรับในแต่คร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารท่ีมีโอกาสไดพ้บกนั
ทุกเดือน ในส่วนสมาชิกเดิมทางกลุ่มจะจดัสรรคนเข้าท างานในการผลิตเห็ดหอม ตามความ
เหมาะสม และความสามารถท่ีตนเองถนดั โดยไม่มีการบงัคบัในการรับต าแหน่งหนา้ท่ีนั้นๆ ซ่ึงการ
จดัสรรคนเขา้ท างานตามความสมคัรใจ ท าให้เกิดความพึงพอใจ และความสุขของบุคคลท่ีเขา้มา
ท างานส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการภายในกลุ่ม และท าให้เกิดความเคารพใน
มุมมองของความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยา่งแทจ้ริง เพื่อท่ีจะไดห้าขอ้สรุปของการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ  
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- การมีภูมิคุ้มกัน การท่ีมีบุคคลเขา้ท างานท่ีดี และเหมาะสมกบัต าแหน่ง
ยอ่มเป็นการเสริมสร้างความแขง็แกร่งในการปฏิบติังานในแต่ละดา้นของสมาชิกภายในกลุ่ม และมี
การประสานความสัมพนัธ์กนัในการขยายวสิาหกิจของกลุ่มใหก้า้วหนา้มากยิง่ข้ึน  

- การมีความรู้ ทางกลุ่มส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ต่อเน่ืองทั้งภายในและ
ภายนอกพฒันาสมาชิกในกลุ่มฯ ไม่หยุดน่ิง โดยการส่งสมาชิกเขา้ฝึกอบรมในหน่วยงานท่ีมีการ
พฒันาอาชีพให้คนในชุมชนเพื่อฝึกการแปรรูปจากเห็ดหอม เช่น ส านกังานแรงงาน และส านกังาน
พฒันาชุมชน 

- การมีคุณธรรม  การส่งเสริมใหส้มาชิกปฏิบติัหลกัธรรมะ ในการด าเนิน
ชีวิตโดยเร่ิมจากการปฏิบติัภายในกลุ่มเอง เป็นตวัอยา่ง ซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันาหลกัการปฏิบติั
ไปสู่สถาบนัครอบครัวของสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงอาจจะไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมด เกิดความ
เขม้แขง็ของสถาบนัครอบครัวภายในชุมชน อาทิเช่น การช้ีน าใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีเป็นอบายมุขต่าง ไม่ให้
ขอ้งแวะยาเสพติด เหล้า บุหร่ี ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพส่ิงเสพติด ไม่เล่นหวยเล่นเบอร์ ไม่เท่ียว
กลางคืน พร้อมทั้งสอดแทรกความประหยดัมธัยสัถ์ ใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีพ ใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งประหยดัอยูร่่วมกบัธรรมชาติ โดยอาศยัธรรมชาติเป็นหลกั 
คือ ไม่ตดัไม่ท าลายป่า การเล้ียงสัตวไ์ดมู้ลสัตวใ์ชท้  าปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ เพื่อใชป้ลูกผกัสวนครัว เป็น
ตน้ 

1.2.4 การอ านวยการ (Directing) ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

- ความพอประมาณ ประธานกลุ่ม มีการสั่งการแบบกลัยาณมิตร คือ เป็น
การสั่งการดว้ยวาจา การตดัสินใจในการด าเนินงานผูด้  าเนินงานสามารถตดัสินใจไดเ้อง นอกจากน้ี
ประธานกลุ่มจะช้ีแนะแนวทางให้สมาชิกรู้จกัประหยดัเก็บออม และสร้างหลกัประกนัให้แก่ชีวิต 
สมาชิกกลุ่มไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซ้ือแต่ส่ิงท่ีจ  าเป็นภายในครอบครัวเท่านั้น เช่น ซ้ือเพื่อบริโภค
อุปโภค ค่าการศึกษาของบุตร ค่ารักษาพยาบาล ส่วนท่ีเหลือจ่ายจะเก็บออมกบักลุ่มสัจจะ กินอยู่
อยา่งสมถะ โดยค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยเป็นอนัดบัแรก คือ สมาชิก มีสินทรัพย ์เป็นของตวัเองท่ี
เป็นมรดกจากบรรพบุรุษเก็บรักษาไวใ้หถึ้งชัว่ลูกชัว่หลาน เช่น มีท่ีไร่ ท่ีนา ท่ีสวน ท่ีพกัอาศยัและใช้
สอยในส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพเท่านั้น 

- การมีภูมิคุ้มกัน ประธานกลุ่มมีแนวทางเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบั
กลุ่มวิสาหกิจ โดยนอกจากส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดหอมในช่วงฤดูกาลแล้ว ยงัส่งเสริมให้
ครอบครัวของสมาชิกด าเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามไปดว้ย อาทิเช่น การหาของป่า
ในช่วงฤดูกาลต่างๆ เช่นฤดูฝน สมาชิกกลุ่มฯ จะเก็บหน่อไม้ กบ ทั้งพืชผกัท่ีชาวบ้านปลูกมา
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จ าหน่ายร่วมกบัเห็ดหอมให้กบัผูท่ี้สัญจรผา่นไปมาตามถนนเด่นชยั-ล าปาง ไดแ้วะซ้ือเห็ดหอมและ
ของป่า เป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัสมาชิกของกลุ่มฯ อีกดว้ย 

- การมีความรู้ ประธานกลุ่มเน้นการสร้างแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกคร้ังท่ีมีโอกาส เช่นในการประชุมประจ าเดือน เพื่อปรับมุมมองทางความคิด และปรับ
วธีิการปฏิบติัในการด าเนินชีวติของสมาชิก โดยเร่ิมตน้สร้างความพอเพียงจากตนเองสู่ผูอ่ื้น  

- การมีคุณธรรม ประธานกลุ่ม ประพฤติปฏิบติัการมีคุณธรรม ใช้สติใน
การด ารงชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เอารัดเอาเปรียบสมาชิกกลุ่มในการด าเนินงาน เนน้
การประชาคมท าการตดัสินใจร่วมกนักบัสมาชิกกลุ่ม ยดึหลกัสิทธิความเทียมเทียมกนั 
  

1.2.5 การควบคุม (Controlling) ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

- ความพอประมาณ ประธานกลุ่มมีการควบคุมการผลิตเห็ดหอมอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ผลิตมากเกินความสามารถของตนเองท่ีมีก าลงัในการผลิต พร้อมทั้งในฝ่ายผลิต
จะควบคุมคุณภาพให้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงดอกเห็ดท่ีสมบูรณ์ไดข้นาดจะมีราคา
ค่อนขา้งสูง ส่วนดอกเห็ดหอมท่ีดอกไม่ไดข้นาดจะมีราคาท่ีต ่ากวา่ นอกจากน้ีในส่วนการควบคุม
สมาชิกจะมีนโยบายการออมสัจจะ โดยสมาชิกจะตอ้งส่งเงินสัจจะทุกเดือน ตามวนั เวลา ท่ีกลุ่ม
ก าหนดไว ้

- การมีภูมิคุ้มกัน การควบคุมในเร่ืองของการเงินของกลุ่มไดจ้ดัท าบญัชี
รับ-จ่าย โดยมอบให้เหรัญญิกประจ ากลุ่มเป็นผูบ้นัทึกบัญชี การควบคุมปริมาณการผลิต การ
ควบคุมวสัดุ อุปกรณ์ การควบคุมเวลาการผลิต โดยมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้ส้ินเปลือง
ปัจจยัในการผลิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

- การมีความรู้ ควบคุมการไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากทางรัฐ และเอกชน 
อาทิเช่น ปี พ.ศ. 2546 ส านกังานพฒันาชุมชน อ าเภอแม่ทะ ไดอ้นุมติังบประมาณให้กบัอ าเภอแม่ทะ
ตามโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จ  านวน 280,000 บาท เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
การประกอบอาช าและซ้ืออุปกรณ์ในการเพาะเห็ดหอม แลว้จดัสรรงบประมาณของกลุ่ม น าไปใช้
พฒันา บริหารจดัการ และหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตเห็ดหอม และลดตน้ทุนการเพาะเห็ดหอม
เน่ืองจากในการเพาะเห็ดหอมตอ้งลงทุนค่อนขา้งสูง  

- การมีคุณธรรม  ควบคุมบริหารจดัการด้านการเงินและการบญัชีของ
กลุ่มให้มีความโปร่งใส และให้สมาชิกทุกคนรับทราบ ความเคล่ือนไหวของรายรับและรายจ่ายใน
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แต่ละเดือนอย่างชดัเจน จึงถือวา่เป็นการแสดงความสุจริตและความซ่ือสัตยต่์อตนเองและสมาชิก
ทุกคน  

 
 1.3 ข้อมูลด้านการผลติ 

 การผลิตเห็ดหอมของกลุ่มฯ ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนัเน่ืองมาจากเพื่อเป็น
การเพิ่มรายไดใ้นครอบครัวจึงมีช่วงระยะเวลาผลิตเห็ดหอม ใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเดือน มกราคม
ถึงเดือนพฤษภาคม และเดือนกนัยายนถึงเดือนธันวาคม เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มฯ ใช้หลกัการพึ่งพา
ตนเอง โดยใช้เวลาว่างจากช่วงฤดูกาลท าไร่ ท านา และช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวจึงท าให้สมาชิกมีเงิน
หมุนเวียนจบัจ่ายใช้สอยโดยไม่ขาดมือ และปลูกผกัสวนครัวไวบ้ริโภคเอง เพื่อประหยดัการซ้ือ
สินคา้ อุปโภคบริโภค จะซ้ือเฉพาะในส่วนท่ีตนเองไม่สามารถผลิต  

