
บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 การวิจัยเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ใช
แบบสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย คาตํ่าสุดสูงสุด และนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการบรรยายประกอบตาราง ตามลําดับดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ปจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอ่ืนๆของเกษตรกรในโครงการขยาย
ผล โครงการหลวงบานปางมะโอ ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

ตอนท่ี 2 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาในสวนเม่ียงของเกษตรกรใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกเม่ียงใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ต.แมนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

ตอนท่ี 4 ปญหา และขอเสนอแนะเก่ียวกับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาในสวนเมี่ยง
ของเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ต.แมนะ            
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 

 
ตอนท่ี 1 ปจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอ่ืนๆ ของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการ
  ขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ 

 
1. เพศ 

เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ สวนใหญรอยละ 67.3 เปนเพศ
ชาย และรอยละ 32.7 เปนเพศหญิง (ตาราง 1) 
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) คารอยละ 
ชาย 35 67.3 
หญิง 17 32.7 
รวม 52 100.0 

 
2. อายุ 
เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ รอยละ 61.5 มีอายุระหวาง   

41 – 60 ป รองลงมา คือ รอยละ 28.80 มีอายุระหวาง 30-40 ป และ รอยละ 9.6 มีอายุระหวาง 61-80 
ป ตามลําดับ โดยเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโออายุนอยท่ีสุดคือ 30 ป 
อายุมากท่ีสุด 77 ป และอายุเฉล่ีย 50.2ป (ตาราง 2) 

 
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามอายุ 

(n=52) 
อายุ(ป) จํานวน (คน) คารอยละ 
30-40 15 28.8 
41-60 32 61.5 
61-80 5 9.6 
รวม 52 100.0 

อายุต่ําสุด 30 ป  อายุสูงสุด 77 ป อายุเฉล่ีย 50.2 ป    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  10.69 
 

3. ระดับการศึกษา 
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอสวนใหญ รอยละ 75.0 สําเร็จ
การศึกษาตํ่ากวา ม.6 รองลงมา คือ รอยละ 15.4 ไมไดรับการศึกษา และรอยละ 9.6 สําเร็จการศึกษา
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ตาราง 3) 
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ตาราง 3 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามระดับการศึกษา 
(n=52) 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) คารอยละ 
ไมไดเรียน 8 15.4 

เรียน 44 84.6 
สําเร็จการศึกษาตํ่ากวา ม.6 39 88.63 

สําเร็จการศึกษา ม. 6 5 11.37 
รวม  52   100.0  

 
4. การมีตําแหนงทางสังคมในชุมชน 
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอสวนใหญรอยละ 63.5 เปนผูท่ี
ไมมีตําแหนงใด ๆ ในชุมชน สวนท่ีเหลือ รอยละ 36.5 มีตําแหนงทางสังคม โดยรอยละ 15.4 เปนผู
มีตําแหนงทางสังคมสองอยาง 9.6 เปนกรรมการหมูบาน 5.8 เปนกรรมการกลุมตางๆ และรอยละ 
1.9 เปนกํานัน/ผูใหญบาน อบต. และมีตําแหนงทางสังคมสามอยาง ตามลําดับ (ตาราง 4) 

 
ตาราง 4 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามการดํารงตําแหนงทางสังคมในชุมชน 

(n=52) 
การดํารงตําแหนงทาง

สังคม 
จํานวน (คน) คารอยละ 

ไมมีตําแหนง 33 63.5 
มีตําแหนง 19 36.5 

กํานัน/ผูใหญบาน 1 5.26 
อบต. 1 5.26 

กรรมการกลุม 3 15.78 
กรรมการหมูบาน 5 26.32 
ดํารงสองตําแหนง 8 42.11 
ดํารงสามตําแหนง 1 5.26 
รวม 52 100.0 
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5. การเปนสมาชิกกลุม 
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอรอยละ 98.1 เปนสมาชิกกลุม มี
กลุมผูปลูกกาแฟอราบิกา กลุมผูปลูกชา กลุมแมบาน กลุมลูกคา ธกส. และผูปลูกไมดอก และ โดย
รอยละ 44.2 เปนสมาชิกสามกลุมสมาชิก รองลงมา รอยละ 28.8 เปนสมาชิกกลุมปลูกกาแฟอราบิกา 
และ รอยละ 25.0 และ 1.9 เปนสมาชิกส่ีกลุมสมาชิก และไมเปนสมาชิกกลุมใด ตามลําดับ (ตาราง 
5) 
 
ตาราง 5 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามการเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 

(n=52) 
การเปนสมาชกิกลุม จํานวน (คน) คารอยละ 

ไมเปน 1 1.9 
ไมเปน 51 98.1 

กลุมผูปลูกกาแฟอราบิกา 15 29.41 
เปนสมาชิกสามกลุม 23 45.10 
เปนสมาชิกส่ีกลุม 13 25.49 
รวม 52 100.0  

 
6. การอบรมเทคโนโลยีในการปลูกกาแฟอราบิกา  
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอทั้งหมด 52 คน มีเพียง 1 คน
เทานั้นท่ีไมเคยไดรับการอบรมดานการกาแฟอราบิกา สวนเกษตรกรที่เคยไดรับการอบรมการปลูก
กาแฟอราบิกานั้น รอยละ 61.5 เคยไดรับการอบรม 2 คร้ัง เกษตรกรรอยละ 26.9 เคยไดรับการ
ฝกอบรม 1 คร้ัง และรอยละ 9.6 เคยไดรับการฝกอบรม 3 คร้ังเฉล่ียการอบรมดานการปลูกกาแฟอรา
บิกา 1.25 คร้ัง โดยไมมีเกษตรกรรายใดไมเคยไดรับการฝกอบรม เกษตรกรที่เคยไดรับการอบรม
เทคโนโลยีสูงสุด 3 คร้ัง และเฉล่ีย 1.79 คร้ังตอป  (ตาราง 6) 
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ตาราง 6 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามการอบรมเทคโนโลยีการปลูก            
               กาแฟอราบิกา 

(n=52) 
การอบรมเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา

ตอป 
จํานวน (คน) คารอยละ 

ไมเคยไดรับการอบรม 1 1.9 
ไดรับการอบรม 51 98.1 

1 คร้ัง 14 27.45 
2 คร้ัง 32 62.75 
3 คร้ัง 5 9.80 
รวม 52  100.0  

การเขารวมการอบรมตํ่าสุด 0 คร้ัง    การเขารวมการอบรมเฉล่ีย 1.79 คร้ัง 
การเขารวมการอบรมสูงสุด 3 คร้ัง                                                    สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.63 
 
7. ประสบการณในการในการปลูกกาแฟอราบิกา 

เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอสวนใหญรอยละ 88.5 เคยมี
ประสบการณในการในการปลูกกาแฟอราบิกามาแลว 1-15ป รองลงมา รอยละ 9.6 มีประสบการณ
การปลูกกาแฟอราบิกาในชวง 16-30 ป และ 31-45 ป ตามลําดับ โดยเกษตรกรมีประสบการณการ
ปลูกกาแฟอราบิกาตํ่าสุด 1 ป เกษตรกรมีประสบการณการปลูกกาแฟอราบิกาสูงสุด 43 ป และเฉล่ีย
มีประสบการณในการปลูกกาแฟอราบิกา 7.62 ป (ตาราง 7) 
ตาราง 7 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามประสบการณการปลูกกาแฟอราบิกา 

(n=52) 
ประสบการณในการปลูกกาแฟอราบิกา(ป) จํานวน (คน) คารอยละ 

1-15 46 88.5 
16-30 5 9.6 
31-45 1 1.9 
รวม 52 100.0 

ประสบการณต่ําสุด 1 ป      ประสบการณเฉล่ีย 7.62 ป 
ประสบการณสูงสุด 43 ป                                                                 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1.83 
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8. จํานวนแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรอืน 
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ สวนใหญรอยละ 63.5 มี
จํานวนแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน 2 คน รองลงมา รอยละ 25 มีจํานวนแรงงานภาค
การเกษตรในครัวเรือน 3 คน รอยละ 7.7 มีจํานวนแรงงาน 4 คน และรอยละ 3.8 มีจํานวนแรงงาน 1 
คน มีจํานวนแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนเฉล่ีย 1.27 คน โดยจํานวนแรงงานตํ่าสุดคือ 1 คน 
จํานวนแรงงานสูงสุด 4 คน และเฉล่ีย 2.37 คน (ตาราง 8) 
 
ตาราง 8 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามจํานวนแรงงานในครัวเรือน 

                    (n=52)     
จํานวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน

(คน) 
จํานวน (คน) คารอยละ 

1  2 3.8 
2  33 63.5 
3  13 25.0 
4  4 7.7 

รวม 52 100.0 
จํานวนแรงงานเกษตรต่ําสุด 1 คน    จํานวนแรงงานเกษตรเฉล่ีย 2.37 คน 
จํานวนแรงงานเกษตรสูงสุด 4 คน                          สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.68 
 
9. อาชีพหลัก  
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอท้ังหมดมีอาชีพหลัก คือ ทํา
สวน คิดเปนรอยละ 94.2 (ตาราง 9) 
ตาราง 9 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามอาชีพหลัก 

(n=52) 
อาชีพหลัก จํานวน (คน) คารอยละ 
ทําสวน 49 94.2 
ทํานา 1 1.9 
คาขาย 1 1.9 
รับจาง 1 1.9 
รวม 52 100.0 
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10. อาชีพรอง  
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ รอยละ 38.5 ไมมีอาชีพรอง 
รอยละ 61.5 มีอาชีพรอง โดยรอยละ 19.2 มีอาชีพรองดวยการรับจางมากท่ีสุด รองลงมา รอยละ 
13.5 ประกอบอาชีพรองสองอาชีพ รอยละ 9.6 ประกอบอาชีพรองสามอาชีพ รอยละ 5.8 ประกอบ
อาชีพทําสวน ทําไร และหาของปา ตามลําดับ และรอยละ 1.9 ประกอบอาชีพคาขาย (ตาราง 10) 
 
