บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ของ
เกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาการยอมรับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา และเพื่อ
ศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไข ตลอดจนขอเสนอสําหรับการปลูกกาแฟอราบิกาของ
เกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม
2. วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะ จํานวนทั้งสิ้น 52 คน เครื่องมือที่ใชในวิจัย การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการยอมรับกับการการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนคําถามแบบ
ปลายปด และคําถามแบบปลายเปด มีขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ และการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ การสรางแบบสัมภาษณ กําหนดขอมูลที่ตองการในประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย แลวจึงกําหนดตัวชี้วัด และมาตรวัดขอมูลในแตละประเด็นตามที่ไดกําหนดไว แลวจึง
นําขอมูลตามประเด็นตัวชี้วัด
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3. ผลการวิจัย
3.1 ปจจัยพื้นฐานทางสังคม
การปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการ
หลวงบานปางมะโอ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนชาย มีอายุเฉลี่ย 50.2 ป สวนใหญมีระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษาปที่หก ไมมีตําแหนงทางสังคม แตเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร เคยอบรมดานการ
ปลูกกาแฟ อราบิกามาแลวเฉลี่ย 1.79 ครั้ง และมีประสบการณในการปลูกกาแฟอราบิกาเฉลี่ย
7.62 ป
3.2 ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบล
แมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ที่เปนกลุมตัวอยางมีแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน
เฉลี่ย 2.3 คน อาชีพทําสวนอาชีพหลักและสวนใหญไมอาชีพรอง โดยเฉลี่ยแลวเกษตรกรผูปลูกชา
เมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ มีรายไดจากภาคการเกษตรรวมเฉลี่ย
42,188.75บาท การขายผลผลิตกาแฟอราบิกาเฉลี่ย 7,100.29 บาท รายไดจากการขายผลผลิตชา เมี่ยง
เฉลี่ย 33,638.00 บาท รายไดจากผลผลิตเกษตรอื่น ๆ 12,972.77 บาทตอครัวเรือนตอป รายไดนอก
ภาคเกษตรเฉลี่ย 18,047.62 บาท เกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบาน
ปางมะโอ สวนใหญใชเงินทุนจากสองแหลงทุนกูในการลงทุนกาแฟอราบิกา และเกษตรกรสวน
ใหญมีเครื่องตัดหญาเปนเครื่องจักรกลการเกษตร และมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 22.75 ไร
เปนพื้นที่เชาเฉลี่ย 18.44 ไร พื้นที่ของตนเองเฉลี่ย 20.65 ไร โดยมีพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกาเฉลี่ย
5.02 ไร ผลผลิตของกาแฟอราบิกาที่เกษตรกรไดรับเฉลี่ย 72.85 กิโลกรัมตอป และมีสามารถ
จําหนายผลผลิตกาแฟอราบิกาไดราคา 95 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ มีรายจายในรอบปเฉลี่ย 43,588.67 บาท มีรายจายภาคจาย
สําหรับการปลุกกาแฟอราบิกา รายจายภาคการเกษตรอื่น ๆเฉลี่ย 12,125 บาท และเปนรายจายอื่น ๆ
เฉลี่ย 38,781.56 บาท โดยเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะ
โอมีตนทุนรวมสําหรับการปลูกกาแฟอราบิกาตอไรในรอบปเฉลี่ย 4,340.96 บาท ตนทุนคาจาง
เตรียมพื้นที่เฉลี่ย 2,185 บาท ตนทุนคาจางแรงงานเฉลี่ย 1,697.72 บาท ตนทุนคาเคมีภัณฑ (ปุย, ยา)
เฉลี่ย 1,600 บาท ตนทุนคาจางเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 1,475 บาท และตนทุนคาใชจายอื่น ๆ เฉลี่ย 2,516.52
บาท
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3.3 ปจจัยอื่น ๆ
ในดานความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกา เกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ระดับคะแนน
ความรูเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชา เมี่ยง 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 และผลกาแฟอราบิกาที่เก็บมาจากแปลงปลูก จะตองรีบ
นํามาโมเปลือกผลสดออกหลังเก็บเกี่ยว นอกจากนี้เกษตรกรรอยละ 96.2 ตอบถูกเกี่ยวกับการปลูก
กาแฟอราบิกาควรมีการรองกนหลุมดวยปุยคอก(ปุยมูลสัตว) เมล็ดกาแฟอราบิกาหลังการโมแลวจะ
มีเมือกตองนํามาลางน้ํา ตากแดดไดเลย เพราะแสงแดจะทําใหเมือกหายไปเอง รอยละ 82.7 มีความรู
วาการในการขายกาแฟจําเปนตองคัดเกรดเนื่องจากขายแบบรวมราคาแตกตางจากแบบคัดเกรด และ
เกษตรกรเพียงรอยละ 53.8 ที่ตอบถูกเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาจําเปนตองรองหลุมดวยรอค
ฟอสเฟตรองกนหลุมปลูก
ในดานทัศนคติในการปลูกกาแฟอราบิกา ในภาพรวมเกษตรกรมีทัศนคติเกี่ยวกับ
การปลูกกาแฟอราบิกามีเจาหนาที่ดูแลเอาใจใสใหคําแนะนําดีและตอเนื่อง การปลูกกาแฟอราบิกา
ชวยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไม การปลูกกาแฟอราบิกามีการสนับสนุนเมล็ดพันธุจาก
ภาครัฐ การปลูกกาแฟอราบิกามีการฝกอบรมจากภาครัฐ และ การปลูกกาแฟอราบิกาเปนการเพิ่ม
รายได ในระดับมาก และทัศนคติเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาไมกระทบอาชีพหลัก (การทํา
เมี่ยง) และ การปลูกกาแฟอราบิกามีการปฏิบัติที่ไมยุงยากเกษตรกรมีทัศนคติในระดับปานกลาง ใน
ดานการสนับสนุนจากองคการภายนอกเกี่ยวกับเทคโนโลยีกการปลุกกาแฟอราบิกา มีเพียงประเด็น
การสนับสนุนจากภาครัฐในการปลูกกาแฟอราบิกา ที่อยูในระดับมาก สวนการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน การสนับสนุนจากผูนําทองถิ่น และการสนับสนุนจากองคการปกครองสวนทองถิ่น ใน
ระดับนอย
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3.4 การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
มีการยอมรับเชิงความคิดเห็นในระดับมาก ในภาพรวม และทุกดานทั้ง 3 ดาน หาก
พิจารณาการยอมรับแตละดาน ไดแก 1) การเตรียมการกอนปลูก เกษตรกรมีการยอมรับเชิงความ
คิดเห็นในระดับมาก เกี่ยวกับเตรียมการกอนปลูก โดยขุดการเตรียมหลุมดวยวิธีการขุดหลุมปลูก
ขนาด 50 ซม × 50 ซม และรองกนหลุมดวยปุยคอก และรอคฟอสเฟต เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี
ในการนําไปปฏิบัติ 2) การปลูกและดูแลรักษา เกษตรกรมีการยอมรับเชิงความคิดเห็นในระดับมาก
ในพื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกาที่ตองมีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลตั้งแต 700 เมตรขึ้นไป พื้นที่ปลูก
กาแฟอราบิกาที่ตองอยูในสภาพที่เปนรมเงา และการดูแลรักษาตนกาแฟอราบิกาอายุ 1-3 ป ที่ตอง
ใสปุยสูตร 46:0:0 ในอัตรา 30 กรัมตอตน หรือ กํามือ ตอ ตน ในชวงฤดูฝนโดยแบงใสอยางนอย 2
ครั้งตอป และวิธีการปลูกที่ตองกําหนดระยะการปลูกตนกลาในระยะ 1.5 เมตร x 2 เมตร ในอัตรา
ปลูกจํานวน 533 ตนตอไร 3) การจัดการการเก็บเกี่ยว และกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว เกษตรกร
มีการยอมรับเชิงความคิดเห็นภาพรวมในระดับมาก ในประเด็นวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟอราบิกา
โดยจะทําการเก็บเกี่ยวเมื่อผลมีสีแดงสด หรือเมื่อผลกาแฟมีอายุประมาณ 6-8 เดือน นับตั้งแต
กาแฟอราบิกาออกดอก หลังจากนั้นนําเมล็ดกาแฟอราบิกามาโมเพื่อเอาเปลือกผลสด ออกภายใน 24
ชั่วโมง เพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟ หลังจากที่ทําการโมเปลือกผลสดออกแลวเมล็ดกาแฟอรา
บิกาจะถูกนํามาแชน้ํา เพื่อกําจัดเมือก เปนเวลา 3 วัน โดยมีการเปลี่ยนน้ําทุกวัน เพื่อปองกันการเกิด
กระบวนการหมัก และเมื่อขจัดเมือกออกแลวใหนําเมล็ดกาแฟอราบิกามาตากแดด โดยทําลานตาก
สูงจากพื้นไมนอยกวา 60 เซนติเมตร
3.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากการศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย เกี่ ย วข อ งกั บ การยอมรั บ กาปลู ก กาแฟอราบิก า ของ
เกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม มีเพียง การไดรับการอบรม กับทัศนคติ เทานั้นที่มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับตัวแปรตาม การปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงบาน ปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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อภิปรายผล
ผลการศึก ษาถึ งปจ จั ย พื้ นฐานทางสั งคม เศรษฐกิจ และป จ จัยอื่น ๆ ที่มี ผลตอการปลูก
กาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ปจจัย
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การยอมรั บ เทคโนโลยี ก ารปลู ก กาแฟอราบิ ก า ของเกษตรกรผู ป ลู ก ชาเมี่ ย ง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตลอดจนปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ยอมรับมีสิ่งที่ควรนํามาอภิปราย ดังตอไปนี้
1. ปจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการปลูกกาแฟอราบิกาของ
เกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม
ในการศึกษาครั้งนี้ไดตั้งสมมติฐานไววาปจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น
ๆ มีความสัมพันธตอการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง
ผลการวิจัยพบวาปจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ไมมีความสัมพันธตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการ
หลวงบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
1.) ปจจัยพื้นฐานทางสังคม ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา การอบรม
ดานเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอ
ราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกร
ผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรผูปลูก
กาแฟสวนใหญมีอายุไรเรี่ยกัน ไมมีความแตกตางกันมากนัก จึงทําใหอายุ ไมมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกร ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับผลการวิจัยของ
นงลักษณ (2538) พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับความตองการของเกษตรกรสตรีตอการสงเสริม
การเลี้ยงไหม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยพร (2541) พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับความ
ตองการฝกอบรมวิชางานเกษตรของครูผูสอนในโรงเรียนประถม
ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอรา
บิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ จากผลการวิจัย
เกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ที่ปลูกกาแฟอราบิกาในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนมีระดับการศึกษาที่ต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งแสดงใหเห็นวาเกษตรกร
ที่ปลูกกาแฟอราบิกาในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ มีระดับการศึกษาคอนขาง
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ต่ํา เพราะขาดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และมีระดับการศึกษาที่ไมแตกตางกัน จึงทําใหไมมี
ความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ ซึ่งสอดคลองกับ ชัยพร (2541) พบวาระดับ
การศึ กษาไม มีค วามสัมพั น ธความตองการการฝกอบรมวิชางานเกษตรของผูสอนในโรงเรีย น
ประถม และเมื่อพิจารณาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ที่ปลูก
กาแฟอราบิกาในโครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ จะเห็นไดวาจํานวนครั้งในการ
ฝกอบรมมีเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ ยิ่งเกษตรกรมีระดับความรูนอยจํานวนครั้งในการฝกอบรม
เกี่ยวการปลูกกาแฟอราบิกายอมจะเพิ่มตามไปดวย เนื่องจากเกษตรกรที่มีความรูนอยจําเปนตอง
แสวงหาวิธีการ หรือศึกษาคนควาเกี่ยวกับการปลูกใหมากขึ้น ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ทําไดงายคือการเขา
รับการฝกอบรมเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา
การอบรมดานการปลูกกาแฟอราบิกา การอบรมมีความสัมพันธตอการยอมรับ
เทคโนโลยีปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ในโครงการขยายผลโครงการหลวงบาน
ปางมะโอ ซึ่งอาจเกิดจากจํานวนครั้งในการฝกอบรมที่เกษตรกรสวนใหญไดรับมีจํานวนครั้งที่
เพี ย งพอต อ การรั บ รู แ ละเข า ใจในเทคโนโลยี ก ารปลู ก กาแฟอราบิ ก า จึ ง ทํ า ให มี ก ารยอมรั บ
เทคโนโลยี และเขาใจถึงประโยชนที่ไดรับ ซึ่งถาหากเกษตรกรมีจํานวนครั้งของการเขารับการ
ฝ ก อบรมเพิ่ ม ขึ้ น เช น อย า งน อ ยการได รั บ การฝ ก อบรม 1 ครั้ ง ก็ อ าจทํ า ให เ กษตรกรยอมรั บ
เทคโนโลยีก ารปลู กกาแฟอราบิก ามากขึ้น ก็ไ ด อดิเ รก (2553) ไดศึ ก ษาปจ จัยที่สัมพั น ธกับการ
ยอมรับการปลูกถั่วเหลื่อมขาวโพด โดยการไมเผาและไมไถพรวน โดยชนเผาปะหลอง บานปาง
แดงใน ตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวาระดับการยอมรับการปลูกถั่วเหลื่อมขาวโพดและไม
ไถพรวน ขึ้นอยูกับจํานวนครั้งของการอบรมดานการปลูกถั่วเหลืองเหลื่อมขาวโพดและไมไถพรวน
2.) ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน รายไดจากการขายกาแฟอราบิกา รายได
ครัวเรือน เงินทุนในการปลูกกาแฟอราบิกา จํานวนแรงงาน พื้นที่ปลูกกาแฟอราบิกา ไมมี
ความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา ของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง ใน
โครงการขยายผลโครงการหลวงบานปางมะโอ อาจมีสาเหตุมาจาก เกษตรกรมีรายไดจากการขาย
กาแฟอราบิกา ยังเปนรายไดรองจากการขาย ชา เมี่ยง ดังจะเห็นไดจากรายไดเฉลี่ยจากชา และเมี่ยง
เฉลี่ยอยูที่ 33,638.00 บาท ในขณะที่รายไดเฉลี่ยจากการขายผลผลิตกาแฟอราบิกาเฉลี่ยอยูที่
7,100.29 บาท และเกษตรกรสวนใหญยังมีประสบการณในการปลูกกาแฟนอย และไดรับ
ผลตอบแทนที่ไมเต็มเม็ดเต็มหนวย นอกจากนี้ยังพบวารายไดครัวเรือนเฉลี่ย (42,188.75 บาท) สูง
กวาการขายผลผลิตการแฟอราบิกา เพราะการปลูกกาแฟถือวาเปนอาชีพใหมที่มีความรู และตองเอา
ใจใสดูแลอยางดี จึงนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหรายไดจากผลผลิตกาแฟอราบิกา และรายไดครัวเรือน
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ไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา ในด า นพื้ น ที่ ป ลู ก กาแฟอรา
บิกา พบวาไมมีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากสภาพพื้นที่ปลูกสวนใหญเปนปาทึบ มีความสูงชัน ทําใหยากลําบากตอการเคลื่อนยายปจจัยการ
ผลิ ต และผลผลิ ต กาแฟจึ ง ทํ า ให พื้ น ที่ ป ลู ก กาแฟอราบิ ก า ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การยอมรั บ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา
3.) ปจจัยอื่น ๆ เชน ทัศนคติในการปลูกกาแฟอราบิกา พบวามีความสัมพันธกับ
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกา โดยจะเห็นไดจากเกษตรกรสวนใหญมีความรูในและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการปลูกกาแฟอราบิกาอยูในระดับมาก จึงทําใหเกษตรเกิดการยอมรับเทคโนโลยี
การปลูก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเห็นผลที่ชัดเจน ถึงแมจะมีขั้นตอนการปฏิบัติดูแลรักษาที่ยุงยาก
ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมพื้นที่กอนปลูก การปลูกและการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวและการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังประสบปญหาเรื่องคุณภาพของผลผลิต แตผลประโยชนที่เกษตรกรจะ
ไดรับในอนาคตขางหนานั่นมีสูง เนื่องจากแนวโนมการบริโภคชา เมี่ยง ของคนในปจจุบันลดลง
การปลูกกาแฟจึงเปนอาชีพหนึ่งที่จะมาชดเชยจุดนี้ได
2. การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง
ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรมีการยอมรับเชิงความคิดเห็นตอเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอรา
บิกา ระดับมากในภาพรวม และการยอมรับนําไปปฏิบัติ พบวา เกษตรกรสวนใหญยอมรับ
