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บทคดัย่อ 
 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตามหลกัการ
ปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟในต าบลป่าแป๋อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่2)
เพื่อวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคมท่ีมีผล
ต่อการปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟ ในต าบลป่าแป๋ อ าเภอ
แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีมีต่อระบบ
เกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟใน ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตงจงัหวดั
เชียงใหม ่
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 150 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ส าหรับ
เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 49 ปี จบการศึกษาต ่ากว่า
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4สถานะภาพสมรส มีพื้นท่ีถือครองอยูร่ะหว่าง 11-30ไร่ มีพื้นท่ีส าหรับปลูก
กาแฟนอ้ยกวา่ 10ไร่ มีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย 53420.64 บาทต่อปี  
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มีประสบการณ์การปลูกกาแฟอยูร่ะหว่าง 6-10 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลิตเองโดยมีพ่อคา้
มารับซ้ือผลผลิต เคยผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกบัระบบหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมมี
ประสบการณ์ดูศึกษางานทางดา้นระบบหลกัการปฏิบติัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสมและมีการติดต่อ
กบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร  
 ผลการศึกษาความรู้และความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟอยู่
ในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 61.47) การปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัทางการเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ส าหรับกาแฟ พบวา่ เกษตรกรมีการปลูกกาแฟบนพื้นท่ีเนินโดยจะปลูกเม่ียงก่อนและปลูกกาแฟตาม มี
การคดัเลือกประเภทและชนิดพนัธ์ุโดยจะใช้สายพนัธ์ุอะราบิก้าการใช้วตัถุอนัตรายทางการเกษตร
พบวา่ เกษตรกรมีการใช้ตามค าแนะน าท่ีระบุไวใ้นฉลากก ากบัและมีการใช้อุปกรณ์ป้องกนัสารพิษ 
ไดแ้ก่ หน้ากาก หรือผา้ปิดจมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเทา้ส่วนดา้นการเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่า 
เกษตรกรเก็บเก่ียวผลกาแฟท่ีมีความสุกแก่ในระยะท่ีเหมาะสมสถานท่ีตากผลกาแฟสะอาดมีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีการรักษาความสะอาดสถานท่ีตากผลกาแฟเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจดบนัทึก
ขอ้มูลวนัปลูก วนัท่ีศตัรูระบาด แต่มีการจดบนัทึกการใส่ปุ๋ย การใชส้ารเคมี ปริมาณผลผลิตกาแฟและ
รายไดจ้ากการขายผลผลิตกาแฟ 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพอว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักการ
ปฏิบติัการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของผูป้ลูกกาแฟอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ดา้นความรู้และความ
เขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟ ไดแ้ก่ ประสบการณ์การฝึกอบรม(GAP) 
พื้นท่ีปลูกกาแฟ การศึกษาดูงาน(GAP) และการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร และด้าน
ประสบการณ์การปลูกกาแฟ 
  ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญ เกษตรกรในพื้นท่ียงัขาดความรู้ในระบบการปฏิบัติทาง
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตกาแฟคุณภาพในดา้นการจดัการคุณภาพในกระบวนการผลิต
และหลงัการเก็บเก่ียว เช่น การบริหารจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสานการส ารวจการเขา้ท าลายของ
ศตัรูพืช สถานท่ีตากเมล็ดกาแฟเพื่อลดความช้ืน การลดความช้ืนของผลกาแฟ ก าจดัส่วนของตน้กาแฟ
รวมทั้งผลร่วงท่ีเป็นโรคการจดบนัทึกการปฏิบติังานตามเกษตรกรดีท่ีเหมาะสมส าหรับกาแฟอย่าง
ถูกตอ้ง เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการร่วมกนัด าเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาของเกษตรกรโดยเฉพาะ 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to study1) factors affecting practices on good 
agricultural practices (GAP) of coffee growers in Pa Paesub-district, Mae Taengdistrict, Chiang Mai 
province 2) relationshipofthosefactors such as personal factors, economic factors and social factors 
on farming practices by the GAP regulation and 3) problems, obstacles and recommendations 
towards the GAP of coffee growers in Pa Pae sub-district, Mae Taeng district, Chiang Mai province. 
 The research samplings were150 coffee growers in Pa Pae sub-district, Mae Taeng district, 
Chiang Mai province.Datawere collected by interviewed questionnaires and analyzed by descriptive 
statisticssuch as percentage, mean average, minimization, maximization, standard deviation and 
Pearson’s coefficientcorrelationproduct moment  
 The results showed that most of the growers were male averaged 49 years of age with 
educational background lower than the prathom level. Marital Status were married ,land holdiy area 
11-30 Rai and cultivated coffee area lower 10 Rai, the household income was53,420.64 baht per 
year, the experience on coffee growing was 6-10 years. The coffee growers have been trained and 
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receivrd practical knowledge fram excursions on GAP. Also, they regulary contact agricultural 
extensionists. However, the most of the coffee growers sold their products by themselves. 
 The coffee growing was practiced on the upland condition by growing coffee after 
harvesting Assam tea.The growers basicly selected Arabica coffee varieties and types. For the 
practice and production controlling, the growers were protected clothing such as masks, hand-
gloves, hats and shoes to prevent any hazardous toxic substances, pesticides application were 
directly followed recommendations.The research found that the growers harvested mature coffee, 
where they dried coffee were well-ventilated places and always kept these areas clean. Most of the 
growers had never recorded the planting dates and also the spreading date of pests and diseases. 

However, the growers had recorded details on fertilizers application, chemical usages, quantity of 
coffee produces andreturns from coffee selling. 
 Hypothesis test resulted that the factors which significantly related to the practical works 
of the growers who followed the regulations on Good Agricultural Practice for coffee 
were;knowledge and understanding on Good Agricultural Practice regulation such as the 
participation in technical training completed (GAP), cultivated coffee area field trip study (GAP), 
contact with agricultural extension officer and the experience on coffee growing. 

 Problems obstacles and recommendations, most of the growers lacking of knowledge 
about quality management in coffee producing process and after harvesting process such as 
integrated pest management, exploring pest infestation, dried coffee bean places, drying coffee 
beans, getting rid of parts of coffee tree as well as diseased beans and recording the good 
agricultural practices for coffee correctly. Therefore, the suggestion farm thereseach, public and 
private sectors should cooperate in order to find the solution for the problems and obstacles of the 
coffee growers. 

 
 

 