ตาราง 10 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามอาชีพรอง 

(n=52) 
อาชีพรอง จํานวน (คน) คารอยละ 

ไมมี 20 38.5 
มี 32 61.5 

รับจาง 10 31.25 
ทําสวน 3 9.38 
ทําไร 3 9.38 

หาของปา 3 9.38 
คาขาย 1 3.13 

ประกอบสองอาชีพ 7 21.88 
ประกอบสามอาชีพ 5 15.63 

รวม 52  100.0  

 
11. รายไดภาคการเกษตรในรอบป 

รายไดจากภาคการเกษตรรวมตอป ของเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบาน
ปางมะโอ รอยละ 63.5 มีรายไดจากภาคการเกษตรรวมตอปมากกวา40,000 บาท รองลงมาเกษตรกร
รอยละ 26.9 มีรายไดจากภาคการเกษตรรวมตอประหวาง 25,001-4,000 บาท และเกษตรกรรอยละ 
9.6 มีรายไดจากภาคการเกษตรรวมตอป ระหวาง 5,000-25,000 บาท และ โดยเกษตรกรมีรายไดจาก
ภาคการเกษตรรวมตอปต่ําสุด 7,125 บาท มีรายไดจากภาคการเกษตรรวมตอปสูงสุด 104,000 บาท 
และเฉล่ีย 42,188.75 บาทตอครัวเรือนตอป (ตาราง 11) 
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ตาราง 11 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามรายไดจากภาคเกษตรในรอบป 
(n=52) 

รายไดภาคการเกษตรในรอบป ตอครัวเรือน (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 
5,000-25,000 5 9.6 
25,001-40,000 14 26.9 
มากกวา 40,000 33 63.5 

รวม 52 100.0 
รายไดภาคการเกษตรต่ําสุด 7,125 บาท        รายไดภาคการเกษตรเฉล่ีย 42,188.75 บาท 
รายไดภาคการเกษตรสูงสุด 104,000 บาท                        สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  14470.63 
 
12. รายไดจากการขายผลผลิตขายกาแฟอราบิกา 

รายไดจากการขายผลผลิตขายกาแฟอราบิการวมท้ังหมด เกษตรกรในโครงการขยายผล
โครงการหลวงบานปางมะโอ รอยละ 61.5  มีรายไดจากการขายผลผลิตกาแฟอราบิกา ระหวาง 
1,000-8,000 บาท รองลงมาเกษตรกรรอยละ 32.7 มีรายไดจากการขายผลผลิตระหวาง 8,001-
16,000 บาท เกษตรกรรอยละ 5.8 มีรายไดระหวาง 16,001-24,000 บาท โดยเกษตรกรมีรายไดจาก
การขายผลผลิตกาแฟอราบิกาตํ่าสุด 1,000 บาท สูงสุด 24,000 บาท และเฉล่ีย 7,100.29 บาท  (ตาราง 
12) 
 
ตาราง 12 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามรายไดจากกาแฟอราบิกา 

 (n=52) 
รายไดจาก กาแฟอราบิกา ตอครัวเรือน (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 

1,000-8,000 32 61.5 
8,001-16,000 17 32.7 
16,001-24,000 3 5.8 

รวม 52 100.0 
รายไดจากกาแฟอราบิกาตํ่าสุด 1,000 บาท      รายไดจากกาแฟอราบิกาเฉล่ีย 7,100.29 บาท 
รายไดจากกาแฟอราบิกาสูงสุด 24,000 บาท      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5172.64 
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13. รายไดจากการขายผลผลิตชาเม่ียง  
เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ รอยละ 64.0 มีรายไดจากการ

ขายผลผลิตชาเม่ียง ระหวาง 30,001-60,000 บาท รองลงมาเกษตรกรรอยละ 34.0 มีรายไดจากการ
ขายผลผลิตชาเม่ียง 5,001-30,000 บาท และเกษตรกรรอยละ 2.0 มีรายไดจากการขายผลผลิตชาเม่ียง
ระหวาง 60,001-90,000 บาท โดยเกษตรกรมีรายไดจากการขายผลผลิตชาเม่ียง ต่ําสุด 5,000 บาท มี
รายไดจากการขายผลผลิตชาเม่ียง สูงสุด 80,000 บาทและมีรายไดจากการขายผลผลิตชาเม่ียง เฉล่ีย 
32,344.23 บาท ดังตาราง 13 

 
ตาราง 13 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามรายไดจาก ชา เม่ียง 

 (n=50) 
รายไดจาก ชา เม่ียง ตอครัวเรือน  (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 

5,000-30,000 17 34.0 
30,001-60,000 32 64.0 
60,001-90,000 1 2.0 

รวม 50 100.0 
รายไดจาก ชา เม่ียง ต่ําสุด 5,000 บาท  รายไดจาก ชา เม่ียง เฉล่ีย 33,638.00 บาท 
รายไดจาก ชา เม่ียง สูงสุด 80,000 บาท           สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  14326.04 
 
14 .รายไดจากการขายผลผลิตเกษตรอ่ืนๆ 

 ผลจากการสํารวจพบวามีเกษตรกรเพียง 11 คนเทานั้นท่ีมีรายไดจากการขายผลิตเกษตรอ่ืน 
ๆ เกษตรกรรอยละ 45.5 มีรายไดจากการขายผลผลิตเกษตรอื่นๆ เทากับ 1,000 – 8,000 บาท 
รองลงมาเกษตรกรรอยละ 36.4 มีรายไดจากการขายผลผลิตเกษตรอ่ืน ๆ ระหวาง 16,001-20,000 
บาท และรอยละ 18.2  มีรายไดจากการขายผลผลิตเกษตรอื่น ๆ ระหวาง 1,000-8,000  บาท โดย
เกษตรกรมีรายไดจากการขายผลผลิตเกษตรอ่ืน ๆ ต่ําสุด 5,000 บาท สูงสุด 20,000 บาท และเฉล่ีย 
12,972.73 บาท  (ตาราง 14) 
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ตาราง 14 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามรายไดจากผลผลิตเกษตรอื่น ๆ 
 (n=11) 

รายไดจากผลผลิตเกษตรอ่ืนๆ ตอครัวเรือน (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 
1,000-8,000 2 18.2 
8,001-16,000 5 45.5 
16,001-24,000 4 36.4 

รวม 11 100.0 
รายไดจากผลผลิตอ่ืนๆ ต่ําสุด 5,000 บาท  รายไดจากผลผลิตอ่ืนๆ เฉล่ีย 12,972.73 บาท 
รายไดจากผลผลิตอ่ืนๆ สูงสุด 20,000 บาท   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5875.31 
*** หมายเหต ุ: รายไดจากการขายผลผลิตเกษตรอื่นๆ เชน ผักเฮือด สมโอ เปนตน 

 
15. รายไดนอกภาคการเกษตรรวมตอป 
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอสวนใหญรอยละ 71.4 มีรายได
จากนอกภาคเกษตรกรระหวาง 1,000-20,000 บาท รองลงมาเกษตรกรรอยละ 19.0 และ 9.5 มีรายได
นอกภาคเกษตร ระหวาง 40,001-60,000 บาท และ 20,001-40,000 บาท ตามลําดับ โดยเกษตรกรมี
รายไดนอกภาคเกษตรต่ําสุด 2,000 บาท สูงสุด 60,000 บาท และเฉล่ีย 18,047.62 บาทตอครัวเรือน
ตอป (ตาราง 15) 
 
ตาราง 15 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามรายไดนอกภาคเกษตรรวมตอป 

(n=21) 
รายไดนอกภาคการเกษตรในรอบป ตอครัวเรือน  (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 

1,000-20,000 บาท 15 71.4 
20,001-40,000 บาท 2 9.5 
40,001-60,000 บาท 4 19.0 

รวม 21 100.0 
รายไดนอกภาคการเกษตรตํ่าสุด 2,000 บาท           รายไดนอกภาคการเกษตรเฉล่ีย 18,047.62 บาท 
รายไดนอกภาคการเกษตรในรอบปสูงสุด 60,000 บาท    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  15257.70 
***หมายเหตุ : รายไดนอกภาคการเกษตรอาทิเชน เงินเดอืนผูใหญบาน เงินเดือนสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล เปนตน 
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16. แหลงเงินทุนในการทําการเกษตร 
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ สวนใหญรอยละ 75 กูยืมเงิน
จากแหลงทุนตาง ๆ โดยเกษตรกรรอยละ 48.1 กูเงินลงทุนทําการเกษตรจากแหลงเงินทุนสองแหลง 
รองลงมารอยละ 9.6 กูเงินเพื่อลงทุนทําการเกษตรจาก ธกส. และกลุมออมทรัพย และเกษตรกรเพียง
รอยละ7.7 ท่ีกูเงินลงทุนทําการเกษตรจากแหลงเงินทุนสามแหลง และมีเพียงเกษตรกรรอยละ 25.0 
เทานั้นท่ีใชทุนสวนตัวลงทุนทําการเกษตร (ตาราง 16) 

 
ตาราง 16 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามแหลงทุนในการทําการเกษตร 

 (n=52) 
แหลงทุนในกาทําการเกษตร จํานวน (คน) คารอยละ 

ทุนสวนตัว 13 25.0 
ธกส. 5 9.6 

กลุมออมทรัพย 5 9.6 
แหลงทุน 2 แหลง 25 48.1 
แหลงทุน 3 แหลง 4 7.7 

รวม 52 100.0 
 
17. เคร่ืองจักรกลการเกษตร / เคร่ืองทุนแรงท่ีใชในการเกษตร 
  เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ รอยละ 30.8 ไมมี
เคร่ืองจักรกลการเกษตร เกษตรกรรอยละ 69.2 มีเคร่ืองจักรกลการเกษตร โดยเกษตรกรมีเพียง
เคร่ืองตัดหญาเปนของตนเองเพียงเทานั้นท่ีเปนเคร่ืองจักรกลการเกษตร (ตาราง 17) 
 
ตาราง 17 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามการมีเคร่ืองจักรกลการเกษตร/เคร่ือง
   ทุนแรงท่ีใชในการเกษตร 

 (n=52) 
เคร่ืองจักรกลการเกษตร/เคร่ืองทุนแรงท่ีใชในการเกษตร จํานวน (คน) คารอยละ 

มี 36 69.2 
ไมมี 16 30.8 
รวม 52 100.0 
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18. พื้นท่ีถือครองท้ังหมด 
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ รอยละ 73.1 มีพื้นท่ีถือครอง
ระหวาง 1 - 20 รองลงมารอยละ 17.3 มีพื้นท่ีถือครองระหวาง 21 - 40 ไร เกษตรกร รอยละ 9.6 มี
มากกวา 40 ไร    โดยเกษตรกรท้ังหมดมีพื้นท่ีถือครองตํ่าสุด 5 ไร มีพื้นท่ีถือครองสูงสุด 90 ไร มี
พื้นที่ถือครองเฉล่ีย 22.75 ไร (ตาราง 18) 
 