โดยจากการส ารวจทางกลุ่มฯ มีการผลิตเห็ดหอมแบ่งการผลิตออกเป็น 2 ช่วงกิจกรรม 
ไดแ้ก่ ช่วงแรกเป็นการเตรียมกอ้นเช้ือเห็ดใหพ้ร้อมเปิดปากถุงเก็บดอก ระยะน้ีใชเ้วลา 120 วนั หรือ
ประมาณ 4 เดือน ส่วนช่วงท่ี 2 เป็นการเก็บผลผลิตหลงัจากเปิดปากขวดแล้ว ระยะเวลา 120 วนั 
วงจรการผลิตเห็ดหอม 1 รุ่น  

ดังนั้นทางกลุ่มฯ จะท าทั้ง 2 กิจกรรมพร้อมกัน กล่าวคือ ช่วงท่ีเก็บผลผลิตจะ
เตรียมกอ้นเช้ือไปพร้อมๆ กนั เพื่อเตรียมกอ้นเช้ือไวเ้พื่อเปิดปากถุงในรุ่นต่อไป หลงัจากกอ้นเช้ือใน
รุ่นแรกใหผ้ลผลิตหมดแลว้  

จึงแบ่งเป็นรอบการผลิตออกเป็น 2 รุ่น ตามช่วงเวลาการให้ผลผลิต โดยรุ่นท่ีหน่ึง
จะเร่ิมเตรียมกอ้นเช้ือตั้งแต่เดือนกนัยายนของปีท่ีผา่นมา  

เพื่อใหเ้ก็บผลผลิตไดใ้นเดือนมกราคม-พฤษภาคม (ปลายฤดูหนาว-ฤดูร้อน)  และ
รุ่นท่ี 2 ในช่วงเดือนกนัยายน-ธนัวาคม (ปลายฤดูฝน-ฤดูหนาว) เป็นวงจรการผลิตเห็ดหอมในรอบ 1 
ปี 
  

ลกัษณะการผลติเห็ดหอมของสมาชิกกลุ่มวสิาหกจิชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม 
  - ค่าก่อสร้างโรงเรือน โดยทางกลุ่มฯจะมีโรงเรือนจ านวน 2 โรงเรือนๆ ละ 200 
ก้อน รวมทั้งหมด 400 ก้อน โดยจะมีก้อนเช้ือเห็ดท่ีเสีย คิดเป็นร้อยละ 5 ดังนั้ นจึงมีก้อนเช้ือ
เห็ดหอมท่ีออกดอก จ านวน 380 ก้อน ในส่วนของลักษณะโรงเรือนจะเป็นเสาปูน หลังคามุง
กระเบ้ืองหรือหญา้คา ผนงับุดว้ยอิฐบล็อคผสมตาข่ายพลางแสงร้อยละ 90 การใชผ้า้พลาสติกขึงขา้ง
ฝาโรงเรือน จะช่วยใหโ้รงเรือนโปร่ง และระบายอากาศไดดี้  
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  - การท าถุงกอ้นเช้ือ เร่ิมจากการผสมระหว่างข้ีเล่ือยและอาหารเสริม และเติมปูน
ขาวลงไปคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั แลว้จึงเติมน ้าเขา้ไปใหค้วามช้ืนเหมาะสม บรรจุลงในถุงเพาะเห็ดหอม 
อดักอ้นเช้ือให้แน่น แต่ละถุงจะหนกัประมาณ 1 กิโลกรัม พร้อมกบัสวมคอขวดพลาสติก และใช้
ยางรัดจุกและหุ้มดว้ยกระดาษอีกชั้นหน่ึง จากนั้นน ากอ้นเช้ือไปน่ึงฆ่าเช้ือ โดยใชห้มอ้น่ึงลูกทุ่ง ซ่ึง
ท าจากถงัน ้ามนัขนาด 200 ลิตร น่ึงประมาณ 4 ชัว่โมง ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ประมาณ 2 วนั 
  - การต่อหัวเช้ือเห็ดลงถุงกอ้นเช้ือ โดยหวัเช้ือเห็ดหอมท่ีจะน ามาต่อลงในถุงกอ้น
เช้ือนั้นทางกลุ่มฯ จะซ้ือจากแหล่งผลิตท่ีไวใ้จได ้เม่ือใส่หัวเช้ือลงในถุงกอ้นเช้ือแลว้จะบ่มถุงกอ้น
เช้ือไวใ้นบริเวณบา้นท่ีแสงแดดส่องไม่ถึง ใช้เวลาประมาณ 60 วนั เช้ือจะเจริญจนเต็มถุง และใช้
เวลาอีกประมาณ 60 วนั เช้ือจึงจะเจริญมากพอ แลว้จึงน าไปวางในโรงเรือน เพื่อเปิดปากถุง รอเก็บ
ผลผลิตต่อไป โดยไม่ตอ้งรอบ่มเช้ืออีก กอ้นเช้ือในแต่ละรุ่นจะให้ผลผลิตเป็นระยะเวลา 120 วนั 
การเตรียมกอ้นเช้ือเห็ดหอมจึงท าไวล่้วงหน้า เม่ือกอ้นเช้ือให้ผลผลิตหมดแลว้ หลงัจากท าความ
สะอาดโรงเรือนเสร็จแลว้ จะน ากอ้นเช้ือเห็ดหอมท่ีเจริญพร้อมเปิดปากถุงชุดใหม่ทดแทนทนัที 
  - การเปิดก้อนเช้ือเห็ด จะน ากระดาษท่ีปิดคอขวดบริเวณปากถุงออก แลว้ใช้มีด
กรีดถุงพลาสติก เพื่อใหเ้กิดดอกเห็ด ใชเ้วลาประมาณ 5-7 วนั ดอกเห็ดจะเจริญเติบโตเต็มท่ี การเก็บ
ผลผลิตท าโดยใชมี้ดตดัดอกเห็ดใส่ลงตะกร้า ท าการคดัเกรดตามความสมบูรณ์ของดอกเห็ดแบ่งเป็น
ดอกสมบูรณ์และดอกตกเกรด พร้อมส่งให้ลูกคา้ เม่ือเก็บผลผลิตรอบแรกหมดจะพกักอ้นเช้ือ โดย
ทิ้งไวป้ระมาณ 2 อาทิตยใ์หก้อ้นเช้ือเห็ดหอมแขง็ตวั แลว้จึงรดน ้ าเป็นเวลา 2 วนั หลงัจากนั้นจะคว  ่า
กอ้นเช้ือให้ปากถุงสัมผสัพื้นดินทิ้งไว ้2 วนั ระยะเวลาดงักล่าวจะยงัคงให้น ้ า แลว้จึงหงายกอ้นเช้ือ
เห็ดหอมแข็งตวั แลว้จึงรดน ้ าเป็นเวลา 2 วนั หลงัจากนั้นจะคว  ่ากอ้นเช้ือให้ถุงสัมผสัพื้นดินทิ้งไว ้2 
วนั ระยะเวลาดงักล่าวจะยงัคงให้น ้ า แลว้จึงหงายกอ้นเช้ือเห็ดหอมข้ึนรอดอกเห็ดงอกอีกคร้ัง โดย
จะมีการพลิก (คว  ่า-หงาย) กอ้นเช้ือเห็ดหอมเฉล่ีย 14 คร้ัง (ให้ผลผลิต 7 รอบๆ ละ 5-6 วนั) ต่อการ
ผลิตหน่ึงรุ่น ซ่ึงจะใชเ้วลาประมาณ 4 เดือน  
  - เม่ือกอ้นเช้ือเห็ดหอมในฤดูกาลแรกไม่สามารถใหผ้ลผลิตไดแ้ลว้ (4 เดือน) จะทิ้ง
กอ้นเช้ือ แลว้ท าความสะอาดโรงเรือน ทิ้งไว ้2 วนั จึงจะน าถุงกอ้นเช้ือท่ีต่อหวัชุดใหม่หรือกอ้นเช้ือ
ท่ีสมบูรณ์แลว้มาวางในโรงเรือน เป็นรุ่นท่ี 2  ต่อไป (ภาพท่ี 4.2) และ (ภาพท่ี 4.3) 
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ภาพที ่4.2 วงจรการผลิตเห็ดหอมในรอบหน่ึงรุ่นการผลิต 
                                 ทีม่า : วนิดา สุวรรณประภา (2548) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.3 วงจรการผลิตเห็ดหอมในรอบหน่ึงปีการผลิต 
ทีม่า : บุญธรรม สุขพี้  (2556)  
 

ม.ค. พ.ค. ก.ย. ธ.ค. ม.ค. 

