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ชื่อเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการจัดการสวนกาแฟตามหลักวิชาการของเกษตรกรผูปลูกกาแฟ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.ศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการจัดการสวนกาแฟ
ตามหลักวิชาการของเกษตรกรผูปลูกกาแฟที่ไดรับการสงเสริมจากมูลนิธิโครงการหลวง  2.ได
แนวทางในการจัดกิจกรรมการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรเพื่อนําไปสู
การจัดการสวนกาแฟอราบิกาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเกษตรกรที่ปลูกกาแฟในพื้นที่โครงการหลวง 
21 แหง จํานวน 1,909 ราย ทําการสุมตัวอยางตามสูตรของ  Yamane  ไดจํานวนทั้งสิ้น 330  ราย   
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ  การวิเคราะหขอมูลใช  คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสูงสุด-ต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเชิงเสน 

ผลการศึกษา  พบวา  เกษตรกรตัวอยางทีป่ลูกกาแฟสวนใหญรอยละ 76.06  เปนเพศ
ชาย  มีอายเุฉลี่ย 46.95 ป รอยละ 50.30 จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา จาํนวนแรงงานใน
ครัวเรือนที่ใชในการผลิตกาแฟเฉลี่ย 2.06 คน จาํนวนแรงงานจางในทองถิ่นที่ใชในการผลิตกาแฟ
เฉล่ีย 5.38 คน เปนสมาชกิกลุมกองทนุหมูบาน รอยละ 33.93 การถอืครองที่ดินสวนใหญเปนของ
ตัวเองและไมมีเอกสารสทิธิ ์มีพืน้ที่ปลูกเฉลี่ย 6.52  ไร  จํานวนตนกาแฟที่ปลูกอายุมากกวา 3 ป 
เฉล่ีย 360.50 ตน/ไร จํานวนตนกาแฟที่ปลูกอายุระหวาง 1 - 3 ป เฉลี่ย 220.26 ตน/ไร เกษตรกร
สวนใหญไดรับตนพนัธุกาแฟจากโครงการหลวงแบบใหเปลา  รายจายเกีย่วกับกาแฟทัง้หมดใน
รอบปเฉล่ีย  24,650.38 บาท/ป รายไดจากการขายผลผลิตกาแฟเฉลี่ย 32,011.70 บาท/ป 
เกษตรกรสวนใหญมีแหลงสนิเชื่อเพื่อใชในการผลิตกาแฟ คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.)  โดยมสิีนเชื่อทัง้หมดเฉลี่ย 70,462.50 บาท การติดตอและไดรับคําแนะนาํ
เกี่ยวกับกาแฟจากเจาหนาทีส่งเสริมเฉลี่ย 2.16 คร้ัง/ป ในดานการไดรับขาวสารเกี่ยวกับกาแฟ (5 
ปที่ผานมา) พบวา เกษตรกรสวนใหญไมเคยไดรับขาวสาร  สวนการไดรับขาวสารจากเจาหนาที่
โครงการหลวงนั้น เกษตรกรรอยละ 47.27  ไดรับขาวสารมากกวา 4 คร้ัง/ป และเกษตรกรมีการ
อบรมเฉลี่ย 3.32 คร้ัง/5 ป (จากทุกหนวยงาน) สวนการไดเขารวมฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการสวน
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กาแฟจากมูลนิธิโครงการหลวง เกษตรกรไดรับการฝกอบรมเฉลี่ย 1.62 คร้ัง/ป เกษตรกรสวนใหญ
รอยละ 84.82  ไดรับการอบรมเรื่องการเพาะกลา  ในดานความพงึพอใจกับการสนับสนนุดาน
วิชาการและการตลาดกาแฟของมูลนิธโิครงการหลวง เกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจมาก รอย
ละ 66.97   

ผลการศึกษาความรูของเกษตรกรเกี่ยวกบัการจัดการสวนกาแฟ พบวา เกษตรกรมีความรู
ในระดับปานกลาง(คาเฉลีย่ 14.44  คะแนน)  ในดานทัศนคติเกีย่วกับการจัดการสวนกาแฟ พบวา 
เกษตรกรมีทัศนคติในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ย 1.94)  และภาพรวมการจัดการสวนกาแฟตามหลกั
วิชาการ   พบวา   เกษตรกรสวนใหญมกีารจัดการสวนกาแฟระดับปานกลาง (11 - 15 คะแนน)  
รอยละ 54.55 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา  การศึกษา รายไดจากกาแฟ และความรูเกี่ยวกับการ
จัดการสวนกาแฟมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการจัดการสวนกาแฟตามหลัก
วิชาการของเกษตรกร  ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 

แนวทางในการจัดกิจกรรมการฝกอบรมตามความตองการของเกษตรกร  เพื่อนําไปสูการ
จัดการสวนกาแฟอราบิกาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีดังนี้  คือ 