ตาราง 18 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามพ้ืนที่ถือครองท้ังหมด 

(n=52) 
ขนาดพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด (ไร) จํานวน (คน) คารอยละ 

1-20 ไร 38 73.1 
21-40 ไร 9 17.3 

มากกวา 40 ไร 5 9.6 
รวม 52 100.0 

พื้นที่ทําการเกษตรท้ังหมดตํ่าสุด 5 ไร  พื้นที่ทําการเกษตรท้ังหมดเฉล่ีย 22.75 ไร 
พื้นที่ทําการเกษตรท้ังหมดสูงสุด 90 ไร     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  9.69 
 
19. พื้นท่ีเชา  
  เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ มีเพียง 10 รายนั้นท่ีเชาพื้นท่ี
ทําการเกษตร โดยเกษตรกรรอยละ 70 มีพื้นท่ีเชาระหวาง 1 - 10 ไร รองลงมา รอยละ 20 ไร เชา
พื้นท่ีมากกวา 20 ไร และรอยละ 10 เชาพื้นท่ีระหวาง 11-20 ไร ตามลําดับโดยเกษตรกรมีพื้นท่ีเชา
ต่ําสุด 5 ไร มีพื้นที่เชาสูงสุด 50 ไร มีพื้นที่เชาเฉล่ีย 18.44 ไร (ตาราง 19) 
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ตาราง 19 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามพ้ืนที่เชา 
 (n=10) 

พื้นท่ีเชา (ไร)  จํานวน (คน) คารอยละ 
1-10 ไร 7 70.0 
11-20 ไร 1 10.0 

มากกวา 20 ไร 2 20.0 
รวม 10 100.0 

พื้นที่ทําการเกษตรจากการเชาใชต่ําสุด 5 ไรพื้นที่ทําการเกษตรจากการเชาใชเฉล่ีย 18.44 ไร 
พื้นที่ทําการเกษตรจากการเชาใชสูงสุด 50 ไร สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.53 
 
20. พื้นท่ีของตนเอง  
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ รอยละ 49.0 มีพื้นท่ีเปนของ
ตนเองระหวาง 11 - 20 ไร รองลงมา รอยละ 26.5 และ 24.5 มีพื้นท่ีเปนของตนเองระหวาง 1 – 10 
ไร และ มากกวา 20 ไร ตามลําดับ โดยเกษตรกรมีพื้นท่ีเปนของตนเองตํ่าสุด 5 ไร เกษตรกรมีพื้นท่ี
เปนของตนเองสูงสุด 90 ไร และเฉล่ียพื้นท่ีของตัวเอง 20.65 ไร (ตาราง 20) 
 
ตาราง 20 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามพ้ืนที่ของตนเอง 

 (n=49) 
พื้นท่ีตนเอง (ไร)  จํานวน (คน) คารอยละ 

1-10 ไร 13 26.5 
11-20 ไร 24 49.0 

มากกวา 20 ไร 12 24.5 
รวม 49 100.0 

พื้นที่ทําการเกษตรของตนเองตํ่าสุด 5 ไร  พื้นที่ทําการเกษตรของตนเองเฉล่ีย 20.65 ไร 
พื้นที่ทําการเกษตรของตนเองสูงสุด 90 ไร   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  12.63 
 
21. พื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกา  
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ รอยละ 94.2 มีพื้นท่ีปลูก
กาแฟอราบิกา 1 - 8 ไร รองลงมารอยละ 3.9 มีพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกา 17-20ไร รอยละ 1.9 มีพื้นท่ี
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ปลูก– 9-16 ไร  โดยเกษตรกรมีพื้นท่ีการปลูกกาแฟอราบิกาตํ่าสุด 1 ไร มีพื้นท่ีการปลูกกาแฟอรา
บิกาสูงสุด 40 ไร และมีพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกาเฉล่ีย 5.01 ไร (ตาราง 21) 
 
ตาราง 21 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามขนาดพ้ืนที่ปลูกกาแฟอราบกิา 

 (n=52) 
ขนาดพ้ืนท่ีปลูกกาแฟอราบิกา (ไร)  จํานวน (คน) คารอยละ 

1-8 ไร 49 94.2 
9-16 ไร 1 1.9 
17-24 ไร 2 3.9 
รวม 52 100.0 

พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกาตํ่าสุด 1 ไร   พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกาเฉล่ีย 5.02 ไร 
พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกาสูงสุด 40 ไร              สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  5.68 
 
22.  ผลผลิตกาแฟอราบิกา 
  เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ รอยละ 40.49 ไดรับผลผลิต
กาแฟอราบิกามากกวา81 กิโลกรัมตอไร รองลงมา รอยละ 36.54 ไดรับผลผลิตกาแฟอราบิกา
ระหวาง 1 – 40 กิโลกรัมตอไร และ รอยละ 23.14 ไดรับผลผลิตกาแฟอราบิกา –41-80 กิโลกรัมตอ
ไร โดยเกษตรกรไดรับผลผลิตกาแฟอราบิกา ต่ําสุด 10 กิโลกรัมตอไร ไดรับผลผลิตกาแฟอราบิกา 
สูงสุด 250 กิโลกรัมตอไร และไดรับผลผลิตกาแฟอราบิกา เฉล่ีย 73.85 กิโลกรัมตอไร (ตาราง 22) 
 
ตาราง  22 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามผลผลิตกาแฟอราบิกาท่ีไดรับ 

 (n=52) 
ผลผลิตกาแฟอราบิกาท่ีไดรับ ตอครัวเรือน (กก)  จํานวน (คน) คารอยละ 

1-40 19 36.5 
41-80 12 23.1 

มากกวา 81 21 40.4 
รวม 52 100.0 

ผลผลิตกาแฟอราบิกาท่ีไดต่าํสุด 10 กิโลกรัม     ผลผลิตกาแฟอราบิกาท่ีไดเฉล่ีย 72.85 กิโลกรัม 
ผลผลิตกาแฟอราบิกาท่ีไดสูงสุด 250 กิโลกรัม   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  34.33 
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23. ราคาจําหนายผลผลิตกาแฟอราบิกา 
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอท้ังหมด รอยละ 100 ไดราคา
จําหนายผลผลิตกาแฟอราบิกาไดในราคาเดยีวคือ 95 บาทตอกิโลกรัม (ตาราง 23) 
 
ตาราง 23 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามราคาจําหนายผลผลิตกาแฟอราบิกา 

 (n=52) 
ราคาจําหนายผลผลิตกาแฟอราบิกาในรอบปท่ีผานมา จํานวน (คน) คารอยละ 

95 บาท/กก 52 100.0 
รวม 52 100.0 

 
24. รายจายในรอบป  
 เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ รอยละ 69.24  มีรายจายใน
รอบปรวมระหวาง 35,001-50,000บาท รองลงมาเกษตรกรรอยละ 19.24 มีรายจายในรอบปรวม
ระหวาง 20,000-35,000บาท และ เกษตรกรรอยละ 11.52 มีรายจายในรอบปรวมมากกวา 50,001 
บาท โดยเกษตรกรมีรายจายในรอบปรวม ต่ําสุด 22,500 บาท มีรายจายในรอบปรวมสูงสุด 132,871 
บาท และมีรายจายในรอบปรวม เฉล่ีย 43,588.87 บาทตอครัวเรือนตอป (ตาราง 24) 
 
ตาราง 24 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามรายจายในรอบป 

 (n=52) 
รายจายในรอบป ตอครัวเรือน (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 

20,000-35,000 10 19.2 
35,001-50,000 36 69.2 
มากกวา 50,000 6 11.52 

รวม 52 100.0 
รายจายท่ีเปนตนทุนรวมตํ่าสุด 22,500 บาท           รายจายท่ีเปนตนทุนรวมเฉล่ีย 43,588.87 บาท 
รายจายท่ีเปนตนทุนรวมสูงสุด 132,871 บาท  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  44546.70 
 
25. รายจายภาคการเกษตรรวมตอป 

 เกษตรกรรอยละ 40.4 มีรายจายจากภาคการเกษตรรวมระหวาง 500-2,500 บาท รองลงมา
เกษตรกรรอยละ 34.6 มีรายจายจากภาคการเกษตรรวม ระหวาง 2,501-4,500 บาท และ เกษตรกร
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รอยละ 25.0  มีรายจายจากภาคการเกษตรรวมมากกวา 4,500 บาท โดยเกษตรกรมีรายจายจากภาค
การเกษตรตํ่าสุด 500 บาท มีรายจายจากภาคการเกษตรสูงสุด 40,230 บาท และมีรายจายจากภาค
การเกษตรเฉล่ีย 4,292.88 บาท   (ตาราง 25) 
 
ตาราง 25 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามรายจาย 

 (n=52) 
รายจายภาคการเกษตร ตอครัวเรือน  (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 

500-2,500  21 40.4 
2,501-4,500  18 34.6 
มากกวา 4,500  13 25.0 

รวม 52 100.0 
รายจายท่ีเปนตนทุนตํ่าสุด 500 บาท    รายจายท่ีเปนตนทุนเฉล่ีย 4,807.31 บาท 
รายจายท่ีเปนตนทุนสูงสุด 40,230 บาท   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2054.65 
  
26. รายจายจากการปลูกกาแฟอราบิกา 

 เกษตรกรรอยละ 44.2  มีรายจายในการปลูกกาแฟอราบิการะหวาง 500-2,500บาท 
รองลงมาเกษตรกรรอยละ 34.6มีรายจายในการปลูกกาแฟอราบิการะหวาง 2,501-4,500  บาท และ 
เกษตรกรรอยละ 21.2มีรายจายในการปลูกกาแฟอรามากกวา 4,501 บาทโดยเกษตรกรมีรายจายจาก
การปลูกกาแฟอราบิกา ต่ําสุด 950 บาท มีรายจายจากการปลูกกาแฟอราบิกา สูงสุด 40,230 บาท 
และมีรายจายจากการปลูกกาแฟ อราบิกา เฉล่ีย 20,005.76 บาท ดังตาราง 26 
 
