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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง   

การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียงในโครงการขยาย
ผลโครงการหลวงบานปางมะโอ     ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม แบบสัมภาษณ
แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี  1   ปจจัยพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร 
ตอนท่ี  2   การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 
ตอนท่ี  3   ปญหาและขอเสนอแนะในการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 
 

 ผูสัมภาษณอานคําถามใหผูตอบฟง แลวใหผูสัมภาษณทําเคร่ืองหมาย  ลงใน (   )  หนาขอความที่
ผูให สัมภาษณตองการ และเติมขอความลงในชองวางท่ีกําหนดตามที่ผูใหสัมภาษณระบุ 

 
******************************************************** 

ตอนท่ี  1  ปจจัยพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร    
 
   1.   เพศ    (   )  1. ชาย                          (   ) 2.  หญิง                                                                      
   2.   อายุ........................................  ป                                
   3.   ระดับการศึกษา                                                      

(   ) 1. ไมไดเรียนหนังสือ                           
(   ) 2. สําเร็จการศึกษาตํ่ากวาการศึกษาข้ันพื้นท่ีฐาน(มัธยมศึกษาปท่ี 6) 
(   ) 3. สําเร็จการศึกษาข้ันพืน้ท่ีฐาน(มัธยมศึกษาปท่ี 6) 
(   ) 4. สําเร็จการศึกษาสูงกวาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            (ระบุ)…................................. 

4. การดํารงตําแหนงทางสังคม                                                                                                 
 (   ) 1. ไมมี                                                   
 (   ) 2.  มี  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                         
              (   ) 1. กํานัน/ผูใหญบาน/ผูนําชุมชน                                     
 (   ) 2. สมาชิก อบต. /อบท. /อบจ.                    
             (   ) 3. กรรมการกลุม                                         
 (   ) 4. กรรมการหมูบาน                
              (   ) 5. อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………………    

เลขท่ีแบบสัมภาษณ  
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5. การเปนสมาชิกกลุม             
(   ) 1. ไมเปน   
(   ) 2.  เปน……..… (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)      

(   ) 1. กลุมผูปลูกกาแฟอราบกิา                                                 
(   ) 2. กลุมผูปลูกชา        

                 (   ) 3. กลุมแมบาน    
(   ) 4.  กลุมลูกคา ธกส.        

     (   ) 5. กลุมผูปลูกไมดอก                  
(   ) 6. อ่ืนๆ ( ระบุ) ………………                   

   6.  การอบรมเทคโนโลยีในการปลูกกาแฟอราบิกาตอป………คร้ัง   
   7.  ประสบการณในการปลูกกาแฟอราบิกา……………….……….ป    
   8.  จํานวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน ………………….คน     (รวมตัวทานเองดวย)    
   9.  อาชีพหลัก (ตอบอาชีพท่ีทํารายไดใหแกเกษตรกรมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว)   
        (   ) 1. ทํานา             (   ) 2. ทําสวน          (   ) 3. ทําไร            (   ) 4. เล้ียงสัตว       
        (   ) 5. ประมง           (   ) 6. คาขาย           (   ) 7. รับจาง          (   ) 8. อ่ืนๆ(ระบุ)…….     
10. อาชีพรอง                  

(   )  1.ไมมี                  
(   )  2. มี …….. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)      

                 (   )  2.1 ทํานา                    
(   )  2.2 ทําสวน                  
(   )  2.3 ทําไร                                                                                             
(   )  2.4 เล้ียงสัตว                                                                                           

                 (   )  2.5 หาของปา                                                                                                                                
(   )  2.6 คาขาย                   
(   )  2.7 รับจางท่ัวไป               
(   )  2.8 อ่ืนๆ (ระบุ)…………………      

11. รายไดจากภาคเกษตรในรอบปท่ีผานมา (2553) รวม ………………….… บาท     
(   ) 1. รายไดจากกาแฟอราบิกา รวม…………………………     บาท     

                (    ) 2. รายไดจากชา เม่ียง …….………...……….บาท   
   (   ) 3. ผลผลิตเกษตรอื่นๆ ………………………………….…..… บาท    

12. รายไดนอกภาคเกษตรในรอบปท่ีผานมา (2553) รวม ………………… บาท      
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13. แหลงเงินทุนในการทําการเกษตร        
   (   ) 1. ทุนของตนเอง  
        (   ) 2. เงินกู ………(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
                   (   ) 1. ธกส.                             
 (   ) 2. เพื่อนบาน                      
 (   ) 3. กลุมเกษตรกร               

 (   ) 4. สหกรณการเกษตร        
 (   ) 5. กลุมออมทรัพย            

(   ) 6. กลุมอาชีพ                      
(   ) 7. อ่ืนๆ (ระบุ)..........................      

