
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรม

เห็ดหอม บ้านปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา    
     จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
       ส่วนที ่1 การบริหารงานของวสิาหกจิชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของวสิาหกจิชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม 
วสิาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปางมะโอ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง จดัตั้งขึน้

โดยไดรั้บทุนงบประมาณสนับสนุนในการจดัตั้งจากส.ส. เขตอ าเภอแม่ทะ การจดัตั้งกลุ่มน้ีเพื่อ
ส่งเสริม ฝึกหดัในการเพาะเห็ดหอม เพาะเล้ียงเช้ือเห็ด และเป็นศูนยส์าธิตการผลิตเห็ดหอม รวมถึง
การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเห็ดหอม อีกทั้งสภาพพื้นท่ีหมู่บา้นปางมะโอเป็นหุบเขา ภูมิอากาศเย็น
และติดกบัอุทยานเวยีงโกศยัติดต่อกบัจงัหวดัแพร่ มีท่ีราบ ประกอบอาชีพท าไร่ท านาจึงน าไปสู่การ
เพาะเห็ดหอมของคนในชุมชนอยา่งจริงจงั โดยเนน้การผลิตเห็ดหอม พร้อมๆ กบัการประสานความ
ร่วมมือในการผลิตและจ าหน่ายเห็ดหอมแก่ตลาดอยา่งเป็นระบบ 

1.2 ข้อมูลด้านการจัดการ 
การวางแผน (Planning) ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ กลุ่มได้มีการ

วางแผนโดยจดัใหมี้การประชุมในองคก์รเพื่อวางนโยบายไวล้่วงหนา้ในการผลิตเห็ดหอม 1-2 คร้ัง/
เดือน เพื่อใหส้มาชิกไดรู้้จกั ความพอประมาณ โดยมีการผลิตเห็ดหอมอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ไม่ผลิต
มากเกินความสามารถของตนเองท่ีมีก าลงัในการผลิต ความมีเหตุผล จะค านึงถึงเหตุผลของการ
ลงทุนเป็นส าคญั เพราะสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในชุมชนจ าเป็นตอ้งสร้างรายไดเ้สริมให้แก่
ครัวเรือนของตนเอง เม่ือว่างจากฤดูกาลท านา ท าไร่ และมีใชปั้จจยัการผลิตให้คุม้ค่า ก าหนดราคา
ขายบวกก าไรไม่สูงเกินไป การมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนหากมีเห็ดหอมตกเกรด ทางกลุ่มจึง
น ามาแปรรูป เป็นผลิตภณัฑ์น ้ าพริกเห็ดหอม การมีความรู้ ให้สมาชิกศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจ 
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ผลิตเห็ดหอมในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อจะไดน้ ามาประยุกต์พร้อมกบัแนวคิดของสมาชิกภายในกลุ่ม โดย
บรรจุใหเ้ขา้กบักฎระเบียบขอ้บงัคบัในกลุ่มใหส้มาชิกทุกคนปฏิบติัตาม การมีคุณธรรม ไดแ้ก่ ความ
ซ่ือสัตยต่์อตนเองและลูกคา้ มีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติในการด ารงชีวิต คือ คิดก่อนท าแลว้
จึงน าไปปฏิบติัตามแผน  
  การจัดการองค์กร (Organizing)  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
รายละเอียดดงัน้ี  ความพอประมาณ ประธาน รองประธาน  เลขานุการ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด 
เหรัญญิก กรรมการ และสมาชิกเป็นบุคคลในชุมชนเดียวกนัอยูร่วมกนัแบบฉนัทพ์ี่นอ้งมาตั้งแต่เกิด  
การมีภูมิคุ้มกัน โดยการเสริมสร้างให้สมาชิกภายในกลุ่มฯ มีความโอบออ้มอารีต่อกนั มีการสร้าง
งานเป็นทีมในการบริหารจดัการผลิตเห็ดหอม โดยภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี
ความรู้ โดย รองประธาน และเลขานุการ ยงัท าหนา้ท่ีประสานงานและตอ้นรับลูกคา้ และผูม้าเยี่ยม
เยือนชมกลุ่มฯ หน่วยงานราชการ รวมทั้งติดต่อกบัองคก์รภายนอก ในการศึกษาดูงาน เพิ่มความรู้
ใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่ม และทางช่องทางในการพฒันากลุ่มวิสาหกิจให้มีความเจริญกา้วหนา้  การ
มี คุณธรรม  ทางกลุ่มฯ มีการสอดแทรกให้สมาชิกมีคุณธรรมโดยกลุ่มฯ โดยทุกคนใน
คณะกรรมการ และสมาชิกมีความเมตตา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามคัคี ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
รักษาความย ัง่ยนืของกลุ่มฯ ไม่ใหมี้ความแตกแยก  

การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียด
ดงัน้ี ความพอประมาณ ทางกลุ่มจะจดัสรรคนเขา้ท างาน ตามความเหมาะสม และความสามารถท่ี
ตนเองถนัด โดยไม่มีการบงัคบัในการรับต าแหน่งหน้าท่ีนั้นๆ การมีภูมิคุ้มกัน การท่ีมีบุคคลเขา้
ท างานท่ีดี และเหมาะสมกบัต าแหน่งยอ่มเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบติังานในแต่
ละดา้นของสมาชิกภายในกลุ่ม การมีความรู้ ทางกลุ่มส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ต่อเน่ืองทั้งภายในและ
ภายนอกพฒันาสมาชิกในกลุ่มฯ ไม่หยุดน่ิง โดยการส่งสมาชิกเขา้ฝึกอบรมในหน่วยงานท่ีมีการ
พฒันาอาชีพใหค้นในชุมชนเพื่อฝึกการแปรรูปจากเห็ดหอม การมีคุณธรรม  การส่งเสริมให้สมาชิก
ปฏิบติัหลกัธรรมะ ในการด าเนินชีวติโดยเร่ิมจากการปฏิบติัภายในกลุ่มเอง เป็นตวัอยา่ง  

การอ านวยการ (Directing) ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดงัน้ี
ความพอประมาณ ประธานกลุ่ม มีการสั่งการแบบกลัยาณมิตร คือ เป็นการสั่งการด้วยวาจา การ
ตดัสินใจในการด าเนินงานผูด้  าเนินงานสามารถตดัสินใจได้เอง การมีภูมิคุ้มกัน ประธานกลุ่มมี
แนวทางเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบักลุ่มวิสาหกิจ โดยส่งเสริมให้ครอบครัวของสมาชิกด าเนิน
ชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามไปดว้ย อาทิเช่น การหาของป่าในช่วงฤดูกาลต่างๆ เป็นการ
สร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มฯ อีกด้วย การมีความรู้ ประธานกลุ่มเน้นการสร้างแนวคิด
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงทุกคร้ังท่ีมีโอกาส เช่นในการประชุมประจ าเดือน การมีคุณธรรม 
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ประธานกลุ่ม ประพฤติปฏิบติัการมีคุณธรรม ใชส้ติในการด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่เอารัดเอาเปรียบสมาชิกกลุ่มในการด าเนินงาน เน้นการประชาคมท าการตดัสินใจร่วมกนักบั
สมาชิกกลุ่ม ยดึหลกัสิทธิความเทียมเทียมกนั 
   การควบคุม (Controlling) ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดงัน้ี
ความพอประมาณ ประธานกลุ่มมีการควบคุมการผลิตเห็ดหอมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ผลิตมาก
เกินความสามารถของตนเองท่ีมีก าลงัในการผลิต พร้อมทั้งในฝ่ายผลิตจะควบคุมคุณภาพให้ไดต้รง
ตามความตอ้งการของลูกคา้ การมีภูมิคุ้มกัน การควบคุมในเร่ืองของการเงินของกลุ่มไดจ้ดัท าบญัชี
รับ-จ่าย โดยมอบให้เหรัญญิกประจ ากลุ่มเป็นผูบ้นัทึกบญัชี การควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อไม่ให้
ส้ินเปลืองปัจจยัในการผลิต ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การมีความรู้ ควบคุมการ
ไดรั้บเงินทุนสนับสนุนจากทางรัฐ และเอกชน แล้วจดัสรรงบประมาณของกลุ่ม น าไปใช้พฒันา 
บริหารจดัการ และหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิตเห็ดหอม และลดตน้ทุนการเพาะเห็ดหอมเน่ืองจาก
ในการเพาะเห็ดหอมตอ้งลงทุนค่อนขา้งสูง การมีคุณธรรม  ควบคุมบริหารจดัการดา้นการเงินและ
การบญัชีของกลุ่มให้มีความโปร่งใส และให้สมาชิกทุกคนรับทราบ ความเคล่ือนไหวของรายรับ
และรายจ่ายในแต่ละเดือนอยา่งชดัเจน จึงถือวา่เป็นการแสดงความสุจริตและความซ่ือสัตยต่์อตนเอง
และสมาชิกทุกคน 