รุ่นท่ี 1 รุ่นท่ี 2 

เก็บผลผลิต รุ่นท่ี 1 ฤดูท านา 

เตรียมกอ้นเช้ือ รุ่นท่ี 2 

เก็บผลผลิต รุ่นท่ี 2 

เตรียมกอ้นเช้ือ รุ่นท่ี 1 

120 วนั 120 วนั 120 วนั 
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- การเก็บเห็ดหอมเพื่อให้ได้ดอกเห็ดท่ีสวยงามแข็งแรงและทนทานต่อการเก็บ
รักษาและขนส่ง คือระยะท่ีขอบหมวกเห็ดเร่ิมคล่ีออกจากกา้น อยา่งไรก็ตามดอกเห็ดท่ีบานกวา่จะมี
น ้ าหนักมากและคาดว่าจะมีคุณสมบติัทางยาสูง หากตลาดตอ้งการก็ไม่ควรเก็บในระยะดอกตูม
เกินไป ระยะท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวคือ ดอกท่ีบานร้อยละ 30-50 โดยสังเกตวา่ขอบหมวกเห็ด
ยงังุม้อยูล่กัษณะคลา้ยร่ม แต่หากเห็ดดอกเล็กมาควรเก็บทนัทีท่ีเห็นครีบใตห้มวก ส าหรับดอกท่ีบาน
เต็มท่ีแลว้จะบางฉีกขาดง่าย รสชาติไม่อร่อย ไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค การเก็บเก่ียวดอกเห็ดควร
เก็บโดยใชมื้อเด็ดกา้นดอกออกจากกอ้นเห็ดเบาๆ อย่าให้มีข้ีเล่ือยหลุดออกมา หรือมีกา้นเห็ดเหลือ
ติดอยู ่ซ่ึงจะท าใหเ้กิดราเขียวท าลายกอ้นเช้ือเห็ดได ้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงท่ีมีอากาศร้อน ในฤดูร้อนเห็ดจะบานเร็ว แต่ในฤดูหนาว
เห็ดจะบานชา้ ถา้จะเก็บเก่ียวเห็ดในระยะท่ีดอกบานร้อยละ 30-50 สามารถเก็บเห็ดวนัละ 1 คร้ัง เชา้ 
หรือเยน็ก็ได ้แต่อาจจะมีบางดอกท่ีจะเร่ิมบานเกินไปก็ใหเ้ก็บดอกท่ีบานมากแลว้อีก 1 คร้ัง หลงัจาก
เก็บเก่ียวแลว้ควรตดักา้นและน าส่งตลาดทนัที เน่ืองจากดอกเห็ดบอบบาง เน่าง่ายมาก ควรดูแลและ
เก็บรักษาอยา่งระมดัระวงั หลงัจากเก็บเก่ียว ควรเก็บเห็ดก่อนแลว้จึงรดน ้ า ทั้งน้ีเพื่อให้ดอกเห็ดแห้ง
ไม่ฉ ่าน ้า จะเก็บรักษาก่อนส่งถึงตลาดไดน้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.4 เห็ดหอมสด อาย ุ120 วนั 

 
ซ่ึงในระยะท่ีมีดอกเห็ดหากให้น ้ าบ่อยเกินไปดอกเห็ดช้ืนเกินไปจะท าให้ช ้ าง่าย

และเน่าทนัทีท่ีกระทบความร้อน ควรเก็บดอกเห็ดโดยใช้ตะกร้าโปร่งอย่าให้ทบักนัมาก น าตะกร้า
มาวางซอ้นไขวก้นัไว ้ถา้เห็ดช้ืนมากให้ใชพ้ดัลมเป่าหรือวางให้ลมเยน็โกรกในร่ม จากนั้นน ามาตดั
กา้นเห็ดออกให้สวยงาม หากตอ้งการจะส่งดอกเห็ดไปขายโหลๆ ควรเก็บดอกเห็ดไวใ้นห้องเยน็ท่ี
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส สัก 1 คืน และขนส่งทางหอ้งเยน็บรรจุดว้ยกล่องกระดาษมีรูระบายอากาศ



37 

หรือน าออกจากห้องเย็นบรรจุในกล่องโฟมทนัที บรรจุแพ็คเจลความเยน็ แล้วปิดกล่องด้วยเทป
พลาสติกรีบน าส่งตลาดทนัทีการเก็บรักษาระหวา่งรอการจ าหน่ายสามารถเก็บในห้องเยน็ท่ีอุณหภูมิ
ไม่สูงเกิน 10 องศาเซลเซียส ไดน้านประมาณ 4-5 วนั การบรรจุระหวา่งขายควรใชถุ้งพลาสติกแบบ
ท่ีเพาะเห็ดเจาะรูโดยรอบ หรือวางเรียงถาดโฟมห่อพลาสติก 
  

จากผลการศึกษามีค่าใช้จ่ายในการผลิตเห็ดหอมของกลุ่มฯ 400 ก้อน/ รุ่น พบว่า มีค่า
วตัถุดิบในการผลิตเห็ดหอม จ านวน 674.00  บาท (ตารางท่ี 4.1) อาคารและอุปกรณ์ตั้งแต่เร่ิมแรก 
จ านวน 46,507.00 บาท ค่าซ่อมแซม 4,200.00 บาทต่อปี (ตารางท่ี 4.2) อุปกรณ์ผลิตก้อนเช้ือ
เห็ดหอมจ านวน 240 บาท (ตารางท่ี 4.3) ค่าแรงงาน 16,000.00 บาท (ตารางท่ี 4.4) และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เก่ียวกบัการผลิตเห็ดหอม จ านวน 1,550.00 บาท (ตารางท่ี 4.5)  
 
ตารางที ่4.1 วตัถุดิบการผลิตเห็ดหอมต่อ 400 กอ้น/รุ่น 

รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม (บาท) 

1. ส่วนผสมในกอ้นเช้ือเห็ด    

    ค่าข้ีเล่ือย (กิโลกรัม) 200              1.50          300.00  
    ยปิซัม่ (กิโลกรัม) 1              6.00               6.00  

    น ้าตาล (กิโลกรัม) 2            28.00             56.00  

    ร าขา้ว (กิโลกรัม) 14              6.00             84.00  

    ปูนขาว (กิโลกรัม) 2              3.00               6.00  
    ดีเกลือ (กิโลกรัม) 0.4            15.00               6.00  

    ภูไมท ์ซลัเฟต (กิโลกรัม) 2              8.00             16.00  

2. หวัเช้ือเห็ดหอม (ขวด) 20            10.00          200.00  

รวม           674.00  

ทีม่า : บุญธรรม สุขพี้  (2556) 
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ตารางที ่4.2 อาคารและอุปกรณ์ของการผลิตเห็ดหอม 
รายการ จ านวน ราคาซ้ือ 

(บาท/หน่วย) 
มูลค่ารวม อายุการใช้

งาน (ปี) 
ค่าซ่อมแซม 

(บาท/ปี) 

โรงเรือน (หลงั) 2 13,281.25 26,562.50 10 2,000.00 

เคร่ืองสูบน ้า (เคร่ือง) 1 5,000.00 5,000.00 10 1,000.00 

เคร่ืองผสม 1 10,000.00 10,000.00 10 1,000.00 

ท่อพีวีซี (เสน้) 2 35.00 70.00 10 - 

รถเขน็ (คนั) 1 2,500.00 2,500.00 10 - 

เสียม (ดา้ม) 2 70.00 140.00 10 - 

จอม (ดา้ม) 2 100.00 200.00 9 - 

มีด (ดา้ม) 6 20.00 120.00 8 - 

พลัว่ (อนั) 2 100.00 200.00 6 - 

บวัรดน ้าหรือถงัน ้า (อนั) 2 67.00 134.00 5 - 

ตะกร้า (อนั) 5 23.00 115.00 4 - 

เข่ง (อนั) 1 105.50 105.50 4 - 

หมอ้น่ึงแบบลูกทุ่ง (ถงั) 2 230.00 460.00 3 200 

กระสอบรองพ้ืน (ผืน) 150 6.00 900.00 3 - 

รวม   46,507.00  4,200.00 
ทีม่า : บุญธรรม สุขพ้ี (2556)  
หมายเหตุ : อายกุารใชง้าน ไดแ้ก่ จอม มีด พลัว่ บวัรดน ้ า ตะกร้า เข่ง หมอ้น่ึงแบบลุกทุ่ง และกระสอบรองพ้ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



39 

ตารางที ่4.3 อุปกรณ์ผลิตกอ้นเช้ือเห็ดหอมต่อ 400 กอ้น/ รุ่น 
รายการ จ านวน ราคาซ้ือ (บาท/หน่วย) มูลค่ารวม อายุการใช้งาน (ปี) 

ถุงพลาสติก (กิโลกรัม) 2            65.00          130.00   ใชแ้ลว้ท้ิง 

กระดาษ (กิโลกรัม) 2              5.00             10.00   ใชแ้ลว้ท้ิง 

ยางรัดของ (กิโลกรัม) 0.2            50.00             10.00   ใชแ้ลว้ท้ิง 

ส าลีใยสงัเคราะห์ (กิโลกรัม) 2            15.00             30.00   ใชแ้ลว้ท้ิง 

คอขวด (ถุง) 400              0.15             60.00  3 

รวม             240.00    
ทีม่า : บุญธรรม สุขพ้ี (2556)  
 
ตารางที ่4.4 ค่าแรงงานในการผลิตเห็ดหอมต่อ 400 กอ้น/ รุ่น 

รายการ จ านวนเงิน (บาท/วนั) 

ค่าแรงงาน (การเตรียมวสัดุเพาะ) (เหมา)                    4,000.00  

ค่าแรงงาน (การดูแลรักษา) (เหมา)                    7,000.00  

ค่าแรงงาน (การเก็บดอกเห็ด) (เหมา)                    5,000.00  

รวม                 16,000.00 
ทีม่า : บุญธรรม สุขพ้ี (2556)  
หมายเหตุ : เตรียมวสัดุเพาะ ไดแ้ก่ บรรจุกอ้นเช้ือเห็ด, เข่ียเช้ือ, น่ึงฆ่าเช้ือ 
                การเก็บเห็ดหอม ไดแ้ก่ การเก็บเห็ดหอม และการพลิกกอ้นเช้ือ 
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ตารางที ่4.5 ค่าใชจ่้ายต่างๆ เก่ียวกบัการผลิตเห็ดหอมต่อ 400 กอ้น/ รุ่น 
รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 

