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Abstract
The objective of this research were to study personal characteristics, socio-economic 

of coffee growers and processing community enterprise member group, to study the 
operations of coffee grower and processing community enterprise group, to study the 
relationship between various factors and the operation of coffee grower and processing 
community enterprise group, and to study problems and recommendations of coffee 
growers and processing community enterprise group, Thep Sadet Sub-district, Doi Saket 
District, Chiang Mai Province. The population used in the study were 146 coffee farmers. 
Data were collected by questionnaires. Analyze data using description and Chi-square 
test.

The study found that most farmers are male, aged between 41-50 yeas, have 
completed high school education, have marital status, having 3-4 family members, 1-2 
household labor, most have income 150,000-200,000 baht per year, have agricultural 
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area 1-10 rai, mostly receiving news from agricultural extension offices and had previously 
received agricultural training. The operations of the coffee grower and processing enterprise 
are at a high level. Factors that relate to the operation of community enterprise, coffee 
growers and processing group; in organization such as gender and training, the raw material 
production includes training, finance and account including training.

Problem and suggestion regarding the operative of community enterprise, coffee 
grower and processing groups, such as member’s operative have delays receiving incorrect 
costumer order; such as order duplicate products repeat production errors in the 
production process and recording revenue wrong expense.
Keywords: operation, community enterprise, coffee growers and processing group 

บทคัดยอ
ก ารวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาลกัษณะพืน้ฐานสวนบคุคล เศรษฐกจิ และสงัคมของสมาชกิ

วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ เพื่อศึกษา การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและ
แปรรูปกาแฟ เพ่ือศึกษาความสัมพนัธระหวางปจจัยตางๆ กบัการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลกู
และแปรรปูกาแฟ และเพือ่ศกึษาปญหาและขอเสนอแนะในการดาํเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนกลุมผูปลกู
และแปรรูปกาแฟ ในตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัย
คือ เกษตรกรผูปลูกกาแฟจํานวน 146 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
สถิติพรรณนา และการใชสถิติ Chi-square test

การศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวง 41-50 ป จบการศึกษาระดับช้ัน
มธัยมศกึษาตอนปลาย มสีถานภาพสมรส มจีาํนวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน มจีาํนวนแรงงานทางดาน
การเกษตรในครัวเรือน 1-2 คน สวนใหญมีรายได 150,000-200,000 บาทตอป มีจํานวนพ้ืนท่ีทํา
การเกษตร 1-10 ไร สวนใหญไดรับขาวสารจากเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร และสวนใหญเคยเขารับ
การฝกอบรมท่ีเกีย่วของทางดานการเกษตร การดําเนินงานของวิสาหกิจชมุชนกลุมผูปลกูและแปรรูปกาแฟ
อยูในระดบัมาก ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธกบัการดาํเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนกลุมผูปลกูและแปรรปูกาแฟ 
ดานองคกร ไดแก เพศ และการเขารับการอบรม ดานการผลิตและวัตถุดิบ ไดแก การเขารับการอบรม 
และดานการเงินและบัญชี ไดแก การเขารับการอบรม

สําหรับปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูป
กาแฟ เปนปญหาการปฏบิตักิารดาํเนนิงานตามหนาทีข่องสมาชกิ มปีญหาในการทาํความเขาใจของสมาชกิ
ทําใหการดําเนินงานบางหนาที่เกิดความลาชา เกิดปญหาการสั่งสินคาซํ้าซอนทําใหเกิดการผลิตสินคาซํ้า 
เกิดการผิดพลาดหรือการเสียเปลาของผลผลิตในข้ันตอนการเปดเคร่ืองหรือเร่ิมแปรรูปของการผลิต และ
ปญหาการบันทึกรายรับ-รายจาย จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบการทําบัญชีในบางครั้ง
 คําสําคัญ: การดําเนินงาน วิสาหกิจชุมชน กลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ
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คํานํา
กาแฟเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหน่ึง