1.3 ข้อมูลด้านการผลติ 
การผลิตเห็ดหอมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ผลิตมากเกินความสามารถของตนเองท่ีมีก าลงั

ในการผลิตเห็ดหอม ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนัเน่ืองมาจากเพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้น
ครอบครัวจึงมีช่วงระยะเวลาผลิตเห็ดหอม ใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเดือน มกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 
และเดือนกนัยายนถึงเดือนธนัวาคม เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มฯ ใชห้ลกัการพึ่งพาตนเอง โดยใชเ้วลาวา่ง
จากช่วงฤดูกาลท าไร่ ท านา และช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียวจึงท าให้สมาชิกมีเงินหมุนเวียนจบัจ่ายใชส้อย
โดยไม่ขาดมือ และปลูกผกัสวนครัวไวบ้ริโภคเอง เพื่อประหยดัการซ้ือสินคา้ อุปโภคบริโภค จะซ้ือ
เฉพาะในส่วนท่ีตนเองไม่สามารถผลิต 

1.4 ข้อมูลด้านการตลาด 
ผลิตภณัฑ์เห็ดหอมของกลุ่ม สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี

โดยจะช่ืนชอบในรสชาติและความอร่อย อีกทั้งราคาจะเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และยุติธรรมกบั
ลูกคา้เสมอ ซ่ึงบรรจุภณัฑ์ของเห็ดหอมจะเน้นถึงการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินการผลิต สามารถเป็นของฝากร่วมกบัผลิตภณัฑน์ ้าพริกเผาเห็ดหอมอีกดว้ย  

ในส่วนของช่องทางการจดัจ าหน่าย ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ าหน่ายในราคาขาย
ตามทอ้งตลาดเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพและประเภทท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงกลุ่มจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หลาย
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แห่ง เช่น ตามตลาดหมู่บา้นในชุมชน ตลาดในต าบล ตลาดในอ าเภอ ตลาดในจงัหวดั มีพ่อคา้มารับ
ถึงท่ี ตามงานเทศกาลต่างๆ รับใบสั่งซ้ือจากสถานท่ีต่างๆ วิธีการขายเห็ดหอมโดยมีทั้งขายส่งราคา
ปกติ 150 บาท  และขายปลีก ราคาปกติ 200บาท ทั้งน้ีราคาข้ึนอยูก่บัฤดูกาลของการผลิตดว้ยเช่นกนั 
และนอกจากน้ียงัขายเห็ดหอมให้กบัพ่อคา้คนกลางต่างจงัหวดั ส่วนราชการ บุคคลในชุมชน และผู ้
สัญจรไปมา  

การส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ทางวิทยุ ใบปลิวหรือแผ่นพบั ทาง
อินเตอร์เน็ต และมีการจูงใจใหลู้กคา้ซ้ือสินคา้โดยการลดราคา การแถมให้ลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ท่ีเป็น
จ านวนมาก 

1.5 ข้อมูลด้านการเงิน 
ทางกลุ่มฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากทางส านักงานพฒันาชุมชน อ าเภอแม่ทะจงัหวดั