ค่ายาป้องกนัสัตวแ์ละแมลง 2 แกลอน 150                 300.00  

ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 2 แกลอน 200                 400.00  
ค่าน ้า - -                 300.00  

ค่าไฟฟ้า - -                 150.00  

ค่าฟืน (ซ้ือ) (กิโลกรัม) 200                     2.00                  400.00  

รวม                1,550.00 
ทีม่า : บุญธรรม สุขพ้ี (2556)  
หมายเหตุ :  
                 ค่าน ้ า รุ่นท่ี 1 ใชเ้วลา 4 เดือน ประมาณ 200 บาท 
    ค่าน ้ า รุ่นท่ี 2 ใชเ้วลา 8 เดือน ประมาณ 800 บาท 
  รวม      1,000 บาท 
   โดยคิดเป็นร้อยละ 30 ของการใชน้ ้ าทั้งหมด 1,000*30% = 300 บาท 
    ค่าไฟฟ้า เฉล่ียปีละ 150 บาท มีการใชไ้ฟฟ้าน้อย เน่ืองจากจะใชเ้ฉพาะตอนเก็บผลผลิตในช่วงเชา้มืด
เท่านั้น 
 

1.4 ข้อมูลด้านการตลาด 
ผลิตภณัฑ์เห็ดหอมของกลุ่ม สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี

โดยจะช่ืนชอบในรสชาติและความอร่อย อีกทั้งราคาจะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และยุติธรรมกบั
ลูกคา้เสมอ ซ่ึงบรรจุภณัฑ์ของเห็ดหอมจะเน้นถึงการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินการผลิต สามารถเป็นของฝากร่วมกบัผลิตภณัฑน์ ้าพริกเผาเห็ดหอมอีกดว้ย การผลิตเห็ดหอม 
แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นท่ี 1 ประกอบด้วย ดอกสมบูรณ์ ราคากิโลกรัมละ 180 บาท และดอกตก
เกรด ราคากิโลกรัมละ 90 บาท ในส่วนรุ่นท่ี 2 ประกอบด้วย ดอกสมบูรณ์ ราคากิโลกรัมละ 150 
บาท และดอกตกเกรด ราคากิโลกรัมละ 70 บาท  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าหน่ายในราคาขายตาม
ท้องตลาดเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพและประเภทท่ีใกล้เคียงกับผูซ้ื้อสามารถซ้ือได้ในภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนั ซ่ึงกลุ่มจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หลายแห่ง เช่น ตามตลาดหมู่บา้นในชุมชน ตลาดใน
ต าบล ตลาดในอ าเภอ ตลาดในจงัหวดั มีพ่อคา้คนกลางมารับถึงท่ี ตามงานเทศกาลต่างๆ รับใบสั่ง
ซ้ือจากสถานท่ีต่างๆ วิธีการขายเห็ดหอมโดยมีทั้งขายส่งราคาปกติ 150 บาท  และขายปลีก ราคา
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ปกติ 200 บาท ทั้งน้ีราคาข้ึนอยู่กบัฤดูกาลของการผลิตดว้ยเช่นกนั และนอกจากน้ียงัขายเห็ดหอม
ใหก้บัพอ่คา้คนกลางต่างจงัหวดั ส่วนราชการ บุคคลในชุมชน และผูส้ัญจรไปมา  

การส่งเสริมการตลาดมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ทางวิทยุ ใบปลิวหรือแผ่นพบั ทาง
อินเตอร์เน็ต และมีการจูงใจใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้โดยการลดราคา การแถมให้ลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ท่ีเป็น
จ านวนมาก 

 
ภาพที ่4.5 เวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์กลุ่มวสิาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม 

    ทีม่า : เครือข่ายการเรียนรู้ศูนยเ์ศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ประจ าต าบลวงัเงิน อ าเภอ  
              แม่ทะ จงัหวดัล าปาง (2556) 
 
1.5 ข้อมูลด้านการเงิน 
ทางกลุ่มฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากทางส านกังานพฒันาชุมชน อ าเภอแม่ทะ จงัหวดั

ล าปาง และมีการบูรณาการท างานร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเงิน นอกจากน้ียงัมีการผสาน
ความร่วมมือกบัเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกเห็ดหอมและตลาดเห็ดหอมในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
โดยเงินทุนสนับสนุนท่ีได้รับ น าไปพฒันา บริหารจดัการ และหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต
เห็ดหอม ของกลุ่มฯ ต่อไป 
 ปริมาณผลผลิตเห็ดหอมในแต่ละรุ่นในรอบ หน่ึงปีจะให้ปริมาณไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับ
อุณหภูมิ ความช้ืน อากาศ แสง และความช้ืน โดยช่วงไหนสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการ
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เจริญเติบโตประมาณผลผลิตจะมาก แต่ช่วงไหนสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมประมาณผลผลิตท่ีได้
จะมีน้อย สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมได้แก่ อุณหภูมิต ่า ความช้ืนสูง อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และ
แสงร าไรโดยในช่วงออกดอกเห็ดหอมจะตอ้งการความช้ืนสูงมาก และความช้ืนยงัเป็นปัจจยัส าคญั
ในการท าให้ดอกเห็ดมีคุณภาพดีโดยอธิบายได้จากจ านวนผลผลิตท่ีได้ในแต่ละรุ่นการผลิต โดย
กอ้นเช้ือเห็ดหอม 1 กอ้นจะผลิตเห็ดหอมไดป้ระมาณ 400-500 กรัม 
 การคดัขนาดดอกเห็ดหอม นิยมจดัตามความสวยงาม ไดแ้ก่ความกลม ขนาด และรอยซ ้ า
หรือเน่าท่ีผิดหมวก จดัเป็นเกรดต่างๆ การแยกขนาดเห็ดสามารถใช้เกณฑ์ดงัน้ี เบอร์ 1 ขนาดใหญ่ 
(L) เส้นผ่าศูนยก์ลาง 2.0-2.5 น้ิว เบอร์ 2 ขนาดเล็ก (S) เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1.5-20 น้ิว เบอร์ 3 ขนาด
เล็ก (S) เส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.0-1.5 น้ิว เบอร์ 4 ขนาดเล็กมาก (SS) เส้นผ่าศูนยก์ลาง เล็กกว่า 1.0 น้ิว 
และเบอร์ 5 เห็ดเสีย (UDG) ไดแ้ก่ดอกเห็ดท่ีเสีย รูปร่างบิดเบ้ียว ไม่กลม 

ปัจจุบนัการแยกเกรดจะท าให้เสียเวลาและท าให้ดอกเห็ดช ้ ามากข้ึน ดงันั้นจึงท าการแยก
ประเภทเป็นดอกสมบูรณ์ และดอกตกเกรด โดยมีราคาขายท่ีแตกต่างกนั (ตารางท่ี 4.6) 
 
ตารางที่ 4.6 ปริมาณผลผลิต และรายไดจ้ากการขาย/ผลต่างจากการขาย เก่ียวกบัการผลิตเห็ดหอม
ต่อ 400 กอ้น/ รุ่น 

รายการ 
ปริมาณการขาย 

รวม 
รายได้ทั้งหมด 

(1) 
ต้นทุนแรงงาน 

(2) 
รายได้สุทธิ 

(1)-(2) จ านวน (กก.) ราคา/หน่วย 

รุ่นท่ี 1 
      ดอกสมบูรณ์              78.29                 180.00     14,092.20  

        17,476.20           16,000.00       1,476.20  ดอกตกเกรด              37.60                   90.00       3,384.00  

รวมรุ่น 1            115.89  
 

   17,476.20  

รุ่นท่ี 2 
      ดอกสมบูรณ์            117.71                 150.00     17,656.50  

        20,316.50           16,000.00       4,316.50  ดอกตกเกรด              38.00                   70.00       2,660.00  

รวมรุ่น 2            155.71  
 

   20,316.50  

 หมายเหตุ : ราคาเห็ดหอม ณ เดือนกมุภาพนัธ์ 2556 

 
จากตารางท่ี 4.6 รุ่นท่ี 1 ใหผ้ลผลิตนอ้ยท่ีสุด เพราะเป็นช่วงฤดูร้อน ความช้ืนในอากาศนอ้ย

ประกอบกบัอุณหภูมิสูง ส่งผลให้ปริมาณเห็ดหอมท่ีได้มีน้อยเม่ือเทียบรุ่นอ่ืนๆ โดยจะได้ดอก
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สมบูรณ์และดอกเกรดต ่าจ  านวน 78.29 และ 37.60 กิโลกรัม ตามล าดบั คิดเป็นร้อยละ 67.56 และ 
32.44 ของจ านวนผลผลิตท่ีเก็บไดท้ั้งรุ่น (115.89 กิโลกรัม) ส่วนราคาเห็ดหอมดอกสมบูรณ์และ
ดอกเกรดต ่า กิโลกรัมละ 180 และ 90 บาท ตามล าดบั ดงันั้นรายไดสุ้ทธิ เท่ากบั 1,476.20 บาท 
 รุ่นท่ี 2 อยูใ่นช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิต ่า ความช้ืนสูงไม่มาก เป็นช่วงท่ีให้ผลผลิตอยูใ่นระดบั
ปกติ โดยจะไดด้อกสมบูรณ์และดอกเกรดต ่าจ  านวน 117.71 และ 38.00 กิโลกรัม ตามล าดบั คิดเป็น
ร้อยละ 75.60 และ 24.40 ของจ านวนผลผลิตท่ีเก็บไดท้ั้งรุ่น (155.71 กิโลกรัม) ส่วนราคาเห็ดหอม
ดอกสมบูรณ์และดอกเกรดต ่า กิโลกรัมละ 150 และ 70 บาท ตามล าดบั ดงันั้นรายไดสุ้ทธิ เท่ากบั 
4,316.50 บาท 