14.  เคร่ืองจักรกลการเกษตร/เคร่ืองทุนแรงท่ีใชในการเกษตร     
            (   ) 1.ไมมี                                  

(   ) 2. มี ....... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                     
 (   ) 1. รถแทรกเตอร                 

(   ) 2. เคร่ืองตัดหญา                
(   ) 3. อ่ืนๆ (ระบุ)..................................                        

15.   ขนาดพื้นท่ีทําการเกษตรทั้งหมด ........................................................ ไร     
             (   ) 1. พื้นที่เชา.................................................................. ไร                 

(   ) 2. พื้นท่ีของตนเอง……..……………………..….…. ไร    
(   ) 3. อ่ืนๆ (ระบุ)…………….…จํานวน………………. ไร                

16.  ขนาดพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกา.................................................................ไร    
17.  ผลผลิตการแฟอราบิกาท่ีไดรับจํานวน…………..…………..กิโลกรัมตอป           
18. ราคาจําหนายผลผลิตกาแฟอราบิกาในรอบปการผลิตท่ีผานมา........................บาทตอกิโลกรัม 
19. รายจายในรอบปท่ีผานมา (2553) รวม….…………………..……...…บาท   

(   )1.รายจายภาคเกษตร ………………………………..……… บาท    
     (   ) 1.1 การปลูกกาแฟอราบกิา…………..…..……….. บาท               

(   ) 1.2 การปลูกชา เม่ียง ………....................................  บาท   
(   ) 1.3 การเกษตรอ่ืนๆ ………....................................  บาท    

(   ) 2.รายจายอ่ืนๆ (ระบุ)…………….…รวม………...……...... บาท      
 
  



 
 

94

20. ตนทุนการปลูกกาแฟอราบิกาตอไรในรอบปท่ีผานมา (2553) 
 

ปจจัยการผลิต จํานวน (บาท) 
1. คาตนกลา  
2. คาจางเตรียมพื้นท่ี  
3. คาจางแรงงาน  
4. คาเคมีภัณฑ (ปุย,ยา)  
5. คาจางเก็บเกี่ยว  
6. คาขนสงผลผลิต  
7. คาใชจายอ่ืนๆ (ระบุ)………….  
8. ตนทุนรวม  
 
21. ความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกา 
คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย     ลงในชองคําตอบถูกหรือผิดของขอความท่ีผูใหสัมภาษณตอบ 
 

คําถาม 
คําตอบ 

ผิด ถูก 
 
1. การเตรียมหลุมปลูกกาแฟอราบิกาเตรียมหลุมปลูกขนาดใดก็ได 
2. การปลูกกาแฟอราบิกาควรมีการรองกนหลุมดวยปุยคอก(มูล
สัตว) 
3. การปลูกกาแฟอราบิกาไมจําเปนตองรองกนหลุมดวยรอค
ฟอสเฟต  

4. การปลูกกาแฟอราบิกาไมจําเปนตองตัดแตงกิ่ง 
5. การปลูกาแฟอราบิกาไมจาํเปนตองนําวชัพืชออกเนื่องจากไม
แยงอาหารจากตนกาแฟ 

6. การเก็บผลกาแฟควรเก็บแตเมล็ดท่ีแดงสุกเทานั้น 
7. เมล็ดกาแฟอราบิกาหลังจากโมแลวจะมีเมือกไมตองนาํมาลาง
น้ํา ตากแดดไดเลย เพราะแสงแดงจะทําใหเมือกหายไปเอง 

 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

.......................
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คําถาม 
คําตอบ 

ผิด ถูก 
8. ผลกาแฟอราบิกาท่ีเก็บมาจากแปลงปลูก จะนํามาโมเปลือกผล
สดออกเม่ือไรก็ไดไมตองรีบ 

9. การตากเมล็ดกาแฟอราบิกาตองยกพืน้สูงไมต่ํากวา 60 
เซนติเมตร 

10. ในการขายกาแฟกะลาไมจําเปนตองคัดเกรดเนื่องจากขายแบบ
รวมราคาไมแตกตางจากแบบคัดเกรด 

