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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. วัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอ่ืน ๆ ของ
เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือศึกษาการยอมรับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา และเพื่อ
ศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข  ตลอดจนขอเสนอสําหรับการปลูกกาแฟอราบิกาของ
เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม 
 
 2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะ จํานวนท้ังส้ิน 52 คน    เคร่ืองมือท่ีใชในวิจัย   การ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการยอมรับกับการการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนคําถามแบบ
ปลายปด และคําถามแบบปลายเปด มีข้ันตอนการสรางแบบสัมภาษณ และการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ  ดังนี้  การสรางแบบสัมภาษณ กําหนดขอมูลท่ีตองการในประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย แลวจึงกําหนดตัวช้ีวัด และมาตรวัดขอมูลในแตละประเด็นตามท่ีไดกําหนดไว แลวจึง
นําขอมูลตามประเด็นตัวช้ีวัด  
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3. ผลการวิจัย 
 3.1 ปจจัยพื้นฐานทางสังคม 
 การปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการ
หลวงบานปางมะโอ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนชาย มีอายุเฉล่ีย 50.2 ป สวนใหญมีระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาปท่ีหก ไมมีตําแหนงทางสังคม แตเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร เคยอบรมดานการ
ปลูกกาแฟ      อราบิกามาแลวเฉล่ีย 1.79 คร้ัง และมีประสบการณในการปลูกกาแฟอราบิกาเฉล่ีย 
7.62 ป  
 