โดยเฉล่ียมีดอกตกเกรดประมาณร้อยละ 37-38 ของผลผลิตในแต่ละรุ่น ซ่ึงการพฒันา
คุณภาพของเห็ดหอม เพื่อลดจ านวนของเห็ดหอมดอกตกเกรด จึงต้องควบคุมสภาพแวดล้อมท่ี
เห็ดหอมตอ้งการดงัน้ี จากผลการศึกษาของ ธวชัชยั ทีฆชุณหเถียร (2542) พบวา่ การเพาะเห็ดหอม
สดให้ผลผลิตดี ดอกเห็ดใหญ่สวย ทั้งน้ีจะตอ้งท าการกระตุน้การออกดอกดว้ยน ้ าเย็นหรือน ้ าแข็ง
เป็นระยะๆ และข้ึนกบัปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

 1. สภาพโรงเรือนท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี ไดแ้ก่ ความสวา่ง ความสะอาด การระบาย
อากาศ ความช้ืนในอากาศ ตอ้งปรับใหเ้หมาะสมจริงๆ 
  2. การพกักอ้นก่อนกระตุน้ใหอ้อกดอก โดยการลดการให้น ้ าลงเป็นวนัละ 2 คร้ังๆ 
ละ 2-3 นาที ใหก้อ้นแหง้ 7 วนั แต่รดน ้าใหม้ากท่ีพื้นโรงเรือนและขา้งฝา เพื่อเพิ่มความช้ืนในอากาศ
แทน วนัท่ี 8 และ 9 ให้น ้ าเต็มท่ีให้กอ้นชุ่มช้ืน เช่นให้น ้ าทุกชัว่โมงกอ้นท่ีพร้อมส าหรับการกระตุน้
จะมีลกัษณะอ่อนน่ิม  
  3. การกระตุน้ให้ออกดอกโดยน ้ าเยน็หรือน ้ าแข็ง จากนั้นน ากอ้นเช้ือเห็ด แช่ลงใน
น ้าเยน็ 10 องศาเซลเซียส (ใชน้ ้าแขง็) ทิ้งไว ้1 ชัว่โมงถึง 1 คืน แลว้น ามาวางตั้งไวก้บัพื้นท่ีโรงเรือน 
แลว้รดน ้าตามปกติ 

  
 1.6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 จากการเก็บรวมรวบขอ้มูล พบวา่กลุ่มมีปัญหาในดา้นการผลิต เร่ืองของอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
และวตัถุดิบตน้ทุนสูง ดา้นการเงินขาดเงินทุนในการด าเนินงาน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขาด
หน่วยงานส่งเสริมการผลิตในการแปรรูป ซ่ึงเสนอแนะวา่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกบัทางกลุ่มอย่างต่อเน่ืองทุกปี หรือระยะยาว  ทั้งทางดา้นงบประมาณ  หรือองค์
ความรู้ หรือเครือข่ายวิสาหกิจ ท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดการขาดช่วงในการพฒันาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
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ส่วนที ่2 ทศันคติของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาแนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปางมะโอ 

อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 93 ราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.6 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.4 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง   36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.9 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีระดบัการศึกษา
มธัยมศึกษา (ม.1-ม.6/มศ.1-มศ.5) คิดเป็นร้อยละ 54.8 อาชีพหลกั คือ ท านา คิดเป็นร้อยละ 63.4 
รองลงมาคือ ท าไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.8 มีรายไดร้วมก่อนการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อ
เดือน ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 55.9 มีรายจ่ายรวมก่อนการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โดยเฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 51.6 มีรายได้รวมหลงัการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 59.1 มีรายจ่ายรวมหลงั
การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 45.2 และมี
จ านวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่ 3-4 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 (ตารางท่ี 4.7) 
 
ตารางที ่4.7 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป (n=93) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน  ร้อยละ 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
32 
61 

 
34.4 
65.6 

รวม 93 100.0 
อาย ุ
          ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี 
          26 – 35 ปี 
          36 – 45 ปี 
          46 – 55 ปี 
          มากกวา่ 55 ปี     

 
6 

10 
52 
22 

3 

 
6.5 

10.8 
55.9 
23.7 

3.2 
รวม 93 100.0 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน  ร้อยละ 
สถานภาพ 
         โสด 
          สมรส 
          หมา้ย/หยา่ร้าง 

 
13 
50 
30 

 
14.0 
53.8 
32.3 

รวม 93 100.0 
ระดบัการศึกษา 
          ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 
          ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
          มธัยมศึกษา (ม.1-ม.6/มศ.1-มศ.5) 
         ปวช./ปวส 

 
2 

33 
51 

7 

 
2.2 

35.5 
54.8 

7.5 
รวม 93 100.0 

อาชีพหลกั 
          ท านา 
          ท าสวน 
          ท าไร่ 
          เล้ียงสัตว ์
          ประมง 
          คา้ขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
          อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 
59 

6 
11 

8 
1 
6 
2 

 
63.4 

6.5 
11.8 

8.6 
1.1 
6.5 
2.2 

รวม 93 100.0 
รายไดร้วมก่อนการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน 
          ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน 
          5,001-10,000 บาท/เดือน 
          10,001-15,000 บาท/เดือน 
          มากกวา่ 15,000 บาท/เดือน 

 
52 
29 
10 

2 

 
55.9 
31.2 
10.8 

2.2 
รวม 93 100.0 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน  ร้อยละ 
รายจ่ายรวมก่อนการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน 
          ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน 
          5,001-10,000 บาท/เดือน 
          10,001-15,000 บาท/เดือน 
          มากกวา่ 15,000 บาท/เดือน 

 
34 
48 

8 
3 

 
36.6 
51.6 

8.6 
3.2 

รวม 93 100.0 
รายไดร้วมหลงัการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน 
          ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน 
          5,001-10,000 บาท/เดือน 
          10,001-15,000 บาท/เดือน 
          มากกวา่ 15,000 บาท/เดือน 

 
26 
55 
9 
3 

 
28.0 
59.1 
 9.7 
 3.2 

รวม 93 100.0 
รายจ่ายรวมหลงัการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน 
          ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน 
          5,001-10,000 บาท/เดือน 
          10,001-15,000 บาท/เดือน 
          มากกวา่ 15,000 บาท/เดือน 

 
42 
29 
14 

8 

 
45.2 
31.2 
15.1 
 8.6 

รวม 93 100.0 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งตวัท่าน 
          1 – 2  คน 
          3 – 4  คน 
          5 – 6  คน 
          มากกวา่ 6 คน 

 
17 
49 
20 

7 

 
18.3 
52.7 
21.5 
 7.5 

รวม 93 100.0 
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2.2 ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การรับรู้เร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้จากทาง
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 58.0 รองลงมาคือ ทางวารสารหรือนิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 50.5 การ
ประชุมชาวบา้น คิดเป็นร้อยละ 35.4 โปสเตอร์หรือแผ่นพบั คิดเป็นร้อยละ 24.7 หนงัสือพิมพคิ์ด
เป็นร้อยละ 22.5 วทิยกุระจายเสียง คิดเป็นร้อยละ 20.4 นิทรรศการ/ศึกษาดูงาน คิดเป็นร้อยละ 17.2 
และหนงัสือต ารา คิดเป็นร้อยละ 8.6 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.8) 
 
ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับรู้เร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง (n=93) 

การรับรู้เร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง จ านวน ร้อยละ 
โทรทศัน์ 54 58.0 
วารสารหรือนิตยสาร 47 50.5 
การประชุมชาวบา้น 33 35.4 
โปสเตอร์หรือแผน่พบั 23 24.7 
หนงัสือพิมพ ์ 21 22.5 
วทิยกุระจายเสียง 19 20.4 
นิทรรศการ/ศึกษาดูงาน 16 17.2 
หนงัสือต ารา 8  8.6 
หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
 ส าหรับความความรู้ ความเขา้ใจผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก โดยตอบถูก 8-9 ขอ้ จาก
ค าถามทั้งหมด 12 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 47.3 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมีความรู้ ความ
เข้าใจระดับมาก ในประเด็นของ1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการอยู่อย่างพอกิน พอใช้ ไม่
เบียดเบียนผูอ่ื้น ยึดทางสายกลางในการด าเนินชีวิต  2) การจดังานประเพณีทอ้งถ่ิน การจดังานวนั
ส าคญัทางศาสนาเป็นการปฏิบติัท่ีขดักบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3) การไม่หยุดน่ิงท่ีจะให้ชีวิต
หลุดพน้จากความทุกข์ยาก ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายไดเ้พิ่มพูนข้ึนจนถึงขั้นพอเพียง คือ
การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในหลกัของเง่ือนไขความรู้ 4) การซ่ือสัตยสุ์จริต ละ
เลิกอบายมุขทั้งส้ิน การสร้างความดี และพยายามรักษาความดีนั้นใหง้อกงาม คือการด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในขอ้เง่ือนไขมีคุณธรรม และ 5) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน าไปใชไ้ดก้บั
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การด าเนินชีวติของบุคคลทุกอาชีพ รองลงมาคือ มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง โดยตอบถูก 6-7 ขอ้ 
คิดเป็นร้อยละ 28.0 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด (ตารางท่ี 4.9-4.10) 
 