เทคโนโลยีการปลูกกาแฟอราบิกาของเกษตรกรผูปลูกชาเมี่ยง โดยเกษตรกรมีความรูความเขาใจใน
ทุกขั้นตอนของการปลูกกาแฟอราบิกา เริ่มตั้งแตการเตรียมการกอนปลูก การปลูกและดูแลรักษา
และการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอยูในระดับมาก นั่นแสดงใหเห็นวาเมื่อเกษตรกร
เกิ ดกระบวนการเรียนรู แ ลว นําไปสู การปฏิบัติ แ ละเกิดการยอมรับในที่สุด ซึ่ง เปนไปตามแนว
ทางการยอมรับของ (Farmers’ Adoption) Mosher (1986) อางโดยแสงอรุณ (2537) ไดให
ความหมายของการยอมรับวา “เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยที่เกษตรกรไดรับรูแลวพิจารณาและ
ในที่สุดจะปฏิบัติหรือยอมรับนวัตกรรมนั้น” และ พงษศักดิ์ (2536) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีตอการ
ยอมรับสิ่งปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการเกษตรที่สูงของชาวเขาเผามงในจังหวัดเชียงใหม พบวา มี
ปจจัยบางประการที่เกี่ยวของคือ ปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ ทุนในการดําเนินงานของเกษตรกร สินเชื่อ
ในการกูเงินทางการเกษตรและภาระ หนี้สินของเกษตรกรชาวเขาที่มีความสัมพันธตอการยอมรับ
สิ่งใหมๆ ในการดําเนินการเกษตรที่สูงสําหรับปจจัยดานการถือครองที่ดินและฐานะทางเศรษฐกิจ
ไมมีผลยอมรับสิ่งปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการทางการเกษตร ปจจัยทางสังคม คือ จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนจะเปนตัวกําหนดใหเกษตรกรยอมรับสิ่งปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการเกษตรแตกตาง
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กันออกไป ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา แรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรชาวเขาเผามงไมมี
ความแตกตางในการยอมรับสิ่งปฏิบัติใหมๆ ในการดําเนินการเกษตร ผลการศึกษาการยอมรับ
สอดคลองกับ สิทธิกร (2541) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการสงเสริมการปลุก
กระถินเทพา ในพื้นที่จังหวัดนครพนม พบวาความรูดานตลาดรับซื้อ และราคามีความสัมพันธกับ
การยอมรับกาสงเสริมการปลูกกระถินเทพาในพื้นทีจังหวัดนครพนม
ปญหาและขอเสนอแนะในการปลูกกาแฟอราบิกาเพื่อเพิ่มรายไดในสวนเมี่ยง
1. ปญหา
ปญหาของการปลูกกาแฟอราบิกาเพื่อเพิ่มรายไดในสวนเมี่ยงนั้น สามารถสรุปปญหาตาง ๆ
ไดดังนี้
1) ปญหาดานปจจัยการผลิต เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาดานปุยเคมี สารกําจัดศัตรู
และโรคพืชพืชมีราคาสูง
2) ปญหาดานการปลูกและการดูแลรักษา เกิดการระบาดของเพลี้ยหอยซึ่งเปนแมลงศัตรูพืช
ที่สําคัญทําใหตนกาแฟอราบิกาชะงักการเจริญเติบโต
3) ปญหาดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพบวาเกษตรกรยังตองการความรูในการแปรรูป
กาแฟ อราบิกาเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิกาตอไป
2. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะของการปลูกกาแฟอราบิกาเพื่อเพิ่มรายไดในสวนเมี่ยงนั้น ภาครัฐควรใหการ
สนับสนุนดานเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใหความรู ติดตามดูแลอยางสม่ําเสมอ ทั้งในเรื่องของ
ความรูในการปลูกกาแฟอราบิกา การปองกันกําจัดโรคแมลง ศัตรูที่สําคัญของกาแฟอราบิกา การ
แปรรูปกาแฟอราบิกาใหไดคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด รวมไปถึงการใหความรูการบริหาร
จัดการกลุมผูปลูกกาแฟอราบิกาใหเปนรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน
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3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวิจยั ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) ศึกษาวิจยั การยอมรับการปลูกกาแฟอราบิกาเพื่อเพิ่มรายไดในพื้นที่อื่นๆ ที่การ
ปลูกเมี่ยง
(2) ศึกษาวิจัยแนวทางการตลาดในการขายกาแฟอราบิกา ในรูปแบบของกลุมวิสห
กิจชุมชน หรือสหกรณ
(3) ศึกษาวิจัยรูปแบบการปลูกกาแฟอราบิกาในระบบวนเกษตร อยางยั่งยืน