 3.2  ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
 เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบล
แมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  ท่ีเปนกลุมตัวอยางมีแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน
เฉล่ีย  2.3 คน อาชีพทําสวนอาชีพหลักและสวนใหญไมอาชีพรอง โดยเฉล่ียแลวเกษตรกรผูปลูกชา
เม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ มีรายไดจากภาคการเกษตรรวมเฉล่ีย 
42,188.75บาท การขายผลผลิตกาแฟอราบิกาเฉล่ีย 7,100.29 บาท รายไดจากการขายผลผลิตชา เม่ียง
เฉล่ีย 33,638.00 บาท รายไดจากผลผลิตเกษตรอื่น ๆ  12,972.77 บาทตอครัวเรือนตอป รายไดนอก
ภาคเกษตรเฉล่ีย 18,047.62 บาท เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบาน
ปางมะโอ สวนใหญใชเงินทุนจากสองแหลงทุนกูในการลงทุนกาแฟอราบิกา  และเกษตรกรสวน
ใหญมีเคร่ืองตัดหญาเปนเครื่องจักรกลการเกษตร และมีพื้นท่ีทําการเกษตรทั้งหมดเฉล่ีย  22.75 ไร   
เปนพื้นท่ีเชาเฉลี่ย 18.44 ไร พื้นท่ีของตนเองเฉล่ีย 20.65 ไร โดยมีพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกาเฉลี่ย 
5.02 ไร ผลผลิตของกาแฟอราบิกาท่ีเกษตรกรไดรับเฉลี่ย 72.85 กิโลกรัมตอป และมีสามารถ
จําหนายผลผลิตกาแฟอราบิกาไดราคา 95 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ มีรายจายในรอบปเฉล่ีย 43,588.67 บาท มีรายจายภาคจาย
สําหรับการปลุกกาแฟอราบิกา รายจายภาคการเกษตรอื่น ๆเฉล่ีย 12,125 บาท และเปนรายจายอ่ืน ๆ
เฉล่ีย 38,781.56 บาท โดยเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะ
โอมีตนทุนรวมสําหรับการปลูกกาแฟอราบิกาตอไรในรอบปเฉล่ีย 4,340.96 บาท ตนทุนคาจาง
เตรียมพื้นท่ีเฉล่ีย 2,185 บาท ตนทุนคาจางแรงงานเฉล่ีย 1,697.72 บาท ตนทุนคาเคมีภัณฑ (ปุย, ยา)
เฉล่ีย 1,600 บาท ตนทุนคาจางเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 1,475 บาท และตนทุนคาใชจายอ่ืน ๆ เฉล่ีย 2,516.52 
บาท 
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 3.3 ปจจัยอ่ืน ๆ  
 ในดานความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกา เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  ระดับคะแนน
ความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชา เม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการ
หลวงบานปางมะโอ พบวา เกษตรกรสวนมากรอยละ 57.7 ไดระดับคะแนน 80-90 คะแนน หรือ
มาก รองลงมาเกษตรกรรอยละ 42.3 โดยภาพรวมเกษตรกรรอยละ 53.8 มีความรูเกี่ยวกับการปลูก
กาแฟอราบิกา โดยเกษตรกรรอยละ 100 ตอบถูกเกี่ยวกับการเตรียมหลุมปลูกกาแฟอราบิกา การเก็บ
ผลผลิตกาแฟอราบิกา ความเขาใจเกี่ยวกับการตากเมล็ดกาแฟอราบิกา และการตากเมล็ดกาแฟอรา
บิกาตองยกพื้นสูงไมต่ํากวา 60 เซนติเมตร เกษตรกรรอยละ 98.1 ตอบถูกเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอรา
บิกาจําเปนตัดแตงกิ่งตนกาแฟอราบิกา การปลูกกาแฟอราบิกาจําเปนตองนําวัชพืชออกเนื่องจาก
วัชพืชจะไดไมแยงอาหารจากตนกาแฟ และผลกาแฟอราบิกาท่ีเก็บมาจากแปลงปลูก จะตองรีบ
นํามาโมเปลือกผลสดออกหลังเก็บเกี่ยว นอกจากนี้เกษตรกรรอยละ 96.2 ตอบถูกเกี่ยวกับการปลูก