ตารางที ่4.9 จ านวน ร้อยละของระดบัความความรู้ ความเขา้ใจผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (n=93) 

ประเดน็ความรู้ความเข้าใจจากแบบสอบถาม เฉลย 

ตอบถูก ตอบผดิ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

  1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ผลิต
เพ่ือกิน เพ่ือใช้ เ พ่ือแลกเปล่ียนในชุมชน
เท่านั้นไม่ส่งเสริมให้ผลิตเพ่ือการคา้ขายกับ
ชุมชนอ่ืนๆ 

ขอ้ความน้ีเป็นข้อความท่ีผิด 
เ พ ร า ะ แนว คิ ด เ ศ รษฐ กิ จ
พอเพียงให้มีความเ อ้ือเ ฟ้ือ 
เผื่อแผต่่อชุมชนอ่ืนๆ ดว้ย 

33 
(35.5) 

60 
(64.5) 

2 .  แนวคิด เศรษฐกิจพอเ พียง ริ เ ร่ิมและ
ด าเนินการโดย ฯพณฯ ท่านประธานองคมตรี
พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์

ขอ้ความน้ีเป็นข้อความท่ีผิด 
เพราะเป็นแนวคิดและปรัชญา
ท่ี พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชด ารัส
แนะแนวทางการด าเนินชีวิต
แก่พสกนิกรชาวไทย 

62 
(66.7) 

31 
(33.3) 

3. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นความรับผิดชอบของ
ภาครัฐ ประชาชนเป็นผูก้ระท าตามนโยบาย
เท่านั้น 

ขอ้ความน้ีเป็นข้อความท่ีผิด 
เพร าะ เศรษฐ กิจพอ เ พี ย ง 
ไม่ได้เ ป็นความรับผิดชอบ
ของบุคคลใด บุคคลหน่ึง แต่
เป็นส่ิงท่ีทุกคนพ่ึงปฏิบติัเพ่ือ
ชีวติท่ีเป็นสุข 

53 
(57.0) 

40 
(43.0) 

4. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการอยู่อย่าง
พอกิน พอใช ้ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ยึดทางสาย
กลางในการด าเนินชีวติ 

ข้อ ค ว า ม น้ี เ ป็ น ค ว า ม รู้ ท่ี
ถูกตอ้ง 

81 
(87.1) 

12 
(12.9) 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 

ประเดน็ความรู้ความเข้าใจจากแบบสอบถาม เฉลย 
ตอบถูก ตอบผดิ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. การจดังานประเพณีทอ้งถ่ิน การจดังานวนั
ส าคัญทางศาสนาเป็นการปฏิบัติ ท่ีขัดกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอ้ความน้ีเป็นข้อความท่ีผิด 
เพราะ การจัดงานประเพณี
ท้องถ่ิน และการจัดงานวัน
ส าคัญทางศาสนา เป็นส่ิงท่ี
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกิด
ความสามคัคี ในชุมชน 

20 
(21.5) 

73 
(78.5) 

6. ความมีเหตุผล คือ ตดัสินใจกระท าส่ิงต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความพอเพียงตอ้งใช้เหตุผลและ
พิจารณาดว้ยความรอบคอบ 

ข้อ ค ว า ม น้ี เ ป็ น ค ว า ม รู้ ท่ี
ถูกตอ้ง 

63 
(67.7) 

30 
(32.3) 

7. การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน คือการ
มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

ข้อ ค ว า ม น้ี เ ป็ น ค ว า ม รู้ ท่ี
ถูกตอ้ง 

59 
(63.4) 

34 
(36.6) 

8.  เ ม่ือมีปัญหาอุปสรรค ผู ้ท่ีด าเ นินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงจะแก้ปัญหาด้วยความ
มานะอดทน 

ขอ้ความน้ีเป็นข้อความท่ีผิด 
เพราะผู ้ท่ี ด า เ นินชีวิตตาม
เศรษฐกิจพอเพียงจะแกปั้ญหา 
ด้วยเหตุ และผล  แล้วน ามา
ป รึ ก ษ า ห า รื อ แ ก้ ปั ญ ห า
ร่วมกนั 

47 
(50.5) 

46 
(49.5) 

9. การไม่หยุดน่ิงท่ีจะให้ชีวิตหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ยาก ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้เกิด
มีรายไดเ้พ่ิมพูนข้ึนจนถึงขั้นพอเพียง คือการ
ด าเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
หลกัของเง่ือนไขความรู้ 

ข้อ ค ว า ม น้ี เ ป็ น ค ว า ม รู้ ท่ี
ถูกตอ้ง 

71 
(76.3) 

22 
(23.7) 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 

ประเดน็ความรู้ความเข้าใจจากแบบสอบถาม เฉลย 
ตอบถูก ตอบผดิ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

10. การพ่ึงพาตนเองโดยไม่จ าเป็นตอ้งพ่ึงพา
กันกับผูอ่ื้น คือการด าเนินชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

ขอ้ความน้ีเป็นข้อความท่ีผิด 
เพราะการด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้
พ่ึงพา เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ซ่ึงกัน
และกนั  

30 
(32.3) 

63 
(67.7) 

11. การซ่ือสัตยสุ์จริต ละเลิกอบายมุขทั้งส้ิน 
การสร้างความดี และพยายามรักษาความดี
นั้นใหง้อกงาม คือการด าเนินชีวติตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ในขอ้เง่ือนไขมีคุณธรรม 

ข้อ ค ว า ม น้ี เ ป็ น ค ว า ม รู้ ท่ี
ถูกตอ้ง 73 

(78.5) 
20 

(21.5) 

12. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน าไปใชไ้ดก้บั
การด าเนินชีวติของบุคคลทุกอาชีพ 

ข้อ ค ว า ม น้ี เ ป็ น ค ว า ม รู้ ท่ี
ถูกตอ้ง 

81 
(87.1) 

12 
(12.9) 

 
ตารางที่ 4.10 จ านวน ร้อยละของระดบัความความรู้ ความเขา้ใจผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอบถูกตอ้ง
เก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (n=93) 

ระดับความรู้ความเข้าใจ ข้อทีต่อบถูก จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด (> 80.00%)  > 10 ขอ้ 8 8.6 
มาก   (70.00-79.99%)              8-9 ขอ้ 44 47.3 
ปานกลาง(50.00-69.99%)   6-7 ขอ้ 26 28.0 
นอ้ย  ( 25.00-49.99%)             3-5 ขอ้ 9 9.7 
ไม่เขา้ใจ  (< 25.00%)             0-2 ขอ้ 6 6.5 

                                                                      รวม 93 100.0 
 
 2.3 ความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  2.3.1 ด้านความพอประมาณ 

จากการส ารวจความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความพอประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น
โดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) และเม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นในประเด็นยอ่ย พบวา่ มี
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ระดบัความคิดเห็นในระดบัมากกบัทุกประเด็นยอ่ย โดยเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี คือ ประเด็นเป้าหมาย
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือผลก าไรและผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเพียงอย่างเดียว (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
และประเด็นการลงทุนและการบริหารท่ีเหมาะสมควรสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหาร
จดัการ (ค่าเฉล่ีย 4.26) (ตารางท่ี 4.11) 
 
ตารางที่ 4.11 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม
ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความพอประมาณ (n=93) 

ประเดน็ของความคดิเห็น 

ระดบัความคดิเห็น  
ค่าเฉลีย่ 

 (การแปลผล) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ด้านความพอประมาณ  
1. ท่านคิดว่าเป้าหมายของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนคือผลก าไรและ
ผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินเพียงอยา่ง
เดียว 

43 
(46.2) 

43 
(46.2) 

4 
(4.3) 

1 
(1.1) 

2 
(2.2) 

4.33 
(มาก) 

2. ท่านเห็นว่าการลงทุนและการ
บริหารท่ีเหมาะสมควรสอดคลอ้ง
กับความสามารถในการบริหาร
จดัการ 

46 
(49.5) 

33 
(35.5) 

8 
(8.6) 

4 
(4.3) 

2 
(2.2) 

4.26 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

4.29 
(มาก) 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 =มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก,  2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย, 1.00-1.49 = 
                  นอ้ยท่ีสุด 
   

2.3.2 ด้านความมีเหตุผล 
ส่วนความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ดา้นความมีเหตุผล พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) และเม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นในประเด็นยอ่ย พบว่า มีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัมากกับทุกประเด็นย่อย โดยเรียงตามล าดับได้ดังน้ี คือ ประเด็นการรวมกลุ่มมี
ความส าคญัเพื่อให้สามารถพูดคุยและปรึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มได้ (ค่าเฉล่ีย 4.26) 
ประเด็นผลิตภณัฑ์ควรมีความสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและความตอ้งการของคนในชุมชน (ค่าเฉล่ีย 
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4.21) และประเด็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรเกิดจากคนในชุมชนและด าเนินการโดยคนในชุมชน 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) (ตารางท่ี 4.12) 
 
ตารางที่ 4.12 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม
ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความมีเหตุผล (n=93) 

ประเดน็ของความคดิเห็น 

ระดบัความคดิเห็น  
ค่าเฉลีย่ 

 (การแปลผล) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2. ด้านความมเีหตุผล  
1. ท่านคิดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ควร เ กิดจ ากคนใน ชุมชนและ
ด าเนินการโดยคนในชุมชน 