ตาราง 26 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามรายจายการปลูกกาแฟอราบิกา 

(n=52) 
รายจายจากการปลูกกาแฟอราบิกา ตอครัวเรือน (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 

500-2,500  23 44.2 
2,501-4,500  18 34.6 
มากกวา 4,501  11 21.2 

รวม 52 100.0 
รายจายตนทุนต่ําสุด 500 บาท                 รายจายตนทุนเฉล่ีย 4292.88 บาท 
รายจายตนทุนสูงสุด 40,230 บาท    สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1090.97 
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27. รายจายจากการปลูกชา เม่ียง  
ในการสํารวจครั้งนี้มีเกษตรกรเพียงรายเดียวเทานั้นท่ีระบุรายจายจากการปลูกชาเทากับ 

2,500 บาท (ตาราง 27) 
 
ตาราง 27 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามรายจายจากการปลูก ชา เม่ียง 

 (n=1) 
รายจายจากการปลูก ชา เม่ียง(บาท)  จํานวน (คน) คารอยละ 

2,500  1 100 
รวม 1 100.0 

 
28. รายจายจากภาคการเกษตรอ่ืนๆ 

 เกษตรกรรอยละ 50.0 มีรายจายจากภาคการเกษตรอ่ืนๆระหวาง 8,001-12,000 บาท และ
รอยละ 50.0 มีรายจายจากภาคการเกษตรอื่นๆ มากกวา 12,001 บาท โดยเกษตรกรมีรายจายจากภาค
การเกษตรอ่ืนๆ ต่ําสุด 10,000 บาท มีรายจายจากภาคการเกษตรอื่นๆ สูงสุด 14,250 บาท และมี
รายจายจากภาคการเกษตรอ่ืนๆ เฉล่ีย 12,125 บาท  (ตาราง 28) 
 
ตาราง 28 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามรายจาย 

(n=2) 
รายจายภาคการเกษตรอ่ืนๆ (บาท)  จํานวน (คน) คารอยละ 

8,000 -12,000 1 50.0 
มากกวา 12,001 1 50.0 

รวม 2 100.0 
รายจายตนทุนภาคการเกษตร ต่ําสุด 8,000  บาท    รายจายตนทุนภาคการเกษตร เฉล่ีย 12,125 บาท 
รายจายตนทุนภาคการเกษตร สูงสุด 14,250 บาท                   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1250.000 
***หมายเหตุ : รายจายภาคการเกษตรอ่ืนๆ อาทิเชน คาใชจายแรงงานในการเก็บผักเฮอืด คาใชจาย
ในการเหมาซ้ือตนผักเฮือด เปนตน 
 
29. รายจายอ่ืน ๆ  
 เกษตรกรรอยละ 65.4 มีรายจายอ่ืนๆระหวาง 30,001-40,000บาท รองลงมาเกษตรกรรอย
ละ 17.3 มีรายจายอ่ืนๆ ระหวาง 20,000-30,000 บาทและมากกวา 40,001 บาทตามลําดับ โดย
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เกษตรกรมีรายจายอ่ืนๆ ต่ําสุด 20,000 บาท มีรายจายอ่ืนๆ สูงสุด 92,641 บาท และมีรายจายจากภาค
การเกษตรอื่นๆ เฉล่ีย 38,781.56 บาท  (ตาราง 29) 
 
ตาราง 29 จํานวนและรอยละของเกษตรกรท่ีศึกษาแยกตามรายจายอ่ืนๆ 

(n=52) 
รายจายอ่ืนๆ (บาท)  จํานวน (คน) คารอยละ 

20,000-30,000  9 17.3 
30,001-40,000  34 65.4 
มากกวา 40,001 9 17.3 

รวม 52 100.0 
รายจายอ่ืนๆ ท่ีไมใชตนทุนต่ําสุด 20,000 บาท     รายจายอ่ืนๆ ท่ีไมใชตนทุนเฉล่ีย 38,781.56 บาท 
รายจายอ่ืนๆ ท่ีไมใชตนทุนสูงสุด 92,641 บาท                สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  34893.56 
*** หมายเหต ุ: รายจายอ่ืนๆ หมายถึงรายจายในครวัเรือน 
 
ตนทุนการปลูกกาแฟอราบิกา 
30. ตนทุนรวมการปลูกกาแฟอราบิกาตอไรของเกษตรกร 

ตนทุนรวมการปลูกกาแฟอราบิกาตอไรของเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวง
บานปางมะโอ รอยละ 44.2 มีตนทุนรวมสําหรับการปลูกกาแฟอราบิกาในรอบป ระหวาง 2,001-
4,000บาท รองลงมาเกษตรกรรอยละ 28.8 มีตนทุนรวมสําหรับการปลูกกาแฟอราบิกาในรอบป 
ระหวาง 500-2,000 บาท และ เกษตรกรรอยละ 26.9 มีตนทุนรวมสําหรับการปลูกกาแฟอราบิกาใน
รอบป มากกวา 4,001 บาท โดยเกษตรกรมีตนทุนสําหรับการปลูกกาแฟอราบิกาตํ่าสุด 500 บาท มี
ตนทุนสําหรับการปลูกกาแฟอราบิกาสูงสุด 40,230 บาท และมีตนทุนสําหรับการปลูกกาแฟอรา
บิกาเฉล่ีย 4,340.96 บาท (ตาราง 30) 
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ตาราง 30 จํานวนและรอยละของตนทุนการปลูกกาแฟอราบิกาตอไร 
(n=52) 

ตนทุนการปลูกกาแฟอราบิกา ตอครัวเรือน (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 
500-2,000  15 28.8 

2,001-4,000  23 44.2 
มากกวา 4,001  14 26.9 

รวม 52 100.0 
การปลูกกาแฟอราบิกาตอไรต่ําสุด 500 บาท         การปลูกกาแฟอราบิกาตอไรเฉล่ีย 4,340.96 บาท 
การปลูกกาแฟอราบิกาตอไรสูงสุด 40,230 บาท                   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  2345.56 
 
31. คาตนกลา  

เกษตรกรรอยละ 38.4 มีคาตนกลามากกวา 2,000 บาท รองลงมา เกษตรกรรอยละ 30.8 มี
ตนทุนคาตนกลาระหวาง 1,000 บาทหรือต่ํากวา และระหวาง 1,001 – 2,000 บาท โดยเกษตรกรมี
ตนทุนคาตนกลาตํ่าสุด 500 บาท มีตนทุนคาตนกลาสูงสุด 5,000 บาท และมีตนทุนคาตนกลาเฉล่ีย 
2,615.38 บาท ราคาตนกลากาแฟอราบิกา ตนละ 5 บาท (ตาราง 31) 
 
ตาราง 31 จํานวนและรอยละของตนทุนคาตนกลา 

(n=13) 
คาตนกลา (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 
1000  หรือตํ่ากวา 4 30.8 

1001-2000  4 30.8 
มากกวา 2000  5 38.4 

รวม 13 100.0 
คาตนกลากาแฟอราบิกาตอไรต่ําสุด 500 บาท     คาตนกลากาแฟอราบิกาตอไรเฉล่ีย 2,615.38 บาท 
คาตนกลากาแฟอราบิกาตอไรสูงสุด 5,000 บาท                     สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  2320.33 
 
32. คาเตรียมพื้นท่ี 

 เกษตรกรรอยละ 37.5 มีตนทุนคาเตรียมพื้นท่ีเทากับ  1,000 และ 2,000 บาท รองลงมา
เกษตรกร  รอยละ 25.0  มีตนทุนคาเตรียมพื้นท่ีมากกวา 3,000 บาท โดยเกษตรกรมีตนทุนคาเตรียม



 
 

54

พื้นท่ีต่ําสุด 1,000 บาท มีตนทุนคาเตรียมพื้นท่ีสูงสุด 5,000 บาท และมีตนทุนคาเตรียมพื้นท่ีเฉล่ีย 
2,125 บาท (ตาราง 32) 
 
ตาราง 32 จํานวนและรอยละของตนทุนคาคาจางเตรียมพืน้ท่ี 

 (n=8) 
คาจางเตรียมพื้นท่ี (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 

1,000  3 37.5 
2,000  3 37.5 

มากกวา3,000   2 25 
รวม 8 100.0 

คาจางเตรียมพืน้ท่ีปลูกกาแฟตอไรต่ําสุด 1,000 บาท         
คาจางเตรียมพืน้ท่ีปลูกกาแฟตอไรสูงสุด 5,000 บาท      
คาจางเตรียมพืน้ท่ีปลูกกาแฟตอไรเฉล่ีย 2,125 บาท   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1690.34 
 
33. คาจางแรงงานปลูก  

เกษตรกรรอยละ 45.0 มีตนทุนคาจางแรงงานปลูกเทากับ 2,000 บาท รองลงมาเกษตรกร 
รอยละ 35.0 มีตนทุนคาจางแรงงานปลูกเทากับ 1,000 หรือนอยกวา และเกษตรกร รอยละ 20 มี
ตนทุนคาจางแรงงานปลูกมากกวา3,000 บาท ตามลําดับ โดยเกษตรกรมีตนทุนคาจางแรงงานปลูก
ต่ําสุด 500 บาท            มีตนทุนคาจางแรงงานปลูกสูงสุด 5,000 บาท และมีตนทุนคาจางแรงงานปลูก
เฉล่ีย 1,697.72 บาท (ตาราง  33) 
 
ตาราง 33 จํานวนและรอยละของตนทุนคาจางแรงงาน 

 (n=20) 
คาจางแรงงาน (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 

1,000  หรือตํ่ากวา 7 35.0 
2,000  9 45.0 

มากกวา 3,000  4 20.0 
รวม 20 100.0 

คาจางแรงงานตอไรต่ําสุด 500 บาท        คาจางแรงงานตอไรเฉล่ีย 1,697.72 บาท 
คาจางแรงงานตอไรสูงสุด 5,000 บาท   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2984.89 
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34. คาเคมีภัณฑ (ปุย ยา) 
 เกษตรกรรอยละ 55.3 มีตนทุนคาเคมีภัณฑ 2,000 บาท รองลงมา รอยละ 34.0 มีตนทุนคา