กาแฟอราบิกาควรมีการรองกนหลุมดวยปุยคอก(ปุยมูลสัตว) เมล็ดกาแฟอราบิกาหลังการโมแลวจะ
มีเมือกตองนํามาลางน้ํา ตากแดดไดเลย เพราะแสงแดจะทําใหเมือกหายไปเอง รอยละ 82.7 มีความรู
วาการในการขายกาแฟจําเปนตองคัดเกรดเนื่องจากขายแบบรวมราคาแตกตางจากแบบคัดเกรด และ
เกษตรกรเพียงรอยละ 53.8 ท่ีตอบถูกเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาจําเปนตองรองหลุมดวยรอค
ฟอสเฟตรองกนหลุมปลูก  
 ในดานทัศนคติในการปลูกกาแฟอราบิกา ในภาพรวมเกษตรกรมีทัศนคติเกี่ยวกับ
การปลูกกาแฟอราบิกามีเจาหนาท่ีดูแลเอาใจใสใหคําแนะนําดีและตอเนื่อง การปลูกกาแฟอราบิกา
ชวยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไม การปลูกกาแฟอราบิกามีการสนับสนุนเมล็ดพันธุจาก
ภาครัฐ การปลูกกาแฟอราบิกามีการฝกอบรมจากภาครัฐ และ การปลูกกาแฟอราบิกาเปนการเพ่ิม
รายได ในระดับมาก  และทัศนคติเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาไมกระทบอาชีพหลัก (การทํา
เม่ียง) และ การปลูกกาแฟอราบิกามีการปฏิบัติท่ีไมยุงยากเกษตรกรมีทัศนคติในระดับปานกลาง  ใน
ดานการสนับสนุนจากองคการภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีกการปลุกกาแฟอราบิกา มีเพียงประเด็น
การสนับสนุนจากภาครัฐในการปลูกกาแฟอราบิกา ท่ีอยูในระดับมาก สวนการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน การสนับสนุนจากผูนําทองถ่ิน และการสนับสนุนจากองคการปกครองสวนทองถ่ิน ใน
ระดับนอย  
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 3.4 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
 มีการยอมรับเชิงความคิดเห็นในระดับมาก ในภาพรวม และทุกดานท้ัง 3 ดาน หาก
พิจารณาการยอมรับแตละดาน ไดแก  1) การเตรียมการกอนปลูก เกษตรกรมีการยอมรับเชิงความ
คิดเห็นในระดับมาก เกี่ยวกับเตรียมการกอนปลูก โดยขุดการเตรียมหลุมดวยวิธีการขุดหลุมปลูก
ขนาด 50  ซม × 50 ซม และรองกนหลุมดวยปุยคอก และรอคฟอสเฟต เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี
ในการนําไปปฏิบัติ  2) การปลูกและดูแลรักษา เกษตรกรมีการยอมรับเชิงความคิดเห็นในระดับมาก
ในพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกาท่ีตองมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลต้ังแต 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 x 2 เมตร ในอัตรา
ปลูกจํานวน 533 ตนตอไร 3) การจัดการการเก็บเกี่ยว และกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกร
มีการยอมรับเชิงความคิดเห็นภาพรวมในระดับมาก ในประเด็นวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟอราบิกา
โดยจะทําการเก็บเกี่ยวเมื่อผลมีสีแดงสด หรือเม่ือผลกาแฟมีอายุประมาณ 6-8 เดือน นับต้ังแต
กาแฟอราบิกาออกดอก หลังจากนั้นนําเมล็ดกาแฟอราบิกามาโมเพื่อเอาเปลือกผลสด ออกภายใน 24 
ช่ัวโมง เพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟ หลังจากท่ีทําการโมเปลือกผลสดออกแลวเมล็ดกาแฟอรา
บิกาจะถูกนํามาแชน้ํา เพื่อกําจัดเมือก เปนเวลา 3 วัน โดยมีการเปล่ียนน้ําทุกวัน เพื่อปองกันการเกิด
กระบวนการหมัก และเม่ือขจัดเมือกออกแลวใหนําเมล็ดกาแฟอราบิกามาตากแดด โดยทําลานตาก
สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร 
 