ล าปาง และมีการบูรณาการท างานร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัเงิน นอกจากน้ียงัมีการผสาน
ความร่วมมือกบัเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกเห็ดหอมและตลาดเห็ดหอมในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ 
โดยเงินทุนสนับสนุนท่ีได้รับ น าไปพฒันา บริหารจดัการ และหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต
เห็ดหอม ของกลุ่มฯ ต่อไป  นอกจากน้ีมีการควบคุมในเร่ืองของการเงินของกลุ่มฯ ไดจ้ดัท าบญัชี
รับ-จ่าย โดยมอบให้เหรัญญิกประจ ากลุ่มฯ เป็นผูบ้นัทึกบญัชี การควบคุมปริมาณการผลิต การ
ควบคุมวสัดุ อุปกรณ์ การควบคุมเวลาการผลิต โดยมีการดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

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 

 
       ส่วนที ่2 ทศันคติของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มีสถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษามธัยมศึกษา (ม.1-ม.6/มศ.1-มศ.5) อาชีพหลัก คือ ท านา มีรายได้รวมก่อนการ
รวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน มีรายจ่ายรวมก่อนการรวมกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท/เดือน มีรายไดร้วมหลงัการรวมกลุ่มวิสาหกิจ



67 

ชุมชนโดยเฉล่ียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท/เดือน มีรายจ่ายรวมหลงัการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โดยเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน  

2.2 ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้เร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากทางโทรทศัน์ 

ในส่วนของความรู้ ความเขา้ใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยตอบถูก 8-9 ข้อ จากค าถามทั้ งหมด 12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 47.3 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือ มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง โดยตอบถูก 6-7 ขอ้ คิดเป็นร้อย
ละ 28.0 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

2.3 ความคิดเห็นของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมในระดบัมาก คือด้านความ

พอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ด้านการมีคุณธรรม ในขณะท่ีด้านการมี
ความรู้ มีระดบัความคิดเห็นโดยรวมในระดบัปานกลาง คือ ท่านคิดวา่ควรมีการผสมผสานระหวา่ง
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความรู้สมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั ประเด็นท่ีมีระดบัความคิดเห็นในระดบันอ้ย คือ 
ท่านคิดวา่ตอ้งใหค้วามส าคญักบัความรู้และเทคโนโลยท่ีีมาจากภายนอกชุมชน  

2.4 พฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจโดยรวมในระดบั

มากในทุกด้าน คือ ดา้นความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ดา้นการมี
ความรู้ ดา้นการมีคุณธรรม เม่ือพิจารณาในประเด็นย่อยดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี มีระดบัการปฏิบติั
ในระดบัปานกลาง คือประเด็นการหลีกเล่ียงไม่ผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีขาดความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ความพร้อม แมจ้ะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงก็ตาม  

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 
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5.2  อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาแนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปางมะโอ 
อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
 ส่วนที่ 1 การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