ของไทยที่ทํารายไดใหแกเกษตรกรปละประมาณ 
3,000 ลานบาท โดยในชวงป พ.ศ.2549-2553 
ตลาดกาแฟมีการขยายตัวอยางมาก ทําใหความ
ตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปกาแฟ
ในประเทศเพิม่ขึน้จาก 47,000 ตนั ในป พ.ศ.2549 
เปน 67,000 ตัน ในป พ.ศ.2555 ในขณะเดียวกัน
ผลผลิตกาแฟในประเทศกลับลดลงอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากราคากาแฟที่ตกตํ่าเปนเวลานาน ทําให
เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นแทน เชน 
ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล เน้ือที่ที่ให
ผลผลิตจึงลดลงจาก 429,878 ไร ในป พ.ศ.2549 
เหลือเพียง 279,060 ไร ในป พ.ศ.2556 ทําให
ผลผลิตลดลงดวย (อุตสาหกรรมกาแฟ, 2559)

พันธุกาแฟที่ปลูกสวนใหญเปนพันธุโรบัสตา 
รอยละ 78 โดยแหลงปลูกที่สําคัญอยูในภาคใต 
ไดแก จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี กระบ่ี 
นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ พังงา สวนพันธุ
อาราบิกามีเพียงรอยละ 22 แหลงปลูกที่สําคัญอยู
ในภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน ตาก จึงทําใหผลผลิตไมเพียงพอตอ
ความตองการของโรงงานแปรรูปที่เพิ่มขึ้น ทําใหมี
การนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นดวย และต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใตความตกลงเขต
การคาเสรีอาเซียน (AFTA) ประเทศไทยเปดตลาด
ใหนําเขากาแฟเสรี โดยลดภาษีนําเขาเมล็ดกาแฟ
และกาแฟสําเร็จรูปเหลือรอยละ 5 และรอยละ 0 
ตามลาํดบั ซึง่มผีลกระทบตอเกษตรกรผูผลติกาแฟ
ในประเทศ ผูประกอบการแปรรูปกาแฟไทยนําเขา
เมล็ดกาแฟและกาแฟสําเร็จรูปจากตางประเทศ
แทนการรบัซือ้ในประเทศ ประเทศคูแขงในการผลิต
กาแฟของไทย ไดแก ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซยี 

ซึ่งประเทศเหลานี้สามารถผลิตกาแฟที่ใหผลผลิต
สูงกวาและตนทุนการผลิตตํ่ากวา การผลิตกาแฟ
ของไทยจึงไมสามารถแขงขันกับเวียดนามได และ
เนื่องจากปจจุบันสวนกาแฟของไทยรอยละ 70 
ของกาแฟโรบัสตาเปนสวนผสม ซึ่งเกษตรกรขาด
การบํารุงรักษา สงผลใหผลผลิตตํ่าเฉลี่ยไรละ 
136 กิโลกรัม ในขณะท่ีสวนท่ีปลูกเปนสวนเด่ียว
ประมาณรอยละ 30 ของกาแฟโรบัสตาทั้งหมด
ใหผลผลิตถึง 250 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมีเนื้อที่ปลูก
นอยกวาสวนผสมมาก ผลผลิตเฉล่ียของประเทศ
จึงตํ่า กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดําเนินการ
ยุทธศาสตรกาแฟตั้งแตป 2552-2556 สามารถ
บรรลุเปาหมายไดในระดับหน่ึงเน่ืองจากติดขดัดาน
งบประมาณ ไมสามารถขยายผลไดตามเปาหมาย 
ในป 2557-2560 ทีเ่ขาสู AEC จาํเปนท่ีอตุสาหกรรม
กาแฟตองเรงพัฒนา โดยไทยมีศักยภาพดาน
การแปรรูปและมีศักยภาพในการผลิตและสงออก
มาก ดังนั้นการพัฒนาในระยะตอไปจําเปนตอง
จดัทํายทุธศาสตรกาแฟ โดยเนนการบรหิารจดัการ
แบบครบวงจร (Supply Chain) บนพื้นฐานของ
ศกัยภาพ (Potential) และอตัลกัษณของกาแฟไทย 
พฒันาต้ังแตตนนํา้ กลางน้ํา สูปลายน้ํา โดยการเพ่ิม
ประสทิธภิาพการผลติ ลดตนทุนการผลติ การพฒันา
คุณภาพเมล็ดกาแฟสูมาตรฐานสากล การผลิต
กาแฟเฉพาะถิน่และการเปนศนูยกลางอตุสาหกรรม
แปรรูปกาแฟ เพ่ือใหสามารถเปนผูนําสินคากาแฟ
ในอาเซียนตอไป (กรมวิชาการเกษตร, 2560)