เคมีภัณฑเทากับ 1,000 บาทหรือนอยกวา และเกษตรกรรอยละ 6.4 และ 4.3 มีตนทุนคาเคมีภัณฑ
เทากับ 3,000 บาท และ 5,000 บาท โดยเกษตรกรมีตนทุนคาเคมีภัณฑต่ําสุด 500 บาท มีตนทุนคา
เคมีภัณฑสูงสุด 5,000 บาท และมีตนทุนคาเคมีภัณฑเฉล่ีย 1,600 บาท (ตาราง 34) 
 

ตาราง 34 จํานวนและรอยละของตนทุนคาเคมีภัณฑ (ปุย/ยา)  
(n=47) 

คาเคมีภัณฑ (ปุย/ยา) (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 
1,000  หรือตํ่ากวา 16 34.0 

2,000   26 55.3 
มากกวา 3,000   5 10.7 

รวม 47 100.0 
คาเคมีภัณฑ (ปุย/ยา) ต่ําสุด 500 บาท   คาเคมีภัณฑ (ปุย/ยา) เฉล่ีย 1,600 บาท 
คาเคมีภัณฑ (ปุย/ยา) สูงสุด 5,000 บาท   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2234.82 
 
35. คาจางเก็บเก่ียว 

เกษตรกรเพียง 4 รายเทานั้นมีมีตนทุนคาจางเก็บเกี่ยว โดยเกษตรกรรอยละ 50 มีตนทุน
คาจางเก็บเกี่ยวเทากับ 1,000 บาท รองลงมาเกษตรกรรอยละ 25 มีตนทุนคาจางเก็บเกี่ยว 2,000 บาท 
และ 3,000 บาท ตามลําดับ โดยเกษตรกรมีตนทุนคาจางเก็บเกี่ยวตํ่าสุด 1,000 บาท มีตนทุนคาจาง
เก็บเกี่ยวสูงสุด 2,400 บาท และมีตนทุนคาจางเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 1,475 บาท (ตาราง 35) 
 

ตาราง 35 จํานวนและรอยละของตนทุนคาจางเก็บเกี่ยว 
 (n=47) 

คาจางเก็บเก่ียว (บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 
1,000  2 50.0 
2,000  1 25.0 
3,000  1 25.0 
รวม 4 100.0 

คาจางในการเก็บเกีย่วตอไรต่ําสุด 1,000 บาท คาจางในการเก็บเกีย่วตอไรเฉล่ีย 1,475 บาท 
คาจางในการเก็บเกีย่วตอไรสูงสุด 2,400 บาท  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1222.68 
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36. คาใชจายอ่ืนๆ 
 เกษตรกรรอยละ 82.6 มีตนทุนคาใชจายอ่ืน ๆ 1,000 บาทหรือตํ่ากวา รองลงมารอยละ 13.0 

และ 4.3 มีตนทุนคาใชจายอื่นๆ เทากับ 2,000 บาท และ 5,000 บาทหรือมากกวา โดยเกษตรกรมี
ตนทุนคาใชจายอ่ืนๆตํ่าสุด 300 บาท มีตนทุนคาใชจายอ่ืนๆ มีตนทุนคาใชจายอ่ืนๆสูงสุด 39,430 
บาท และเฉล่ีย 2,516.52 บาท  (ตาราง 36) 
 
ตาราง 36 จํานวนและรอยละของคาใชจายอ่ืนๆ 

 (n=23) 
คาใชจายอ่ืนๆ(บาท) จํานวน (คน) คารอยละ 
1,000 หรือตํ่ากวา 19 82.6 

2,000  3 13.0 
มากกวา5,000  1 4.3 

รวม 23 100.0 
คาใชจายอ่ืนๆ ตอไรต่ําสุด 300 บาท            คาใชจายอ่ืนๆ ตอไรเฉล่ีย 2,516.52 บาท 
คาใชจายอ่ืนๆ ตอไรสูงสุด 39,430 บาท            สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  988.21 
***หมายเหตุ : คาใชจายอ่ืนๆ อาทิ  คาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใชในการเกษตร คาอุปกรณการเกษตร เปน
ตน 
 
37. ความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกา 
 การศึกษาความรูเกี่ยวกับการปลูกการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรในโครงการขยาย
ผลโครงการหลวงบานปางมะโอ มี 10 ประเด็นคําถาม ผลการวิเคราะห ดังรายละเอียดใน (ตาราง 
37) 
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ตาราง 37 ประเด็นความรูเกี่ยวกับการการปลูกการปลูกกาแฟอราบิกา ของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง
   ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ 

 (n = 52) 

ขอความรู 
ตอบถูก 

จํานวนคน  (รอยละ) 
1. การเตรียมหลุมปลูกกาแฟอราบิกาเตรียมหลุมปลูกขนาดใดก็ได 52  100 
2. การปลูกกาแฟอราบิกาควรมีการรอกนหลุมดวยปุยคอก(ปุยมูลสัตว) 50  96.2 
3. การใปลูกกาแฟอราบิกาจาํเปนตองรองหลุมดวยรอคฟอสเฟตรองกน 
    หลุมปลูก 

28  53.8 

4. การปลูกาแฟอราบิกาจําเปนตองมีการตัดแตงกิ่งตน 51  98.1 
5. การปลูกกาแฟอราบิกาจําเปนตองนําวัชพืชออกเนื่องจากวัชพืชจะได   
   ไมแยงอาหารจากตนกาแฟ 

51  98.1 

6. การเก็บผลผลิตกาแฟอราบิกาควรเก็บเฉพาะเมล็ดท่ีสุกแดงเทานัน้ 52  100 
7. เมล็ดกาแฟอราบิกาหลังการโมแลวจะมีเมือกตองนํามาลางน้ํา ตาก
แดด 
   ไดเลย เพราะแสงแดดจะทําใหเมือกหายไปเอง 

50  96.2 

8. ผลกาแฟอราบิกาท่ีเก็บมาจากแปลงปลูก จะตองรีบนํามาโมเปลือก
ผล 
    สดออกหลังเก็บเกีย่ว 

51  98.1 

9. การตากเมล็ดกาแฟอราบิกาตองยกพืน้สูงไมต่ํากวา 60 เซนติเมตร 52 100 
10. ในการขายกาแฟจาํเปนตองคัดเกรดเนื่องจากขายแบบรวมราคา 
     แตกตางจากแบบคัดเกรด 

43  82.7 

 
 จากตาราง 37 คําถามความรูเกี่ยวกับการปลูกการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ พบวาเกษตรกรมากกวารอยละ 53.8 ตอบถูกตองใน
ประเด็นความรูท้ัง 10 ประเด็น โดยเกษตรกรตอบถูกรอยละ 100 มีความรูเกี่ยวกับการเตรียมหลุม
ปลูกกาแฟอราบิกา การเก็บผลผลิตกาแฟอราบิกา ความเขาใจเกี่ยวกับการตากเมล็ดกาแฟอราบิกา 
และการตากเมล็ดกาแฟอราบิกาตองยกพื้นสูงไมต่ํากวา 60 เซนติเมตร รองลงมาเกษตรกรรอยละ 
98.1 มีความรูวา การปลูกกาแฟอราบิกกาจําเปนตัดแตงกิ่งตนกาแฟอราบิกา การปลูกกาแฟอราบิกา
จําเปนตองนําวัชพืชออกเนื่องจากวัชพืชจะไดไมแยงอาหารจากตนกาแฟ และผลกาแฟอราบิกาท่ี
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เก็บมาจากแปลงปลูก จะตองรีบนํามาโมเปลือกผลสดออกหลังเก็บเกี่ยว เกษตรกร 96.2 มีความรูวา
การปลูกกาแฟอราบิกาควรมีการรอกนหลุมดวยปุยคอก (ปุยมูลสัตว) เมล็ดกาแฟอราบิกาหลังการ
โมแลวจะมีเมือกตองนํามาลางน้ํา ตากแดดไดเลย เพราะแสงแดจะทําใหเมือกหายไปเอง รอยละ 
82.7 มีความรูวาการในการขายกาแฟจําเปนตองคัดเกรดเนื่องจากขายแบบรวมราคาแตกตางจาก
แบบคัดเกรด และเกษตรกรเพียงรอยละ 53.8 ความรูวาการใปลูกกาแฟอราบิกาจําเปนตองรองหลุม
ดวยรอคฟอสเฟตรองกนหลุมปลูก 
 

ตาราง 38 ประเด็นคําถามความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรในโครงการขยายผล
    โครงการหลวงบานปางมะโอท่ีตอบถูกตอง 

(n=52) 
จํานวนคําถามท่ีตอบถูก จํานวน (คน) รอยละ 

8-9 คําถาม 30 57.7 
10 คําถาม 22 42.3 
รวม 52 100.0 

จํานวนคําถามท่ีตอบถูกสูงสุด 10 คําถาม  จํานวนคําถามท่ีตอบถูกเฉล่ีย 9.23 คําถาม 
จํานวนคําถามท่ีตอบถูกต่ําสุด 8 คําถาม       สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  8.45 
 

จากตาราง 38 ประเด็นคําถามความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอท่ีตอบถูกตอง พบวา จํานวนประเด็นคําถามท่ี
เกษตรกรรอยละ 57.7 ตอบถูกตองมากท่ีสุดระหวาง 8-9 ขอ รองลงมา รอยละ 42.3 ตอบถูกตอง10 
ขอ  
 

ตาราง 39 ระดับคะแนนความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชา เม่ียง ใน 
    โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ 

 (n=52) 
ระดับคะแนน (รอยละ) จํานวน (คน) รอยละ ความหมาย 

80-90 30 57.7 มาก 
100 22 42.3 มาก 
รวม 52 100  

ระดับคะแนนรอยละตํ่าสุด 80    ระดับคะแนนรอยละเฉล่ีย 92.3 
ระดับคะแนนรอยละสูงสุด 100    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  85.34 



 
 

59

จากตาราง 39 ระดับคะแนนความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชา 
เม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ พบวา เกษตรกรสวนมากรอยละ 57.7 ได
ระดับคะแนน 80-90 คะแนน หรือมาก รองลงมาเกษตรกรรอยละ 42.3 ไดคะแนนระดับมากท่ีสุด 
(100 คะแนน) โดยมีระดับคะแนนเฉล่ียรอยละ 92.3 ซ่ึงเปนคะแนนระดับมากท่ีสุด และมีระดับ
คะแนนรอยละตํ่าสุด 80 คะแนนสูงสุด 100 คะแนน 
 