1. การจัดหลักสูตรการฝกอบรมตองคํานึงถึงระดับการศึกษาของบุคคลเปาหมาย  และ
ควรเนนสาธิตวิธีและสาธิตผล ศึกษาดูงานสวนกาแฟที่ประสบผลสําเร็จ และเอกสารควรเปน
รูปภาพที่เขาใจงาย  

2. การจัดการฝกอบรมควรแยกเกษตรกรตามฐานะทางเศรษฐกิจ เพราะเกษตรกรที่มี
รายไดสูงจะมีความสามารถในการซื้อปจจัยการผลิต  และมีการจางแรงงานนอกครัวเรือนได
มากกวา   

3. การจัดการใหความรูในกรณีเหตุการณผิดปกติจากภัยธรรมชาติ ควรมีหนวยเฉพาะกิจ
ที่ใหคําแนะนําในการจัดการ  เพื่อฟนฟูสภาพการเจริญเติบโตของตนกาแฟ  

4. เจาหนาที่ฝกอบรมของโครงการหลวง กอนการฝกอบรม ควรหาความตองการของ
เกษตรกรกอนจึงจะจัดทําหลักสูตรตามความตองการของเกษตรกรอยางแทจริง 

5. ควรจัดใหมีกิจกรรมเพื่อใหสิทธิประโยชนแกการเปนสมาชิกกลุมผูปลูกกาแฟ เชน การ
ใหการฝกอบรม การมีสิทธิเขาประกวดการจัดการสวนกาแฟที่มีประสิทธิภาพ จะเปนการใหรางวัล 
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกสมาชิก  เปนตน 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1)  to study factors affecting arabica coffee farm 
management according to technical principles of farmers under the extension program of the 
Royal Project Foundation and 2)  to obtain appropriate approach to organize training activities 
that will be suited to the demands of those farmers which will be leading to efficient farm 
management. 
 The sample of this study was the arabica coffee farmers under the Royal Project 
Foundation’s extension areas of 21 units, which were 1,909 farmers.  The 330 sampled farmers 
was taken by Yamane’s formula and data collection was done by interviewing.  Data were 
analyzed by percentage, average, maximum-minimum values, standard deviation and multiple 
regression. 
 The study revealed that  76.06 % of the sampled farmers were male, with the average age 
46.95 years old, and 50.30 % of them had the education of primary school.  On average the 
household labors used in the coffee farm was 2.06 person/household, and the hired labors of their 
own community were 5.38 person/household.  About 34% of the farmers were members of the 
village fund group and the land tenure were mostly own by the farmers without any registered 
documents.  On average the farm size was 6.52 rai, the coffee trees of more than 3 years was 
360.50 tree/rai, the coffee tree of 1 – 3 years was 220.26 tree/rai.  The farmers had received their 
coffee seedling from the Royal Project with no payment.  The annual expenditure for their coffee 
farm management was 24,650.38 baht/year and the revenue from their coffee produces was 
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32,011.70 baht/year.  The source for farm credit was mostly from the Bank for Agriculture and 
Agricultural Cooperatives and on average their total credit was 70,462.50 baht.  The 
communication and recommendation on coffee subjects from the extension officers was 2.16 
times/year.  The farmers had never received any information about arabica coffee during the past 
5 years.  For the information receiving from the Royal Project extension officers, there was 47.27 
% of the farmers that had more than 4 times/year of information receiving.  On average the 
training activities were 3.32 times/5 years (from every agency), while the participation in the 
coffee farm management training from the Royal Project Foundation for the farmers was 1.62 
times/year and 84.82% of the farmers had their training session on seedling management.  About 
67 % of the farmers had satisfaction on the technical and marketing support from the Royal 
Project Foundation at high level. 
 The study on the farmers’ knowledge about coffee farm management showed that the 
farmers had moderate knowledge with the average point 14.44.  For the attitude on coffee farm 
management, the farmers had moderate attitude with the average point 1.94 and the overall farm 
management according to technical principles of the farmers were 54.55 % which had moderate 
level with the average point 11 – 15 points.  

The result on hypothesis test showed that education, revenue from coffee produces and 
knowledge on farm management had significant relation to technical principles at the level 0.05. 

To organize the training activity which should be based on the farmers’ demand, and 
leaded to more efficient farm management, the appropriate approaches should be as followed; 

1) The organizing of any training courses must consider on the education’s level of the 
targeted participants.  Therefore, the training courses should emphasize on the 
demonstration, farm practices and visiting good farm management.  Moreover, the 
documents of the training courses should have more pictures or easy to understand. 

2) The management on the training courses should be prepared for different economic 
groups.   The farmers who had more income, had more capabilities to buy inputs as 
well as more abilities to hire off-farm labors.    

3) In case of unusual natural events, the management on the training courses should 
provide a particular technical unit to recommend on specific management to recover 
the growth of those coffee trees. 
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4) The training officers of the Royal Project Foundation should have the information on 
the required topics from the farmers before organizing of any training courses.   

5) There should be some privileges for the members of the Royal Project’s coffee 
farmer groups such as training courses, special activities to motivate better farm 
management (contest or rewards for efficient farm management) in order to create 
moral supports for those efficient members.      
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