ข้อมูลด้านด้านการจัดการ มีการวางแผนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  คือความ
พอประมาณ โดยมีการผลิตเห็ดหอมอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ไม่ผลิตมากเกินความสามารถของตนเอง
ท่ีมีก าลงัในการผลิต ความมีเหตุผล จะค านึงถึงเหตุผลของการลงทุนเป็นส าคญั เพราะสมาชิกส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรในชุมชนจ าเป็นตอ้งสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนของตนเอง เม่ือว่างจาก
ฤดูกาลท านา ท าไร่ และมีใช้ปัจจยัการผลิตให้คุม้ค่า ก าหนดราคาขายบวกก าไรไม่สูงเกินไป การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีการวางแผนหากมีเห็ดหอมตกเกรด ทางกลุ่มจึงน ามาแปรรูป เป็นผลิตภณัฑ์น ้ าพริก
เห็ดหอม การมีความรู้ ใหส้มาชิกศึกษาดูงานจากกลุ่มวสิาหกิจ ผลิตเห็ดหอมในพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อจะได้
น ามาประยกุตพ์ร้อมกบัแนวคิดของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยบรรจุให้เขา้กบักฎระเบียบขอ้บงัคบัใน
กลุ่มให้สมาชิกทุกคนปฏิบติัตาม การมีคุณธรรม ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยต่์อตนเองและลูกคา้ มีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติในการด ารงชีวิต คือ คิดก่อนท าแล้วจึงน าไปปฏิบัติตามแผน ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ณัฐนนัท์ หลกัค า และคณะ (2551) ท่ีได้ศึกษาการบริหารจดัการ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ โดยอาศยัหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผูผ้ลิตส่ิงทอ
ผา้ลายเกล็ดเต่า (กลุ่มเพลงฝ้าย) พบวา่ การวางแผนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มมีการจดั
ประชุม 1-2 คร้ัง/เดือน มีการประชุมวางแผนอย่างรอบคอบ เม่ือว่างจากฤดูท านา ท าไร่ จะตอ้ง
เสริมสร้างรายได้ให้กบัตนเองและครอบครัว การมีภูมิคุม้กนัในตวัเองพร้อมท่ีจะเผชิญเม่ือไม่มี
แหล่งแปรรูปผา้ มีการเปล่ียนแปลงการทอผา้ให้มีลวดลายสวยงามทนัสมยัให้ทนัต่อความตอ้งการ
ของตลาดในปัจจุบนั ส่วนการแสวงหาความรู้ ในดา้นการทอผา้ลายเกล็ดเต่าภายในกลุ่มให้มีความรู้
ดา้นเทคโนโลยี ในการศึกษาดูงานในกลุ่ม OTOP ในชุมชนอ่ืนๆ ท่ีมีความหลากหลายในระดบั
สินคา้ 5 ดาว และน ามาพฒันาการทอโดยการเพิ่มลวดลายผา้ท่ีแลปกใหม่และทนัสมยัมากข้ึน การมี
คุณธรรมการน าความคิดของ คนเฒ่า คนแก่ ภายในชุมชนและชุมชนอ่ืนมาใชใ้นการทอผา้ โดยให้
ท่านสอนใหแ้ก่สมาชิกรุ่นใหม่ฝึกทอ และมีการสั่งสอนการทอผา้ใหมี้คุณธรรม  

ส่วนที ่2 ทศันคติของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก โดยตอบถูก 8-9 ขอ้ จากค าถามทั้งหมด 12 ขอ้ คิดเป็น
ร้อยละ 47.3 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือ มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง โดยตอบ
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ถูก 6-7 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 28.0 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
วโิรจน์ ฉิมดี (2551) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีของสตรี ตามหลกัแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลบา้นสหกรณ์ ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ความรู้ ความ
เขา้ใจและวธีิการปฏิบติัของสตรีกลุ่มตวัอยา่ง มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
อยูใ่นระดบัมาก 

พฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ มี
ระดบัปฏิบติัในระดบัมาก ในประเด็นของการปลูกฝังเร่ืองการประหยดัให้แก่สมาชิกในครอบครัว 
ประเด็นเม่ือเกิดปัญหาในครอบครัวท่านและสมาชิกในครอบครัวน าปัญหานั้นมาปรึกษาหาทาง
แกปั้ญหาร่วมกนั ประเด็นการใชชี้วิตโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข เช่น ยาเสพติด การพนนั เป็นตน้ 
ประเด็นการซ่อมแซม/ดดัแปลงส่ิงของเคร่ืองใชใ้นบา้น ท่ีช ารุดให้กลบัมาใช้ไดใ้หม่ และประเด็น
การสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนโดยการช่วยเหลือเก้ือกลูผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ จตุ
พล ยะจอม (2552) ท่ีไดศึ้กษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลปาย อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มี
ระดบัปฏิบติัในระดบัมาก ในประเด็นมีการปลูกฝังเร่ืองการประหยดัให้แก่สมาชิกในครอบครัว  ใน
ประเด็นเม่ือเกิดปัญหาในครอบครัวท่านและสมาชิกในครอบครัวน าปัญหานั้นมาปรึกษาหาทาง
แกปั้ญหาร่วมกนั ในประเด็นการใชชี้วิตโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข เช่น ยาเสพติด การพนนั ใน
ประเด็นท่านซ่อมแซมดดัแปลงส่ิงของเคร่ืองใชใ้นบา้นท่ีช ารุดใหก้ลบัมาใชไ้ดใ้หม่ และในประเด็น
การช่วยเหลือเก้ือกูลผูอ่ื้นโดยการสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนรู้จกัผนึกก าลงัและมีการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากรากฐานท่ีมัน่คง 
 