 

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

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

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

 

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

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

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

 
22. ทัศนคติในการปลูกกาแฟอราบิกา  
คําชี้แจง    กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองระดับทัศนคติท่ีตรงกับความเหน็ของผูใหสัมภาษณ 
ตามเกณฑ ดังตอไปนี้   3 = มาก    2  = ปานกลาง    1 = นอย   
 

  ประเด็น 
ทัศนคต ิ

     มาก ปานกลาง    นอย 
1. การปลูกกาแฟอราบิกาเปนการเพิ่มรายได    
2. การปลูกกาแฟอราบิกามีการปฏิบัติท่ีไมยุงยาก    
3. การปลูกกาแฟอราบิกาไมกระทบอาชีพหลัก(การทําเมีย่ง)    
4. การปลูกกาแฟอราบิกาชวยในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติปาไม 

   

5.การปลูกกาแฟอราบิกามีการสนับสนุนเมล็ดพันธุจาก
ภาครัฐ  

   

6.การปลูกกาแฟอราบิกามีการฝกอบรมจากภาครัฐ    
7. การปลูกกาแฟอราบิกามีเจาหนาท่ีดูแลเอาใจใสให
คําแนะนําดแีละตอเนื่อง            
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23. การสนับสนุนจากองคการภายนอกเกีย่วกับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา   
คําชี้แจง    กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองระดับการไดรับการสนบัสนุนจากองคภายนอกท่ีตรงกับ

ความเหน็ของผูใหสัมภาษณ  
ตามเกณฑ ดังตอไปนี้  3 = มาก (4 คร้ังตอป) 2  = ปานกลาง (3 คร้ังตอป)  1 = นอย (2 คร้ังตอปหรือ
นอยกวา)   
 

ประเด็น 
ระดับการเขาสนับสนุน 

มาก ปานกลาง นอย 
   1.1 การสนับสนุนจากภาครัฐ               
   1.2 การสนับสนุนจากองคการปกครองสวนทองถ่ิน              
   1.3 การสนับสนุนจากภาคเอกชน                               
   1.4 การสนับสนุนจากผูนาํทองถ่ิน    
 
 
ตอนท่ี 2  การยอมรับการปฏิบัตติามเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 
 
คําชี้แจง    กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในชองระดับการยอมรับเชิงความคิดเห็นตามเกณฑ ดังตอไปน้ี          
3 = มาก (ปฏิบัติทุกคร้ัง)   2  = ปานกลาง ( 3 ปปฏิบัติ 1 คร้ัง)    1 = นอย ( 5 ปปฏิบัติ 1 คร้ัง)  
 

เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา 
ระดับการยอมรับ 

3 2 1 

1. การเตรียมการกอนปลูก 
   1.1 การเตรียมหลุม 
         1) ขุดหลุมขนาด 50 ซม. X 50 ซม.  
         2) รองกนหลุมดวยปุยคอก และรอคฟอสเฟต 

   

2. การปลูกและดูแลรักษา 
   2.1 วิธีการปลูก 
 1) ระยะการปลูกตนกลา 1.5 เมตร x 2 เมตร อัตราปลูก 533 ตน
ตอไร 

   

 
 



 
 

97

เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา 
ระดับการยอมรับ 

3 2 1 
 2) พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกาอยูในสภาพรมเงา  
 

   

 3) พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกามีความสูงต้ังแต 700 เมตรข้ึนไป 
 

   

   2.2 การดูแลรักษา 
   1) ตนกาแฟอราบิกาอายุ 1-3 ใสปุย 46:0:0 ในอัตรา 30 
กรัมตอตน หรือ  กํามือ ตอ ตน ในชวงฤดูฝนโดยแบงใส
อยางนอย 2 คร้ังตอป 

   

3. การจัดการเก็บเก่ียว และกระบวนการหลังการเก็บเก่ียว   
 3.1 เก็บเกีย่วเมล็ดกาแฟอราบิกาเม่ือมีสีแดงสด หรือ 6-8 เดือน 
ตั้งแตกาแฟอราบิกาออกดอก 
  

   

   3.2 นําเมล็ดกาแฟอราบิกามาโมเปลือกผลสด ออกภายใน 24 
ช่ัวโมงเพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟ 

   