ตําบลเทพเสด็จ นอกจากจะเปนพื้นที่ที่อุดม
ไปดวยตนเส้ียว ทีพ่รอมจะผลิดอกบานในชวงเดือน
กมุภาพนัธถงึเดอืนมนีาคม จนเกดิเปนงาน “เทศกาล
ดอกเสี้ยวบานลานกาแฟเทพเสด็จ” แลว ภายใน
ผืนปาของตําบลทามกลางพงไพรแหงนี้ ยังมาก
ไปดวยมวลไมพันธุกาแฟอาราบิกา ที่หลากหลาย
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วากันวา กาแฟบริเวณพ้ืนที่แหงน้ีเปนกาแฟท่ีมี
คุณภาพดีที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย จึงถูก
ขนานนามใหเปน “กาแฟเทพเสด็จ”

กาแฟเทพเสด็จ เป นกาแฟค่ัวสายพันธุ 
อาราบิกาแท 100% ที่ปลูกบนท่ีสูงจากระดับ
นํา้ทะเลระหวาง 1,000-1,500 เมตรขึน้ไป มสีภาพ
ภูมิอากาศคอนขางเย็นตลอดทั้งป ทําใหผลผลิต
กาแฟอาราบิกาของตําบลเทพเสด็จเปนเมล็ดกาแฟ
ที่ไดคุณภาพดีมีกลิ่นหอม รสชาตินาลิ้มลอง ซึ่ง
กาแฟท่ีคั่วมีดวยกันทั้งหมด 3 ระดับ คือ คั่วออน 
คั่วกลาง และคั่วเขม ตนกาแฟในตําบลเทพเสด็จ
เปนไรกาแฟที่กระจายอยูทามกลางผืนปาใตเงา
รมไมใหญ ซึง่เมล็ดกาแฟจะใหคณุภาพท่ีดเีมือ่ไดรบั
แสงแดดออนๆ เพียงรําไร การจัดต้ังกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือการปลูก การผลิต และการแปรรูปเมล็ด
กาแฟ ทัง้หมด 4 กลุม ไดแก กลุมกาแฟดอยปาเม่ียง 
เทพเสด็จ กลุมรุงเรืองพัฒนาเทพเสด็จ กลุมผูปลูก
กาแฟและผลติกาแฟอนิทรยีบานปางบง กลุมกาแฟ
เทพเสด็จและการแปรรูป โดยการรวมกลุมของ
เกษตรกรเริม่ขึน้ พ.ศ.2531 ศนูยพฒันาโครงการหลวง 
ปาเมี่ยง โดยการสงเสริมความรูดานการผลิต และ
สนับสนุนปจจัยการผลิต รวมถึงดานการตลาดแก
กลุมเกษตรกร ตอมาในป พ.ศ.2552 มกีารปรบัเปล่ียน
โครงสรางกลุมเพื่อใหสอดคลองกับจํานวนสมาชิก
ที่ลดลง โดยเหลือเพียงคณะกรรมการอํานวยการ
เพียงฝายเดียวเพ่ือลดข้ันตอนการดําเนินงาน และ
การติดตอสื่อสารของกลุมใหรวดเร็วขึ้น การเปน
สมาชกิของทัง้ 4 กลุมใชวธิกีารระดมหุนสมาชกิโดย 
หมู 7 มีจํานวนหุน 75 หุน (100 บาทตอหุน) เงิน
รายไดจากสมาชกิ 7,500 บาท รองลงมา หมู 4 และ
หมู 5 มีจํานวนหุน 68 หุนและ 46 หุน โดยมีเงิน
รายไดจากสมาชิก 6,800 บาท และ 4,600 บาท 

ตามลาํดบั การบรหิารจดัการดานทนุของทัง้ 4 กลุม
ใชวธิกีารใหสมาชิกถอืหุนหกัเงินรายไดหลงัการขาย
ผลผลิตกโิลกรัมละ 1 บาทเขาเปนทนุของกลุม และ
มกีระบวนการควบคมุคณุภาพการผลติและแปรรปู
ใหไดมาตรฐานเดียวกัน (Traveller Freedom, 
2558)