ตาราง 40 ระดับทัศนคติในการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชา เม่ียง ในโครงการขยาย
    ผลโครงการหลวงบานปางมะโอ 
 

ประเด็น 
ระดับทัศนคต ิ

จํานวนคน (รอยละ) 
การแปลผล 

มาก ปานกลาง นอย คาเฉล่ีย ผล 
1. การปลูกกาแฟอราบิกาเปนการ 
    เพิ่มรายได 

29 (55.8) 22 (42.3) 1 (1.9) 2.54 มาก 

2. การปลูกกาแฟอราบิกามีการ 
    ปฏิบัติท่ีไมยุงยาก 

10 (19.2) 39 (75.0) 3 (5.8) 2.13 ปานกลาง 

3. การปลูกกาแฟอราบิกาไม 
   กระทบอาชีพหลัก(การทําเมี่ยง) 

18 (34.6) 29 (55.8) 5 (9.6) 2.25 ปานกลาง 

4. การปลูกกาแฟอราบิกาชวยใน 
    การอนุรักษทรัพยากรธรรม 
    ชาติปาไม 

38 (73.1) 13 (25.0) 1 (1.9) 2.71 มาก 

5. การปลูกกาแฟอราบิกามีการ 
   สนับสนุนเมล็ดพันธุจากภาครัฐ  

35 (67.3) 16 (30.8) 1 (1.9) 2.65 มาก 

6. การปลูกกาแฟอราบิกามีการ 
   ฝกอบรมจากภาครัฐ 

33 (63.5) 19 (36.5) 0 (0) 2.63 มาก 

7. การปลูกกาแฟอราบิกามี 
    เจาหนาท่ีดแูลเอาใจใสให   
   คําแนะนําดแีละตอเนื่อง 

39 (75.0) 12 (23.1) 1 (1.9) 2.73 มาก 

ระดับความคดิเห็นเฉล่ียเก่ียวกับทัศนคติในการปลูกกาแฟอราบิกา 2.52 มาก 
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จากตาราง 40 ผลการศึกษาระดับของทัศนคติในการปลูกกาแฟอราบิกาของชนเกษตรกรใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอพบวา ในภาพรวมเกษตรกรมีทัศนคติในการปลูก
กาแฟ    อราบิกาในระดับมาก (X = 2.52) สวนประเด็นการปลูกกาแฟอราบิกามีเจาหนาท่ีดูแลเอา
ใจใสใหคําแนะนําดีและตอเนื่อง การปลูกกาแฟอราบิกาชวยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปา
ไม การปลูกกาแฟอราบิกามีการสนับสนุนเมล็ดพันธุจากภาครัฐ การปลูกกาแฟอราบิกามีการ
ฝกอบรมจากภาครัฐ และ การปลูกกาแฟอราบิกาเปนการเพิ่มรายได ในระดับมาก (X = 2.73, 
2.71, 2.65 , 2.63 และ 2.54 ตามลําดับ) ประเด็นการปลูกกาแฟอราบิกาไมกระทบอาชีพหลัก (การทํา
เม่ียง) และ การปลูกกาแฟอราบิกามีการปฏิบัติท่ีไมยุงยากเกษตรกรมีทัศนคติในระดับปานกลาง 
(X = 2.25 และ 2.13 ตามลําดับ)  
 
การสนับสนุนจากองคการภายนอกเก่ียวกับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา 
ตาราง 41 การไดรับการสนบัสนุนจากองคการภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา 

n=52 

ประเด็น 

ระดับความคดิเห็น 
จํานวนคน (รอยละ) 

 

มาก ปานกลาง นอย คาเฉล่ีย 
การแปล
ผล 

1. การสนับสนุนจากภาครัฐ 34 (65.4) 12 (23.1) 6 (11.5) 2.53 มาก 
2. การสนับสนุนจากองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 

0 (0) 15 (28.8) 37 (71.2) 1.29 นอย 

3. การสนับสนุนจากภาคเอกชน 9 (17.3) 3 (5.8) 40 (76.9) 1.40 นอย 
4. การสนับสนุนจากผูนําทองถ่ิน 0 (0) 16 (30.8) 36(69.2) 1.31 นอย 
ระดับความคดิเห็นเฉล่ียการสนับสนุนจากองคการภายนอกเก่ียวกับ

เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา 
1.63 นอย 

 
 ตาราง 41 ผลการศึกษาการไดรับการสนับสนุนจากองคการภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การปลูกกาแฟอราบิกาของกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอพบวา ใน
ภาพรวมเกษตรกรมีแรงจูงใจในนอย (X = 1.63) มีเพียงประเด็นการสนับสนุนจากภาครัฐในการ
ปลูกกาแฟอราบิกา ในระดับมาก (X = 2.3) และพบวาการสนับสนุนจากภาคเอกชน การ
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สนับสนุนจากผูนําทองถ่ิน และการสนับสนุนจากองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในระดับนอย(X 
= 1.40, 1.31 และ 1.39 ตามลําดับ)  
ตอนท่ี 2 การยอมรับการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผู  ปลูกชาเม่ียง
  ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ                         
 การศึกษาการยอมรับการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผู
ปลูกชาเม่ียงในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอเปนการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชา เม่ียงในโครงการขยายผลโครงการหลวง
บานปางมะโอ 3 ดาน ไดแก การเตรียมการกอนปลูก การปลูกและดูแลรักษา และการจัดการการเก็บ
เกี่ยว โดยแบงเปนการยอมรับเชิงความคิดเห็น และนําไปปฏิบัติ  
 
ตาราง 42 การยอมรับการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง

ใน โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ 
n=52 

เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา 
ระดับการยอมรับ 
จํานวนคน (รอยละ) คาเฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก ปานกลาง นอย 

1. การเตรียมการกอนปลูก 
1.1 การเตรียมหลุม 

1) ขุดหลุมขนาด 50 ซม. × 50 ซม.  
2) รองกนหลุมดวยปุยคอก และรอค
ฟอสเฟต 

31 
(59.6) 

20 
(38.5) 

1 
(1.9) 

2.58 มาก 

สรุประดับการเตรียมการกอนปลูกเฉล่ีย 2.58 มาก 
2. การปลูกและดูแลรักษา 

2.1 วิธีการปลูก 
1) ระยะการปลูกตนกลา 1.5 เมตร ×2 
เมตร อัตราปลูก 533 ตนตอไร 

36 
(69.2) 

15 
(28.8) 

1 
(1.9) 

2.67 มาก 

2) พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกาอยูใน
สภาพรมเงา  

43 
(82.7) 

9 
(17.3) 

0 
(0) 

2.83 มาก 
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เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา 
ระดับการยอมรับ 
จํานวนคน (รอยละ) คาเฉล่ีย 

การ
แปล
ผล มาก ปานกลาง นอย 

3) พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกามีความสูง
ตั้งแต 700 เมตรข้ึนไป 

46 
(88.5) 

5 
(9.6) 

1 
(1.9) 

2.87 มาก 

สรุประดับการปลูกและดูแลรักษาเฉล่ีย 2.78 มาก 
2.2 การดูแลรักษา 

1) ตนกาแฟอราบิกาอายุ 1-3 ใสปุย 
46:0:0 ในอัตรา 30 กรัมตอตน หรือ กํา
มือ ตอ ตน ในชวงฤดูฝนโดยแบงใส
อยางนอย 2 คร้ังตอป 

 
 
 

41 
(78.8) 

 
 
 

10 
(19.2) 

 
 
 

1 
(1.9) 

 
 
 

2.77 

 
 
 

มาก 

3. การจัดการเก็บเก่ียว และกระบวนการหลังการ  
   เก็บเก่ียว 

3.1 เก็บเกีย่วเมล็ดกาแฟอราบิกาเม่ือมีสีแดง
สด หรือ 6-8 เดือน ตั้งแตกาแฟอราบิกาออก
ดอก 

46 
(88.5) 

6 
(11.5) 

0 
(0) 

2.88 มาก 

3.2 นําเมล็ดกาแฟอราบิกามาโมเปลือกผล
สด ออกภายใน 24 ช่ัวโมงเพื่อรักษาคุณภาพ
ของเมล็ดกาแฟ 

49 
(94.2) 

3 
(5.8) 

0 
(0) 

2.94 มาก 

3.3 หลังจากโมเปลือกผลสดออกแลวนํา
เมล็ดกาแฟอราบิกามาแชน้ํา เพื่อกําจดัเมือก 
เปนเวลา 3 วัน โดยมีการเปล่ียนน้ําทุกวนั 
เพื่อปองกันการเกิดกระบวนการหมัก 

48 
(92.3) 

4  
(7.7) 

0 
(0) 

2.92 มาก 

3.4 เมื่อขจัดเมือกออกแลวใหนําเมล็ด
กาแฟอราบิกามาตากแดด โดยทําลานตาก
สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 

48 
(92.3) 

4  
(7.7) 

0 
(0) 

2.92 มาก 

สรุประดับการจัดการเก็บเก่ียว และกระบวนการ
หลังการเก็บเก่ียว 

2.91 มาก 
 

  

สรุปการยอมรับการปฏิบตัิตามเทคโนโลยกีาร
ปลูกกาแฟอราบิกา 

2.71 มาก 
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 ตาราง 42 ผลการศึกษาระดับการยอมรับการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา
ของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียงในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ของการนําไปปฏิบัติ 
พบวา เกษตรกรมีการยอมรับเทคโนโลยีการนําไปปฏิบัติ ระดับมากในภาพรวม ( X = 2.71) และ ท้ัง 
3 ประเด็น ไดแก การเตรียมการกอนปลูก การปลูกและการดูแลรักษา และ การจัดการเก็บเกี่ยว ( X = 
2.58, 2.78 และ 2.91 ตามลําดับ) ซ่ึงเม่ือพิจารณาประเด็นยอยในแตละดาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
การเตรียมการกอนปลูก  
 เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีในการนําไปปฏิบัติระดับมาก ในทุกประเด็นยอย เกี่ยวกับ
เตรียมการกอปลูก โดยขุดการเตรียมหลุมดวยวิธีการขุดหลุมปลูกขนาด 50 ซม × 50 ซม และรองกน
หลุมดวยปุยคอก และรอคฟอสเฟต เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีในการนําไปปฏิบัติระดับมาก ( X = 
2.58) 
 