5.3 ข้อค้นพบ 

จากผลการศึกษาแนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปางมะโอ 
อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง สามารถสรุปขอ้คน้พบ ไดด้งัน้ี 
 ส่วนที่ 1 การบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
  - ความพอประมาณ สามารถน าไปเสริมสร้างความเขม้แข็งไปสู่ระดบัครอบครัว
ของสมาชิก อาทิเช่นการเก็บออมเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง การใช้จ่ายในส่ิงท่ีจ าเป็น พร้อมทั้งการ
ปลูกฝังสมาชิกในครอบครัวให้ด าเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เห็นตัวอย่างจาก
ครอบครัวนัน่เอง 
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  - ความมีเหตุผล เม่ือน าไปใช้ในต่อการด าเนินงานของกลุ่มฯ แล้ว สมาชิกยงั
สามารถประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน อาทิ ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า และเม่ือเกิดปัญหา
ของครอบครัวสามารถท่ีจะคิดอยา่งมีเหตุผล แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ 
  - การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดหอมในช่วงฤดูกาลแลว้ ยงัส่งเสริม
ใหค้รอบครัวของสมาชิกด าเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามไปดว้ย อาทิเช่น การหาของ
ป่าในช่วงฤดูกาลต่างๆ เช่นฤดูฝน สมาชิกกลุ่มฯ จะเก็บหน่อไม ้กบ ทั้งพืชผกัท่ีชาวบา้นปลูกมา
จ าหน่ายร่วมกบัเห็ดหอมให้กบัผูท่ี้สัญจรผา่นไปมาตามถนนเด่นชยั-ล าปาง ไดแ้วะซ้ือเห็ดหอมและ
ของป่า เป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัสมาชิกของกลุ่มฯ อีกดว้ย 
  - การมีความรู้ จากการเรียนรู้การผลิตเก่ียวกบัเห็ดหอมแลว้ สมาชิกเกิดการรอบรู้ 
ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ และน าความรู้ดงักล่าว ประยกุตใ์ชต่้อครอบครัว 
อาทิ การปลูกพืชผกัสวนครัว ไวเ้พื่อรับประทานเอง เพื่อหลีกเล่ียงสารเคมีจากพืชผกันัน่เอง 
  - การมีคุณธรรม เม่ือสมาชิกไดรั้บการสั่งสมความซ่ือสัตย ์สุจริต ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ี
ดี ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัว น าไปใช้ เช่นเม่ือผลิตพืชผกัสวนครัวมากเกินกว่าบริโภคเอง จึง
น าไปขายใหลู้กคา้ อยา่งซ่ือสัตย ์สุจริต ไม่แพงเกินไป 

ส่วนที ่2 ทศันคติของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
- ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบวา่ มีการรับรู้เก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จากทางโทรทศัน์ มีความรู้ ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก โดยตอบถูก 7-9 ขอ้ จากค าถามทั้งหมด 12 
ขอ้ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือ มีความรู้ความเขา้ใจปานกลาง โดยตอบถูก 6-7 ขอ้
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

- ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง และนอ้ย ดา้นการมีความรู้วา่
ควรมีการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความรู้สมยัใหม่เขา้ด้วยกนั และคิดว่าตอ้งให้
ความส าคัญกับความรู้และเทคโนโลยีท่ีมาจากภายนอกชุมชน ตามล าดับ ดังนั้ น จึงท าให้เกิด
อุปสรรคในการน าความรู้ และความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี ในการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
และในการผลิตเห็ดหอมเท่าท่ีควร ซ่ึงความรู้ และเทคโนโลยี ดงักล่าว มกัจะมีการใชง้านท่ีซบัซ้อน 
ไม่มีความเช่ียวชาญในการน าไปใช ้
  - พฤติกรรมของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีระดบัการปฏิบติัตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ในทุกด้าน ไดแ้ก่ ด้าน
ความพอประมาณ ดา้นความมีเหตุผล ดา้นการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ดา้นการมีความรู้ ดา้นการมีคุณธรรม 
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5.4  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาแนวทางการจดัการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บา้นปางมะโอ 
อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง สามารถเสนอแนะแนวทาง ไดด้งัน้ี 

- จากผลการศึกษาการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทศันคติของชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอมต่อแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดก่้อนการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่เกิน 5,000 บาท
ต่อเดือน โดยหลงัรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 5,0001-10,000 บาทต่อเดือน และมี
รายจ่ายลดลงหลงัรวมกลุ่ม เป็นไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ทั้งน้ีผูศึ้กษาจึงเสนอแนะว่า จากการท่ี
รายไดเ้พิ่ม รายจ่ายลดลงดงักล่าว หลงัท่ีรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แสดงให้เห็นวา่ แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงช่วยปรับสภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนให้ดีข้ึนในระดบัหน่ึง ทั้งน้ีสร้างความย ัง่ยืนจึงควร
ปรับทศันคติของคนในชุมชนเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เล็งเห็นถึงความส าคญั และ
ประโยชน์ในระยะยาว อาทิเช่น เน่ืองมาจากการท่ีสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่มีท่ีดินท ากินเป็นของ
ตนเองโดยมิได้เช่าท ากินจึงเป็นข้อได้เปรียบในการส่งเสริมการท าเกษตร การเล้ียงสัตว์ แบบ
ผสมผสาน ควบคู่กบัการเพาะเห็ดหอม ทั้งการเล้ียงหมูหลุม ให้เล็งเห็นความส าคญัโดยมีระบบ
จดัการท่ีดี จะไม่มีกล่ินเหมน็ พื้นคอกหมูยงัสามารถน าไปเป็นปุ๋ยได ้หรือหากน าไปขายยงัไดร้าคาท่ี
ดี ท่ีส าคญัลดตน้ทุนการซ้ืออาหารส าเร็จรูปได ้โดยการน าผกั ผลไม ้เช่นหยวกกลว้ย ใบปอสา บอน 
ผกับุง้ มะละกอสุก มาเป็นอาหาร 

- จากผลการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง และระดบั
นอ้ยของดา้นความรู้ ดงันั้นควรเพิ่มศกัยภาพของสมาชิกกลุ่ม ควรใหส้มาชิกน าเอาองคค์วามรู้ใหม่ท่ี
ไดรั้บจากการฝึกอบรมมาปรับใชแ้ละสร้างความรู้ใหม่ต่อยอด โดยปรับใชอ้ยา่งเป็นรูปธรรมให้เขา้
กบัน าภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น นอกจากจะท าการเพาะเห็ดหอม หาของป่า เพียง
อยา่งเดียว ควรน าเกษตรผสมผสานมาปรับใช ้โดยเร่ิมท่ีผูน้  าชุมชนท่ีเขม้แข็ง มีความรู้จากการศึกษา
คน้ควา้และการเขา้อบรมจากท่ีต่างๆ มาช่วยให้ความรู้แก่เพื่อนสมาชิก โดยการเขา้ร่วมประชุมกนั
อยูเ่ป็นนิจเพื่อสร้างความเขา้ใจ ความเขม้แข็ง และเพื่อลดความขดัแยง้กนัภายในกลุ่มดว้ยความไม่
เขา้ใจเพื่อการท่ีจะกา้วเขา้สู่การเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มตวัจนสามารถ
เป็นตน้แบบใหพ้ื้นท่ีอ่ืนมาศึกษาดูงานไดใ้นอนาคตอนัใกลน้ี้ 