   3.3 หลังจากโมเปลือกผลสดออกแลวนําเมล็ดกาแฟอราบิกา
มาแชน้ํา เพื่อกําจัดเมือก เปนเวลา 3 วัน โดยมีการเปล่ียนน้ําทุก
วัน เพื่อปองกนัการเกดิกระบวนการหมัก 

   

   3.4  เม่ือขจัดเมือกออกแลวใหนําเมล็ดกาแฟอราบิกามาตาก
แดด โดยทําลานตากสูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 

   

 
ตอนท่ี  3   ปญหาและขอเสนอแนะในการปลูกกาแฟอราบกิาของเกษตรกรผูปลูกเม่ียง 
3.1 ปญหาของเกษตรกรในการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกเม่ียงของเกษตรกร 
 
1. ปญหาในการเตรียมการกอนปลูก 

1.1 การเตรียมตนพันธุ…...…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………...       
1.2 การเตรียมดิน…...………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...             
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2. ปญหาในการปลูกและดูแลรักษา 
 2.1 วิธีการปลูก…..... …………………………………………………................................... 
………………………………………………………………………………………………...       
……………………………………………………………………………………………… 
2.2 การดูแลรักษา…... ………………………………………………………………………..               
………………………………………………………………………………………………
……....................................................................................................................................... 

3. ปญหาในการจัดการเก็บเกีย่ว และขบวนการหลังการเกบ็เกี่ยว   
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………. 

4. อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………….…………………………………………..                  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
3.2 ขอเสนอแนะของเกษตรกรในการปลูกกาแฟอราบิกา 
 
1. ข้ันการเตรียมการกอนปลูก 

1.1 การเตรียมตนพันธุ…...…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………...       
1.2 การเตรียมดิน…...………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...             
………………………………………………………………………………………………... 

2. การปลูกและดูแลรักษา 
 2.1 วิธีการปลูก…..... …………………………………………………................................... 
………………………………………………………………………………………………...       
……………………………………………………………………………………………… 
2.2 การดูแลรักษา…... ………………………………………………………………………..               
………………………………………………………………………………………………
……....................................................................................................................................... 
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3. การจัดการเก็บเกีย่ว และขบวนการหลังการเก็บเกีย่ว   
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………. 

4. อ่ืนๆ (ระบุ) …………………………………………….…………………………………………..                  
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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ตาราง คาความเช่ือม่ัน (Reliability) ใชวิธีของครอนบาค - อัลฟา (Cronbach's alpha) ซ่ึงมีคาเทากับ 
0.811 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.811 17 

 
Item-Total Statistics 

  Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
เพศ 145602.27 2.322E+09 .096 .851 
อายุ 145555.44 2.322E+09 -1.658E-01 .851 
การศึกษา 145601.65 2.322E+09 -4.016E-02 .851 
การอบรม 145601.81 2.322E+09 -7.116E-02 .851 
รายไดชาเมี่ยง 113259.37 1.711E+09 .336 .797 
รายไดเกษตรอื่นๆ 142859.37 2.181E+09 .193 .834 
รายไดเกษตร 103414.85 1.433E+09 .610 .690 
รายไดนอกเกษตร 138315.13 1.855E+09 .178 .855 
รายไดครัวเรือน 96126.38 8.938E+08 .913 .372 
ตนทุน 141262.63 2.416E+09 -2.252E-01 .885 
จํานวนแรงงาน 145601.23 2.322E+09 .286 .851 
ความรู 145594.35 2.322E+09 -2.598E-02 .851 
การปฏิบัติ 145578.21 2.322E+09 -5.526E-02 .851 
การสนับสนุน 145597.06 2.322E+09 -2.288E-01 .851 
รายไดจากกาแฟ 138503.31 2.243E+09 .105 .845 
พ้ืนที่ปลูกกาแฟ 145598.58 2.322E+09 -9.859E-02 .851 
ทัศนคติ 145585.90 2.322E+09 -3.115E-02 .851 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ – สกุล   นายภวูไนย ตายแตมทอง 
วัน เดือน ปเกิด   16 พฤศจิกายน 2525  
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2536    สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนทิวไผงาม 
    กรุงเทพมหานคร   

พ.ศ. 2542    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนทาใหม 
    พูลสวัสดิ์ราษฎรนุกูล 

พ.ศ. 2546    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
    (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยราชมงคล 
    ตะวนัออก วิทยาเขตจันทบุรี 
 ประสบการณการทํางาน 
     พ.ศ. 2550-ปจจุบัน    นักวิชาการสถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน)  
 