28 
(30.1) 

34 
(36.6) 

25 
(26.9) 

3 
(3.2) 

3 
(3.2) 

3.87 
(มาก) 

 2. ท่านคิดวา่ผลิตภณัฑค์วรมีความ
สอดคล้องกับวิ ถี ชีวิตและความ
ตอ้งการของคนในชุมชน 

40 
(43.0) 

35 
(37.6) 

16 
(17.2) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

4.21 
(มาก) 

3 . ท่ า น คิ ด ว่ า ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม มี
ความส าคญัเพื่อให้สามารถพูดคุย
และปรึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของกลุ่มได ้

34 
(36.6) 

50 
(53.8) 

8 
(8.6) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.26 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

4.11 
(มาก) 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 =มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก,  2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย, 1.00-1.49 = 
                    นอ้ยท่ีสุด 
 
  2.3.3 ด้านการมีภูมิคุ้มกนัทีด่ี 

ส่วนความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นโดยรวม
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) และเม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นในประเด็นย่อย พบว่า มีระดบั
ความคิดเห็นในระดบัมาก คือ ประเด็นการไม่สร้างหน้ีจนเกินตวั ถึงแมจ้ะมีความเช่ือว่าคนมีเงินกู ้
คือคนท่ีมีเครดิตดี (ค่าเฉล่ีย 4.28) (ตารางท่ี 4.13) 
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ตารางที่ 4.13 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม
ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี (n=93) 

ประเดน็ของความคดิเห็น 

ระดบัความคดิเห็น  
ค่าเฉลีย่ 

 (การแปลผล) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3. ด้านการมภูีมคุ้ิมกนัทีด่ ี  
1. ท่านคิดว่าจะไม่สร้างหน้ีจนเกิน
ตวั ถึงแมจ้ะมีความเช่ือวา่คนมีเงินกู ้
คือคนท่ีมีเครดิตดี 

39 
(41.9) 

42 
(45.2) 

11 
(11.8) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.28 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

4.28 
(มาก) 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 =มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก,  2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย, 1.00-1.49 = 
                    นอ้ยท่ีสุด 
 
  2.3.4 ด้านการมีความรู้ 

ส่วนความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นการมีความรู้ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) และเม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นในประเด็นยอ่ย พบวา่ มีระดบั
ความคิดเห็นในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัได้ดงัน้ี คือ ประเด็นความรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
สามารถสร้างผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดชุมชนได ้(ค่าเฉล่ีย 4.37) ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลาง คือ ประเด็นควรมีการผสมผสานระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความรู้สมยัใหม่เขา้
ดว้ยกนั (ค่าเฉล่ีย 2.97) ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ย คือ ประเด็นตอ้งให้ความส าคญั
กบัความรู้และเทคโนโลยท่ีีมาจากภายนอกชุมชน (ค่าเฉล่ีย 2.37) (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที่ 4.14 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม
ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีความรู้ (n=93) 

ประเดน็ของความคดิเห็น 

ระดบัความคดิเห็น  
ค่าเฉลีย่ 

 (การแปลผล) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. ด้านการมคีวามรู้  
1. ท่านคิดวา่ตอ้งให้ความส าคญักบั
ความรู้และเทคโนโลยี ท่ีมาจาก
ภายนอกชุมชน 

4 
(4.3) 

18 
(19.4) 

13 
(14.0) 

32 
(34.4) 

26 
(28.0) 

2.37 
(นอ้ย) 

2. ท่านคิดว่าความรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสามารถสร้างผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดชุมชนได ้

49 
(52.7) 

31 
(33.3) 

12 
(12.9) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.37 
(มาก) 

3. ท่านคิดว่าควรมีการผสมผสาน
ระหว่าง ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินและ
ความรู้สมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั 

6 
(6.5) 

21 
(22.6) 

42 
(45.2) 

13 
(14.0) 

11 
(11.8) 

2.97 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

3.23 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 =มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก,  2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย, 1.00-1.49 = 
                    นอ้ยท่ีสุด 
  2.3.5 ด้านการมีคุณธรรม 
   ส่วนความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นการมีคุณธรรม พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.32) และเม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นในประเด็นยอ่ย พบว่า มีระดบัความ
คิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงตามล าดบัได้ดงัน้ี คือ ท่านเห็นว่าในการออกแบบสินคา้และ
บริการควรมีการควบคุมการผลิตและคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.53) ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็น
ในระดบัมาก คือ ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.43) ประเด็นควรให้ขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจซ้ือ เพื่อใหลู้กคา้ตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.26) ประเด็นควร
มีความรับผิดชอบหรือการบริการหลงัการขาย (ค่าเฉล่ีย 4.20) ประเด็นการโฆษณาไม่ควรอวดอา้ง
สรรพคุณสินคา้เกินความเป็นจริง (ค่าเฉล่ีย 4.18) (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที่ 4.15 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม
ต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีคุณธรรม (n=93) 

ประเดน็ของความคดิเห็น 

ระดบัความคดิเห็น  
ค่าเฉลีย่ 

 (การแปลผล) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. ด้านการมคุีณธรรม  
1.  ท่ านเ ห็นว่าในการออกแบบ
สินคา้และบริการควรมีการควบคุม
การผลิตและคุณภาพสินคา้ 

61 
(65.6) 

24 
(25.8) 

6 
(6.5) 

1 
(1.1) 

1 
(1.1) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

2. ท่านคิดว่าควรให้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ ในการตัด สินใจ ซ้ือ 
เ พ่ือให้ ลูกค้าตัด สินใจได้อย่า ง
ถูกตอ้ง 

39 
(41.9) 

41 
(44.1) 

11 
(11.8) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

4.26 
(มาก) 

3. ท่านคิดว่าการโฆษณาไม่ควร
อวดอ้างสรรพคุณสินค้าเกินความ
เป็นจริง 

32 
(34.4) 

47 
(50.5) 

13 
(14.0) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.18 
(มาก) 

4. ท่านคิดวา่ควรมีความรับผิดชอบ
หรือการบริการหลงัการขาย 

34 
(36.6) 

45 
(48.4) 

13 
(14.0) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.20 
(มาก) 

5. ท่านคิดว่าควร มีการรับฟังความ
คิดเห็นของลูกคา้ 

49 
(52.7) 

37 
(39.8) 

5 
(5.4) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

4.43 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

4.32 
(มาก) 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 =มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก,  2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย, 1.00-1.49 = 
                    นอ้ยท่ีสุด 

 
สรุปจากผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมในระดบัมาก ในดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นการมี
ภูมิคุม้กนัท่ีดี  และด้านการมีคุณธรรม ในขณะท่ีมีระดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมในระดบัปานกลางดา้นการมีความรู้ (ตารางท่ี 
4.16 
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ตารางที่ 4.16 สรุประดบัความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง ค่าเฉลีย่ การแปลผล 
ดา้นความพอประมาณ 4.29 มาก 
ดา้นความมีเหตุผล 4.11 มาก 
ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 4.28 มาก 
ดา้นการมีความรู้ 3.23 ปานกลาง 
ดา้นการมีคุณธรรม 4.32 มาก 

 
2.4 พฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 2.4.1 ด้านความพอประมาณ 

  จากการส ารวจข้อมูลพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความพอประมาณ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการ
ปฏิบติัโดยรวมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) และเม่ือพิจารณาระดบัการปฏิบติัในประเด็นยอ่ย พบวา่ 
มีระดบัการปฏิบติัในระดบัมากกบัทุกประเด็นยอ่ย โดยเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี คือ ประเด็นการมีเงิน
เหลือเก็บออมไวเ้ป็นทุนส ารองในครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 4.32) ประเด็นของสมาชิกในครอบครัวมีการ
ใชจ่้ายท่ีเหมาะสมกบัฐานะ (ค่าเฉล่ีย 4.06) และประเด็นการปลูกฝังเร่ืองการประหยดัให้แก่สมาชิก
ในครอบครัว (ค่าเฉล่ีย 3.97) และประเด็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง
ดา้นการผลิต การบริโภค หรือการใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 3.93) (ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที่ 4.17 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความพอประมาณ (n=93) 

ประเดน็ของพฤตกิรรม 

ระดบัการปฏิบัติ  
ค่าเฉลีย่ 

 (การแปลผล) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ด้านความพอประมาณ  
1. ท่านใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นการ
ผ ลิต  ก ารบ ริโภค  ห รื อการใ ช้
ประโยชน์อ่ืนๆ 

24 
(25.8) 

41 
(44.1) 

27 
(29.0) 

0 
(0.0) 

1 
(1.1) 

3.93 
(มาก) 

2. ท่านมีเงินเหลือเก็บออมไวเ้ป็น
ทุนส ารองในครอบครัว 

45 
(48.4) 

37 
(39.8) 

9 
(9.7) 

0 
(0.0) 

2 
(2.2) 

4.32 
(มาก) 

3. สมาชิกในครอบครัวของท่านมี
การใชจ่้ายท่ีเหมาะสมกบัฐานะ 

27 
(29.0) 

50 
(53.8) 

13 
(14.0) 

1 
(1.1) 

2 
(2.2) 

4.06 
(มาก) 

4 . ท่ าน มีก า รป ลูก ฝั ง เ ร่ื อ งก า ร
ประหยดัใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัว 

20 
(21.5) 

52 
(55.9) 

20 
(21.5) 

0 
(0.0) 