การปลูกและดูแลรักษา 
 เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีในระดับมาก ภาพรวม ( X = 2.78) ท้ัง 4 ประเด็นยอย ไดแก 
พื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกาท่ีตองมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลต้ังแต 700 เมตรข้ึนไป พื้นท่ีปลูก
กาแฟอราบิกาท่ีตองอยูในสภาพท่ีเปนรมเงา และการดูแลรักษาตนกาแฟอราบิกาอายุ 1-3 ป ท่ีตอง
ใสปุยสูตร 46:0:0 ในอัตรา 30 กรัมตอตน หรือ กํามือ ตอ ตน ในชวงฤดูฝนโดยแบงใสอยางนอย 2 
คร้ังตอป และวิธีการปลูกท่ีตองกําหนดระยะการปลูกตนกลาในระยะ 1.5 เมตร × 2 เมตร ในอัตรา
ปลูกจํานวน 533 ตนตอไร มีระดับปฏิบัติมาก ( X = 2.87, 2.83 , 2.77 และ 2.67 ตามลําดับ) 
 
การจัดการการเก็บเก่ียว  
 เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการนําไปปฏิบัติอยูในระดับมากภาพรวม ( X = 2.91) ท้ัง 4 
ประเด็นยอย ไดแกวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟอราบิกาโดยจะทําการเก็บเกี่ยวเมื่อผลมีสีแดงสด หรือ
เม่ือผลกาแฟมีอายุประมาณ 6-8 เดือน นับต้ังแตกาแฟอราบิกาออกดอก หลังจากนั้นนําเมล็ดกาแฟอ
ราบิกามาโมเพื่อเอาเปลือกผลสด ออกภายใน 24 ช่ัวโมง เพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟ หลังจาก
ท่ีทําการโมเปลือกผลสดออกแลวเมล็ดกาแฟอราบิกาจะถูกนํามาแชน้ํา เพื่อกําจัดเมือก เปนเวลา 3 
วัน โดยมีการเปล่ียนน้ําทุกวัน เพ่ือปองกันการเกิดกระบวนการหมัก และเม่ือขจัดเมือกออกแลวให
นําเมล็ดกาแฟอราบิกามาตากแดด โดยทําลานตากสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ( X = 2.88, 
2.94, 2.92 และ 2.92 ตามลําดับ) 
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ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร  อิ ส ร ะ กั บ 
 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียงในโครงการ ขยาย
 ผลโครงการหลวงบานปางมะโอ  
 
 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในเร่ืองการยอมรับ
เทคโนโลยี นั้น  ผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถามเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
กาแฟอราบิกาในสวนเมี่ยงของเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ  ตําบล
แมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  10  ขอ  แลวหาคาเฉล่ียออกมาผลปรากฏวาคะแนนตกอยู
ในชวงยอมรับนอย กับมาก 
   

3.1 ความสัมพันธระหวางเพศกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา 
ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรชายสวนใหญมีการยอมรับในระดับมาก รอยละ 68.8 และระดับ

นอย รอยละ 50.0 สวน เกษตรกรเพศหญิงมีการยอมรับในระดับมาก รอยละ 31.7 ระดับนอย  รอย
ละ 50.0  
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับการยอมรับไดคาทดสอบไคส-แควร เทากับ 
0.59 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือเพศไมมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร (ตาราง 43) 
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ตาราง 43 แสดงความสัมพันธระหวางเพศกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของ
เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง     

    

เพศ 
การปฏิบตั ิ

รวม 
นอย มาก 

ชาย 
2 

(50.0) 
33 

(68.8) 
35 

(67.3) 

หญิง 
2 

(50.0) 
15 

(31.3) 
17 

(32.7) 

รวม 
4 

(100.0) 
48 

(100.0) 
52 

(100.0) 

 (คํานวณ) = 0.59  (ตาราง) = 3.84   

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3.2 ความสัมพนัธระหวางอายุกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา 
 ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรที่มีอายุนอยกวา 50 ป สวนใหญ มีการยอมรับในระดับมาก รอย
ละ 81.25 และระดับนอยรอยละ 75.0 สวนเกษตรกรท่ีมีอายุมากกวาหรือเทากับ 50 ป มีการยอมรับ
ในระดับมาก รอยละ 18.75 และระดับนอยรอยละ 25.0  
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับการยอมรับไดคาทดสอบไคส-แควร เทากับ 
0.566 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือม่ัน 0.05 นั่นคืออายุไมมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร (ตาราง 44) 
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ตาราง 44 แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของ    
    เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง  
      

อายุ 
การปฏิบตั ิ

รวม 
นอย มาก 

นอยกวา 50 ป 
3 

(75.0) 
39 

(81.25) 
42 

(80.76) 

มากกวาหรือเทากับ 50 ป 
1 

(25.0) 
9 

(18.75) 
10 

(19.23) 

รวม 
4 

(100.0) 
48 

(100.0) 
52 

(100.0) 

 (คํานวณ) = 0.566  (ตาราง) = 3.84   

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3.3 ความสัมพนัธระหวางการศึกษากับการยอมรับ 
 ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรที่จบการศึกษาระดับ ม.6 สวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับ
มาก รอยละ 72.9 และระดับนอย รอยละ 100.0  โดยท่ีรองลงมาคือ เกษตรกรที่ไมไดเรียนหนังสือมี
การยอมรับระดับในระดับมาก และจบการศึกษาระดับ ม.6 รอยละ 10.4 มีการยอมรับในระดับมาก   
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการศึกษากับการยอมรับไดคาทดสอบไคส-แควร 
เทากับ 1.444 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือการศึกษาไมมี
ความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร (ตาราง 45) 
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ตาราง 45 แสดงความสัมพันธระหวางการศึกษากับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา
    ของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 
 

การศึกษา 
การปฏิบตั ิ

รวม 
นอย มาก 

ไมไดเรียน 
0 

(0.0) 
8 

(16.7) 
8 

(15.4) 

ต่ํากวา ม.6 
4 

(100.0) 
35 

(72.9) 
39 

(75.0) 

ม.6 
0 

(0.0) 
5 

(10.4) 
5 

(9.6) 

รวม 
4 

(100.0) 
48 

(100.0) 
52 

(100.0) 

 (คํานวณ) = 1.444  (ตาราง) = 5.99   

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3.4 ความสัมพนัธระหวางการไดรับการอบรมการปลูกกาแฟอราบิกากับการยอมรับ 
 ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรที่ไดรับการฝกอบรมนอยกวาหรือเทากับ 2 คร้ัง สวนใหญ มีการ
ยอมรับในระดับมาก รอยละ 89.58 และระดับนอย รอยละ 100.0 โดยท่ีรองลงมา คือ เกษตรกรท่ี
ไดรับการอบรมมากกวา 2 คร้ัง มีการยอมระดับในระดับมาก รอยละ 10.4   
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการไดรับการอบรมการปลูกกาแฟอราบิกากับการ
ยอมรับเทคโนโลยีไดคาทดสอบไคส-แควร เทากับ 3.965 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความ
เช่ือมั่น 0.05 นั่นคือการไดรับการอบรมการปลูกกาแฟอราบิกามีความสัมพันธกับการยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกร  (ตาราง 46) 
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ตาราง 46 แสดงความสัมพันธระหวางการไดรับการอบรมการปลูกกาแฟอราบิกากับการยอมรับ 
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 

 

การอบรม 
การปฏิบตั ิ

รวม 
นอย มาก 

นอยกวาหรือเทากับ 2 คร้ัง 
3 

(100.0) 
43 

(89.58) 
46 

(90.19) 

มากกวา 2 คร้ัง 
0 

(0.0) 
5 

(10.4) 
5 

(9.8) 

รวม 
3 

(100.0) 
48 

(100.0) 
51 

(100.0) 

 (คํานวณ) = 3.965   (ตาราง) = 3.84   

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

3.5 ความสัมพันธระหวางระหวางรายไดทางการเกษตรกับการยอมรับ 
 ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรที่มีรายไดทางการเกษตรนอยกวา 42,188.75 บาทสวนใหญ มี
การยอมรับในระดับมาก รอยละ 41.66 และระดับนอย รอยละ 25.0 โดยที่รองลงมา คือ เกษตรกรท่ี
มีรายทางการเกษตรมากกวาหรือเทากับ 42,188.75 บาท มีการยอมระดับในระดับมาก รอยละ 58.33 
และ ระดับนอย    รอยละ 75.0   
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดทางการเกษตรกับการยอมรับเทคโนโลยีได
คาทดสอบไคส-แควร เทากับ 0.513 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือการ
ไดรับรายไดทางการเกษตรไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร (ตาราง 47) 
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ตาราง 47 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดทางการเกษตรกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก 
กาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง       

 

รายไดเกษตร 
การปฏิบตั ิ

รวม 
นอย มาก 

นอยกวา 42,188.75 บาท 
1 

(25.0) 
20 

(41.66) 
21 

(40.38) 
มากกวาหรือเทากับ 42,188.75  บาท 

 
3 

(75.0) 
28 

(58.33) 
31 

(59.61) 

รวม 
4 

(100.0) 
48 

(100.0) 
52 

(100.0) 

 (คํานวณ) = 0.513  (ตาราง) = 3.84   

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3.6 ความสัมพนัธระหวางระหวางรายไดจากกาแฟอราบิกากับการยอมรับ 
 ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรที่มีรายจากกาแฟอราบิกาไดนอยกวา 7,100.29 บาท สวนใหญ 
มีการยอมรับในระดับมาก รอยละ 64.58 และระดับนอย รอยละ 100 โดยท่ีรองลงมา คือ เกษตรกรที่
มีรายจากกาแฟอราบิกามากกวาหรือเทากับ 7,100.29  บาท  มีการยอมระดับในระดับมาก รอยละ 
35.41 
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดจากกาแฟอราบิกากับการยอมรับเทคโนโลยี
ไดคาทดสอบไคส-แควร เทากับ 1.031 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือ
รายไดจากกาแฟอราบิกาไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร (ตาราง 48) 
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ตาราง 48 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดจากกาแฟอราบิกากับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
   กาแฟ อราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 
 