 3.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 จากการศึกษาพบวาปจจัย เกี่ยวของกับการยอมรับกาปลูกกาแฟอราบิกาของ
เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม  มีเพียง การไดรับการอบรม กับทัศนคติ เทานั้นท่ีมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม การปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงบาน      ปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม   
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาถึงปจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการปลูก
กาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ปจจัย
ท่ีเกี่ยวของกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
ยอมรับมีส่ิงท่ีควรนํามาอภิปราย  ดังตอไปนี้ 
 
 1. ปจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการปลูกกาแฟอราบิกาของ
เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม 
  ในการศึกษาคร้ังนี้ไดตั้งสมมติฐานไววาปจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอ่ืน 
ๆ มีความสัมพันธตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง 
ผลการวิจัยพบวาปจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอ่ืน ๆ ไมมีความสัมพันธตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการ
หลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  
  1.) ปจจัยพื้นฐานทางสังคม ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา การอบรม
ดานเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอ
ราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกร
ผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ท้ังนี้เนื่องจากเกษตรกรผูปลูก
กาแฟสวนใหญมีอายุไรเร่ียกัน ไมมีความแตกตางกันมากนัก จึงทําใหอายุ ไมมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกร ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
นงลักษณ (2538) พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับความตองการของเกษตรกรสตรีตอการสงเสริม
การเล้ียงไหม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยพร (2541) พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับความ
ตองการฝกอบรมวิชางานเกษตรของครูผูสอนในโรงเรียนประถม 
  ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอรา
บิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ จากผลการวิจัย
เกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ท่ีปลูกกาแฟอราบิกาในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนมีระดับการศึกษาท่ีต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเกษตรกร
ท่ีปลูกกาแฟอราบิกาในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ มีระดับการศึกษาคอนขาง
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ต่ํา เพราะขาดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และมีระดับการศึกษาที่ไมแตกตางกัน จึงทําใหไมมี
ความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ซ่ึงสอดคลองกับ ชัยพร (2541) พบวาระดับ
การศึกษาไมมีความสัมพันธความตองการการฝกอบรมวิชางานเกษตรของผูสอนในโรงเรียน
ประถม  และเม่ือพิจารณาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ท่ีปลูก
กาแฟอราบิกาในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ จะเห็นไดวาจํานวนคร้ังในการ
ฝกอบรมมีเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ ยิ่งเกษตรกรมีระดับความรูนอยจํานวนคร้ังในการฝกอบรม
เกี่ยวการปลูกกาแฟอราบิกายอมจะเพ่ิมตามไปดวย เนื่องจากเกษตรกรท่ีมีความรูนอยจําเปนตอง
แสวงหาวิธีการ หรือศึกษาคนควาเกี่ยวกับการปลูกใหมากข้ึน ซ่ึงวิธีการหนึ่งท่ีทําไดงายคือการเขา
รับการฝกอบรมเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา 
  การอบรมดานการปลูกกาแฟอราบิกา การอบรมมีความสัมพันธตอการยอมรับ
เทคโนโลยีปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบาน
ปางมะโอ ซ่ึงอาจเกิดจากจํานวนคร้ังในการฝกอบรมท่ีเกษตรกรสวนใหญไดรับมีจํานวนคร้ังท่ี
เพียงพอตอการรับรูและเขาใจในเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา จึงทําใหมีการยอมรับ
เทคโนโลยี และเขาใจถึงประโยชนท่ีไดรับ ซ่ึงถาหากเกษตรกรมีจํานวนครั้งของการเขารับการ
ฝกอบรมเพิ่มข้ึน เชน อยางนอยการไดรับการฝกอบรม 1 คร้ัง ก็อาจทําใหเกษตรกรยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกามากข้ึนก็ได อดิเรก (2553) ไดศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับการ
ยอมรับการปลูกถ่ัวเหล่ือมขาวโพด โดยการไมเผาและไมไถพรวน โดยชนเผาปะหลอง บานปาง
แดงใน ตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวาระดับการยอมรับการปลูกถ่ัวเหล่ือมขาวโพดและไม
ไถพรวน ข้ึนอยูกับจํานวนคร้ังของการอบรมดานการปลูกถ่ัวเหลืองเหล่ือมขาวโพดและไมไถพรวน  
  2.) ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน รายไดจากการขายกาแฟอราบิกา รายได
ครัวเรือน เงินทุนในการปลูกกาแฟอราบิกา จํานวนแรงงาน พื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกา ไมมี
ความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา ของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ อาจมีสาเหตุมาจาก เกษตรกรมีรายไดจากการขาย
กาแฟอราบิกา ยังเปนรายไดรองจากการขาย ชา เม่ียง ดังจะเห็นไดจากรายไดเฉล่ียจากชา และเม่ียง
เฉล่ียอยูท่ี 33,638.00 บาท ในขณะท่ีรายไดเฉล่ียจากการขายผลผลิตกาแฟอราบิกาเฉล่ียอยูท่ี 
7,100.29 บาท และเกษตรกรสวนใหญยังมีประสบการณในการปลูกกาแฟนอย และไดรับ
ผลตอบแทนท่ีไมเต็มเม็ดเต็มหนวย นอกจากน้ียังพบวารายไดครัวเรือนเฉล่ีย (42,188.75 บาท) สูง
กวาการขายผลผลิตการแฟอราบิกา เพราะการปลูกกาแฟถือวาเปนอาชีพใหมท่ีมีความรู และตองเอา
ใจใสดูแลอยางดี จึงนาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหรายไดจากผลผลิตกาแฟอราบิกา และรายไดครัวเรือน
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ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา ในดานพื้นท่ีปลูกกาแฟอรา
บิกา พบวาไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา ซ่ึงอาจมีสาเหตุมา
จากสภาพพื้นท่ีปลูกสวนใหญเปนปาทึบ มีความสูงชัน ทําใหยากลําบากตอการเคล่ือนยายปจจัยการ
ผลิต และผลผลิตกาแฟจึงทําใหพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิกาไมมีความสัมพันธกับการยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา 

3.) ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ทัศนคติในการปลูกกาแฟอราบิกา พบวามีความสัมพันธกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา โดยจะเห็นไดจากเกษตรกรสวนใหญมีความรูในและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาอยูในระดับมาก จึงทําใหเกษตรเกิดการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการเห็นผลท่ีชัดเจน ถึงแมจะมีข้ันตอนการปฏิบัติดูแลรักษาที่ยุงยาก
ตั้งแตข้ันตอนการเตรียมพื้นท่ีกอนปลูก การปลูกและการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวและการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว อีกท้ังยังประสบปญหาเร่ืองคุณภาพของผลผลิต แตผลประโยชนท่ีเกษตรกรจะ
ไดรับในอนาคตขางหนานั่นมีสูง เนื่องจากแนวโนมการบริโภคชา เม่ียง ของคนในปจจุบันลดลง 
การปลูกกาแฟจึงเปนอาชีพหนึ่งท่ีจะมาชดเชยจุดนี้ได 