1 
(1.1) 

3.97 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

4.07 
(มาก) 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 =มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก,  2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย, 1.00-1.49 = 
                    นอ้ยท่ีสุด 
 
   2.4.2 ด้านความมีเหตุผล 
   ส่วนพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นความมีเหตุผล พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการปฏิบติัโดยรวมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.32) และเม่ือพิจารณาระดบัการปฏิบติัในประเด็นย่อย พบว่า มีระดบัการ
ปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด โดยเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี คือ ประเด็นการวางแผนค่าใช้จ่ายในเร่ืองท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตก่อน เช่น ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า น ้ าประปา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.52) ประเด็นท่ีมี
ระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก คือ ประเด็นเม่ือเกิดปัญหาในครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวน า
ปัญหานั้นมาปรึกษาหาทางแกปั้ญหาร่วมกนั (ค่าเฉล่ีย 4.12) (ตารางท่ี 4.18) 
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ตารางที่ 4.18 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นความมีเหตุผล (n=93) 

ประเดน็ของพฤตกิรรม 

ระดบัการปฏิบัติ  
ค่าเฉลีย่ 

 (การแปลผล) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2. ด้านความมเีหตุผล  
1. ท่านวางแผนค่าใชจ่้ายในเร่ืองท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตก่อน เช่น 
ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า น ้ าประปา เป็น
ตน้ 

55 
(59.1) 

33 
(35.5) 

4 
(4.3) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

2. เม่ือเกิดปัญหาในครอบครัวท่าน
และสมาชิกในครอบครัวน าปัญหา
นั้ นมาปรึกษาหาทางแก้ปัญหา
ร่วมกนั 

38 
(40.9) 

35 
(37.6) 

16 
(17.2) 

2 
(2.2) 

2 
(2.2) 

4.12 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

4.32 
(มาก) 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 =มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก,  2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย, 1.00-1.49 = 
                    นอ้ยท่ีสุด 
 
  2.4.3 ด้านการมีภูมิคุ้มกนัทีด่ี 
   ส่วนพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการปฏิบติัโดยรวมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) และเม่ือพิจารณาระดบัการปฏิบติัในประเด็นย่อย พบว่า มีระดบัการ
ปฏิบติัในระดับมากกับทุกประเด็นย่อย โดยเรียงตามล าดับได้ดังน้ี คือ ประเด็นการซ่อมแซม/
ดดัแปลงส่ิงของเคร่ืองใชใ้นบา้น ท่ีช ารุดให้กลบัมาใช้ไดใ้หม่ (ค่าเฉล่ีย 4.46) และประเด็นการใช้
ชีวติโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข เช่น ยาเสพติด การพนนั เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.45) ประเด็นการไดรั้บ
ความร่วมมือและการสนบัสนุนพร้อมค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาจากผูเ้ช่ียวชาญกบัธุรกิจในดา้น
ต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.56) ประเด็นท่ีมีระดบัการปฏิบติัในระดบัปานกลาง คือ ประเด็นการหลีกเล่ียงไม่
ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีขาดความรู้ ความเช่ียวชาญและความพร้อม แมจ้ะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงก็
ตาม (ค่าเฉล่ีย 3.45) (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางที่ 4.19 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี (n=93) 

ประเดน็ของพฤตกิรรม 

ระดบัการปฏิบัติ  
ค่าเฉลีย่ 

 (การแปลผล) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3. ด้านการมภูีมคุ้ิมกนัทีด่ ี  
1. ท่านหลีกเล่ียงไม่ผลิตผลิตภณัฑ์
ท่ีขาดความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ความพร้อม แม้จะมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนสูงก็ตาม 

19 
(17.2) 

26 
(28.0) 

35 
(37.6) 

16 
(17.2) 

0 
(0.0) 

3.45 
(ปานกลาง) 

2. ท่านไดรั้บความร่วมมือและการ
สนับสนุนพร้อมค าแนะน าในการ
แก้ไขปัญหาจากผู ้เ ช่ียวชาญกับ
ธุรกิจในดา้นต่างๆ 

21 
(22.6) 

33 
(35.5) 

26 
(28.0) 

3 
(3.2) 

10 
(10.8) 

3.56 
(มาก) 

3. ท่านใช้ชีวิตโดยไม่เก่ียวขอ้งกับ
อบายมุข เช่น ยาเสพติด การพนัน 
เป็นตน้ 

51 
(54.8) 

33 
(35.5) 

9 
(9.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.45 
(มาก) 

4. ท่านซ่อมแซม/ดัดแปลงส่ิงของ
เคร่ืองใชใ้นบา้น ท่ีช ารุดให้กลบัมา
ใชไ้ดใ้หม่ 

52 
(55.9) 

33 
(35.5) 

7 
(7.5) 

1 
(1.1) 

0 
(0.0) 

4.46 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

3.98 
(มาก) 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 =มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก,  2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย, 1.00-1.49 = 
                  นอ้ยท่ีสุด 
 
  2.4.4 ด้านการมีความรู้ 
   ส่วนพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดา้นการมีความรู้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการปฏิบติัโดยรวมในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) และเม่ือพิจารณาระดบัการปฏิบติัในประเด็นย่อย พบวา่ มีระดบัการปฏิบติัใน
ระดับมากกับทุกประเด็นย่อย โดยเรียงตามล าดับได้ดังน้ี คือ ประเด็นการมีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนต่างๆ เสมอ เช่น การปลูก
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ผกัสวนครัว เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.15) และประเด็นการมีความรอบรู้ ทนัเหตุการณ์ รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเป็นประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 4.12) (ตารางท่ี 4.20) 
 
ตารางที่ 4.20 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีความรู้ (n=93) 

ประเดน็ของพฤตกิรรม 

ระดบัการปฏิบัติ  
ค่าเฉลีย่ 

 (การแปลผล) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. ด้านการมคีวามรู้  
1. ท่านมีความรอบรู้ ทนัเหตุการณ์ 
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 

30 
(32.3) 

47 
(50.5) 

14 
(15.1) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

4.12 
(มาก) 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ค ว า ม รู้ ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ชน์ ต า ม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน
ต่างๆ เสมอ เช่น การปลูกผกัสวน
ครัว เป็นตน้ 

33 
(35.5) 

41 
(44.1) 

19 
(20.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.15 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

4.13 
(มาก) 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 =มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก,  2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย, 1.00-1.49 = 
                    นอ้ยท่ีสุด 
 
   2.4.5 ด้านการมีคุณธรรม 
   ส่วนพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการมีคุณธรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการปฏิบติัโดยรวมใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) และเม่ือพิจารณาระดบัการปฏิบติัในประเด็นย่อย พบว่า มีระดบัการ
ปฏิบติัในระดบัมากกบัทุกประเด็นยอ่ย โดยเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี คือ ประเด็นการร่วมยกยอ่ง เชิดชู 
ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตอยา่งพอเพียงของชุมชน เพื่อให้เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการด าเนิน
ชีวิต (ค่าเฉล่ีย 4.22) และประเด็นการสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนโดยการช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.17) (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางที่ 4.21 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรม
เห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการมีคุณธรรม (n=93) 

ประเดน็ของพฤตกิรรม 

ระดบัการปฏิบัติ  
ค่าเฉลีย่ 

 (การแปลผล) 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. ด้านการมคุีณธรรม  
1. ท่านสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน
โดยการช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้น 

37 
(39.8) 

41 
(44.1) 

9 
(9.7) 

6 
(6.5) 

0 
(0.0) 

4.17 
(มาก) 

2. ท่านร่วมยกยอ่ง เชิดชู ผูท่ี้ประสบ
ความส าเ ร็จในการใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงของชุมชน เพื่อให้ เ ป็น
ตวัอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวติ 

38 
(40.9) 

40 
(43.0) 

13 
(14.0) 

2 
(2.2) 

0 
(0.0) 

4.22 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
การแปลผล 

4.19 
(มาก) 

หมายเหตุ : คะแนนค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 =มากท่ีสุด, 3.50-4.49 = มาก,  2.50-3.49 = ปานกลาง, 1.50-2.49 = นอ้ย, 1.00-1.49 = 
                    นอ้ยท่ีสุด 
 

สรุปจากผลการศึกษาพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ มีชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมปฏิบติัตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในเกณฑ์มากทั้งในดา้นความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ดา้นการมี
ความรู้ และดา้นการมีคุณธรรม (ตารางท่ี 4.22) 
 
ตารางที่ 4.22 สรุประดบัการปฏิบติัพฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง ค่าเฉลีย่ การแปลผล 
ดา้นความพอประมาณ 4.07 มาก 
ดา้นความมีเหตุผล 4.32 มาก 
ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 3.98 มาก 
ดา้นการมีความรู้ 4.13 มาก 
ดา้นการมีคุณธรรม 4.19 มาก 
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2.5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ วสิาหกจิชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บ้านปางมะโอ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวดัล าปาง 
 ผูต้อบแบบสอบถามพบอุปสรรคในการน าความรู้ และความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี ใน
การน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต และในการผลิตเห็ดหอมเท่าท่ีควร ซ่ึงความรู้ และเทคโนโลย ี
ดงักล่าว มกัจะมีการใช้งานท่ีซบัซ้อน ไม่มีความเช่ียวชาญในการน าไปใช ้ดงันั้นจึงเสนอแนะให้มี
การฝึกฝนการน าความรู้ และเทคโนโลยไีปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดความเช่ียวชาญมากยิง่ข้ึน 