รายไดจากกาแฟ 
การปฏิบตั ิ

รวม 
นอย มาก 

นอยกวา 7,100.29 บาท 
4 

(100.0) 
31 

(64.58) 
35 

(67.30) 

มากกวาหรือเทากับ 7,100.29 บาท 
0 

(0.0) 
17 

(35.41) 
17 

(32.69) 

รวม 
4 

(100.0) 
48 

(100.0) 
52 

(100.0) 

 (คํานวณ) = 1.031  (ตาราง) = 3.84   

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3.7 ความสัมพนัธระหวางระหวางตนทุนการปลูกกาแฟอราบิกากับการยอมรับ 
 ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรท่ีมีรายตนทุนการปลูกกาแฟอราบิกานอยกวาหรือเทากับ 
4,340.96 บาท สวนใหญ มีการยอมรับในระดับมาก รอยละ 95.83 และระดับนอย รอยละ 100.0 โดย
ท่ีรองลงมา คือ เกษตรกรที่มีตนทุนการปลูกกาแฟอราบิกามากกวาหรือเทากับ 4,340.96 บาท มีการ
ยอมระดับในระดับมาก รอยละ 4.16  
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตนทุนการปลูกกาแฟอราบิกากับการยอมรับ
เทคโนโลยีไดคาทดสอบไคส-แควร เทากับ 0.456 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือม่ัน 
0.05 นั่นคือตนทุนการปลูกกาแฟอราบิกาไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร 
(ตาราง 49) 
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ตาราง 49 แสดงความสัมพันธระหวางตนทุนการปลูกกาแฟอราบิกากับการยอมรับเทคโนโลยีการ
    ปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 
 

ตนทุนการปลูกกาแฟ 
การปฏิบตั ิ

รวม 
นอย มาก 

นอยกวา 4,340.96 บาท 
4 

(100.0) 
46 

(95.83) 
50 

(96.15) 

มากกวาหรือเทากับ 4,340.96 บาท 
0 

(0.0) 
2 

(4.16) 
2 

(3.84) 

รวม 
4 

(100.0) 
48 

(100.0) 
52 

(100.0) 
 (คํานวณ) = 0.456  (ตาราง) = 3.84   

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3.8 ความสัมพนัธระหวางระหวางแรงงานในครัวเรือนกับการยอมรับ 
 ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรที่มีแรงงานในครัวเรือนนอยกวาหรือเทากับ 2 คน สวนใหญ มี
การยอมรับในระดับมาก รอยละ 66.66 และระดับนอย รอยละ 75.0 โดยที่รองลงมา คือ เกษตรกรท่ี
มีแรงงานในครัวเรือนมากกวา 2 คน มีการยอมระดับในระดับมาก รอยละ 33.3 และ ระดับนอย รอย
ละ 25.0   
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงงานในครัวเรือนกับการยอมรับเทคโนโลยีไดคา
ทดสอบไคส-แควร เทากับ 2.949 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือมั่น 0.05 นั่นคือ
แรงงานในครัวเรือนไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร (ตาราง 50) 
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ตาราง 50 แสดงความสัมพันธระหวางแรงงานในครัวเรือนกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
กาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 

 

แรงงานในครัวเรือน 
การปฏิบตั ิ

รวม 
นอย มาก 

นอยกวาหรือเทากับ 2 คน 
3 

(75.0) 
32 

(66.66) 
35 

(67.30) 

มากกวา 2 คน 
1 

(25.0) 
16 

(33.3) 
17 

(32.69) 

รวม 
4 

(100.0) 
48 

(100.0) 
52 

(100.0) 

 (คํานวณ) = 2.949  (ตาราง) = 3.84   

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3.9 ความสัมพนัธระหวางระหวางพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกากับการยอมรับ 
 ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกานอยกวา 5 ไร สวนใหญ มีการ
ยอมรับในระดับมาก รอยละ 89.58 และระดับนอย รอยละ 100.0 โดยท่ีรองลงมา คือ เกษตรกรที่มี
พื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกามากกวาหรือเทากับ 5 ไร  มีการยอมระดับในระดับมาก รอยละ 10.41  
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกากับการยอมรับเทคโนโลยี
ไดคาทดสอบไคส-แควร เทากับ 0.265 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือ
พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกาไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร  (ตาราง 51) 
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ตาราง 51 แสดงความสัมพันธระหวางพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกากับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
    กาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 
 

พื้นท่ีปลูกกาแฟ 
การปฏิบตั ิ

รวม 
นอย มาก 

นอยกวา 5 ไร 
4 

(100.0) 
43 

(89.58) 
47 

(90.38) 

มากกวาหรือเทากับ 5 ไร 
0 

(0.0) 
5 

(10.41) 
5 

(9.61) 

รวม 
4 

(100.0) 
48 

(100.0) 
52 

(100.0) 
 (คํานวณ) = 0.265  (ตาราง) = 3.84   

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3.10 ความสัมพันธระหวางระหวางพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกากับการยอมรับ 
 ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรที่มีคะแนนความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกา เทากับ 10 
สวนใหญ มีการยอมรับในระดับมาก รอยละ 45.8 และระดับนอย รอยละ 25 โดยที่รองลงมา คือ 
เกษตรกรที่มีคะแนนความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาเทากับ 9 มีการยอมระดับในระดับมาก 
รอยละ 35.4 และ ระดับนอย รอยละ 50.0  
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกา กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีไดคาทดสอบไคส-แควร เทากับ 0.652 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความ
เช่ือมั่น 0.05 นั่นคือพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกาไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกร (ตาราง 52) 
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ตาราง 52 แสดงความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกากับการยอมรับ   
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 

 

คะแนนความรู 
การปฏิบตั ิ

รวม 
นอย มาก 

8 
1 

(25.0) 
9 

(18.8) 
10 

(19.2) 

9 
2 

(50.0) 
17 

(35.4) 
19 

(36.5) 

10 
1 

(25.0) 
22 

(45.8) 
23 

(44.2) 

รวม 
4 

(100.0) 
48 

(100.0) 
52 

(100.0) 

  (คํานวณ) = 0.652   (ตาราง) = 5.99   

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

3.11 ความสัมพันธระหวางระหวางทัศนคติกับการยอมรับ 
 ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรที่มีทัศนคติในระดับมาก สวนใหญ มีการยอมรับในระดับมาก 
รอยละ 64.6 และระดับนอย รอยละ 25.0 โดยท่ีรองลงมา คือ เกษตรกรที่มีทัศนคติระดับปานกลาง 
มีการยอมระดับในระดับมาก รอยละ 35.4 และ ระดับนอย รอยละ 75.0  
 จากการวิเคราะหความสัมพันธทัศนคติกับการยอมรับเทคโนโลยีไดคาทดสอบไค-สแควร 
เทากับ 4.244 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือทัศนคติมีความสัมพันธกับ
การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร (ตาราง 53) 
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ตาราง 53 แสดงความสัมพันธระหวางทัศนคติการเกี่ยวกับปลูกกาแฟอราบิกากับการยอมรับ 
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 

 

ทัศนคต ิ
การปฏิบตั ิ

รวม 
นอย มาก 

ปานกลาง 
3 

(75.0) 
17 

(35.4) 
20 

(38.5) 

มาก 
1 

(25.0) 
31 

(64.6) 
32 

(61.5) 

รวม 
4 

(100.0) 
48 

(100.0) 
52 

(100.0) 
 (คํานวณ) = 4.244  (ตาราง) = 3.84   

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
สรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา พบวามีเพียง การไดรับการอบรม กับทัศนคติ เทานั้นท่ีมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของ
เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม    
 

ตาราง 54 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับการยอมรับเทคโนโลยี 
 

ตัวแปรอิสระ การยอมรับเทคโนโลย ี df 

1.เพศ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 

2.อายุ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 

3.การศึกษา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 

4.การไดรับการฝกอบรม มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 1 

5.รายไดทางการเกษตร ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 
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ตาราง 54 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับการยอมรับเทคโนโลยี (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ การยอมรับเทคโนโลย ี df 

6.รายไดจากกาแฟอราบิกา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 

7.ตนทุนการปลูกกาแฟอราบกิา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 

8.แรงงานในครัวเรือน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 

9.พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 1 

10.ความรูเกี่ยวกับการปลูกาแฟอราบิกา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 2 

11.ทัศนคติ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 1 

 
ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาในสวนเม่ียงของ

เกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ 
 
ตาราง 55 จํานวนและรอยละของเกษตรกรวิเคราะหโดยการจําแนกตามปญหา 
 

ปญหา 
ไมมีปญหา มีปญหา 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 
ปจจัยการผลิต 
การปลูกและดแูลรักษา 
การจัดการหลังการเก็บเกีย่ว 

45 
25 
22 

86.53 
48.7 
42.30 

7 
27 
30 

13.47 
51.92 
57.69 

 
ปญหาของการปลูกกาแฟอราบิกาเพ่ือเพิ่มรายไดในสวนเม่ียงของเกษตรกรในโครงการ

ขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอนั้น สวนใหญพบวาประสบปญหาดาน 1) ปญหาดานปจจัย
การผลิต เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาดานปุยเคมี สารกําจัดศัตรูและโรคพืชพืชมีราคาสูง 2) 
ปญหาดานการปลูกและการดูแลรักษา เกิดการระบาดของเพล้ียหอยซ่ึงเปนแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญทํา
ใหตนกาแฟอราบิกาชะงักการเจริญเติบโต 3) ปญหาดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพบวา
เกษตรกรยังตองการความรูในการแปรรูปกาแฟอราบิกาเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิกา
ตอไป 
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 ขอเสนอแนะของการปลูกกาแฟอราบิกาเพื่อเพิ่มรายไดในสวนเม่ียงนั้น ภาครัฐควรใหการ
สนับสนุนดานเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรใหความรู ติดตามดูแลอยางสม่ําเสมอ ท้ังในเร่ืองของ
ความรูในการปลูก และดูแลรักษากาแฟอราบิกา  การปองกันกําจัดโรคแมลง ศัตรูท่ีสําคัญของ
กาแฟอราบิกา การแปรรูปกาแฟอราบิกา  รวมไปถึงการใหความรูการบริหารจัดการกลุมผูปลูก
กาแฟอราบิกาใหเปนรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน  
 