 
 2. การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง  
 ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรมีการยอมรับเชิงความคิดเห็นตอเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอรา
บิกา ระดับมากในภาพรวม และการยอมรับนําไปปฏิบัติ พบวา เกษตรกรสวนใหญยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเม่ียง โดยเกษตรกรมีความรูความเขาใจใน
ทุกข้ันตอนของการปลูกกาแฟอราบิกา เร่ิมต้ังแตการเตรียมการกอนปลูก การปลูกและดูแลรักษา 
และการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอยูในระดับมาก นั่นแสดงใหเห็นวาเมื่อเกษตรกร
เกิดกระบวนการเรียนรูแลวนําไปสูการปฏิบัติและเกิดการยอมรับในท่ีสุด ซ่ึงเปนไปตามแนว
ทางการยอมรับของ (Farmers’ Adoption) Mosher (1986) อางโดยแสงอรุณ (2537) ไดให
ความหมายของการยอมรับวา “เปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีเกษตรกรไดรับรูแลวพิจารณาและ
ในท่ีสุดจะปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรมน้ัน” และ พงษศักดิ์ (2536) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีตอการ
ยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการเกษตรท่ีสูงของชาวเขาเผามงในจังหวัดเชียงใหม พบวา มี
ปจจัยบางประการท่ีเกี่ยวของคือ ปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ ทุนในการดําเนินงานของเกษตรกร สินเช่ือ
ในการกูเงินทางการเกษตรและภาระ หนี้สินของเกษตรกรชาวเขาที่มีความสัมพันธตอการยอมรับ
ส่ิงใหมๆ ในการดําเนินการเกษตรที่สูงสําหรับปจจัยดานการถือครองที่ดินและฐานะทางเศรษฐกิจ
ไมมีผลยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการทางการเกษตร ปจจัยทางสังคม คือ จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนจะเปนตัวกําหนดใหเกษตรกรยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการเกษตรแตกตาง
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กันออกไป ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา แรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรชาวเขาเผามงไมมี
ความแตกตางในการยอมรับส่ิงปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการเกษตร ผลการศึกษาการยอมรับ
สอดคลองกับ สิทธิกร (2541) ไดทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการสงเสริมการปลุก
กระถินเทพา ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม พบวาความรูดานตลาดรับซ้ือ และราคามีความสัมพันธกับ
การยอมรับกาสงเสริมการปลูกกระถินเทพาในพื้นทีจังหวัดนครพนม  
ปญหาและขอเสนอแนะในการปลูกกาแฟอราบิกาเพื่อเพิ่มรายไดในสวนเม่ียง 

1. ปญหา 
ปญหาของการปลูกกาแฟอราบิกาเพื่อเพ่ิมรายไดในสวนเม่ียงนั้น สามารถสรุปปญหาตาง ๆ

ไดดังนี้ 
1) ปญหาดานปจจัยการผลิต เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาดานปุยเคมี สารกําจัดศัตรู

และโรคพืชพืชมีราคาสูง  
2) ปญหาดานการปลูกและการดูแลรักษา เกิดการระบาดของเพล้ียหอยซ่ึงเปนแมลงศัตรูพืช

ท่ีสําคัญทําใหตนกาแฟอราบิกาชะงักการเจริญเติบโต  
3) ปญหาดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพบวาเกษตรกรยังตองการความรูในการแปรรูป

กาแฟ  อราบิกาเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิกาตอไป 
 
2. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
ขอเสนอแนะของการปลูกกาแฟอราบิกาเพื่อเพิ่มรายไดในสวนเม่ียงนั้น ภาครัฐควรใหการ

สนับสนุนดานเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรใหความรู ติดตามดูแลอยางสม่ําเสมอ ท้ังในเร่ืองของ
ความรูในการปลูกกาแฟอราบิกา  การปองกันกําจัดโรคแมลง ศัตรูท่ีสําคัญของกาแฟอราบิกา การ
แปรรูปกาแฟอราบิกาใหไดคุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด  รวมไปถึงการใหความรูการบริหาร
จัดการกลุมผูปลูกกาแฟอราบิกาใหเปนรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน  
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3. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
              ควรมีการศึกษาวิจยัในเร่ืองดังตอไปนี ้
  (1) ศึกษาวิจยัการยอมรับการปลูกกาแฟอราบิกาเพื่อเพิ่มรายไดในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีการ
ปลูกเม่ียง  
    (2) ศึกษาวจิัยแนวทางการตลาดในการขายกาแฟอราบิกาในรูปแบบของกลุมวิสห
กิจชุมชน หรือสหกรณ  
  (3) ศึกษาวจิัยรูปแบบการปลูกกาแฟอราบกิาในระบบวนเกษตร อยางยั่งยืน 

 
 

 
 