คณะผูศึกษาจึงมีการศึกษาการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุมปลูกกาแฟและการแปรรูป
กาแฟ ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชยีงใหม เพือ่ใหทราบวามปีจจยัอะไรบางทีม่อีทิธพิล
ตอการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและ
แปรรปูกาแฟ เพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาปรบัปรงุ
และสงเสรมิการดาํเนนิงานของกลุมวสิาหกจิชมุชน
อื่นๆ ที่มีความสนใจพัฒนากลุมวิสาหกิจของตน 
หรือผู ที่สนใจเริ่มกอตั้งกลุ มวิสาหกิจชุมชน ให
สามารถดําเนินงานไปสูความสําเร็จอยางม่ันคง และ
สามารถตอยอดไปเปนผูประกอบการธุรกิจขนาด
ยอมและขนาดกลางตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคือ เกษตรกร

ผูปลูกกาแฟท่ีเปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในเขต
พื้นที่ตําบลเทพเสด็จ ประกอบดวย กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน กาแฟดอยปาเมี่ยงเทพเสด็จ รุงเรืองพัฒนา
กาแฟเทพเสด็จ กลุมผูปลูกและผลิตกาแฟอินทรีย
บานปางบง และกาแฟเทพเสด็จและการแปรรูป
กาแฟ จาํนวน 146 คน การวจัิยครัง้นีไ้ดดาํเนนิการ
วจิยัตัง้แตเดอืนกันยายน พ.ศ.2559 ถงึเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2560

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช ขอมูลทุติยภูมิ
จากเอกสาร สิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือ
นาํมาเปนขอมลูพืน้ฐานในการวจิยั และขอมลูปฐมภมูิ 
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โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอมูลจากเกษตรกรกลุ มวิสาหกิจชุมชนท่ีปลูก
กาแฟในเขตพ้ืนทีต่าํบลเทพเสด็จ อาํเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 4 กลุม ซึ่งประกอบดวย กลุม
วิสาหกิจชุมชน กาแฟดอยปาเม่ียง เทพเสด็จ 
รุงเรืองพัฒนากาแฟเทพเสด็จ กลุมผูปลูกและผลิต
กาแฟอินทรยีบานปางบง และกาแฟเทพเสด็จและ
การแปรรูปกาแฟ

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ไดดังนี้ 1) การ
วเิคราะหลกัษณะพ้ืนฐานสวนบคุคล เศรษฐกิจ และ
สงัคม และการวิเคราะหการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ  อธิบายโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
ประกอบดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) การวิเคราะหหาปจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ
กับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูก
และแปรรูปกาแฟ ในตําบลเทพเสด็จ อาํเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม โดยการใชสถิติ Chi-square test 
และ 3) การวิเคราะหปญหา และขอเสนอแนะของ
เกษตรกรใชวิธีการจัดประเภทและจัดกลุมขอมูล

ผลการวิจัยและวิจารณ
ลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม
ของสมาชกิวสิาหกจิชมุชนกลุมผูปลกูและแปรรปู
กาแฟ

ผลการศึกษาพบวา สมาชิกกลุ มวิสาหกิจ
ชุมชนสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 63.1 
มีอายุอยูในชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 47.8 
รองลงมามีอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 32.6 และ
มีอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 19.6 จบการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 
67.4 รองลงมาช้ันประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 

17.3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 15.3 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนมีสถานภาพสมรส มี
จาํนวนสมาชกิในครอบครวั 3-4 คน คดิเปนรอยละ 
69.6 รองลงมามจีาํนวนสมาชกิในครอบครวั 5-6 คน 
คิดเปนรอยละ 30.4 มีจํานวนแรงงานทางดาน
การเกษตรในครวัเรอืน 1-2 คน คดิเปนรอยละ 86.9 
มีรายได 150,000-200,000 บาทตอป คิดเปน
รอยละ 71.7 รองลงมามีรายไดมากกวา 250,000 
บาทตอป คิดเปนรอยละ 28.3 เกษตรกรโดย
สวนใหญมจีาํนวนพ้ืนท่ีการเกษตร 1-10 ไร คดิเปน
รอยละ 78.2 รองลงมามีพื้นที่ทําการเกษตรอยูที่ 
11-20 ไร คิดเปนรอยละ 21.8 ตามลําดับ กลุม
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทุกคนไดรับขาวสารจาก
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และทุกคนเคยเขารับ
การฝกอบรม

 การดําเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนกลุมผูปลกูและ
แปรรูปกาแฟ

การศึกษาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
กลุมผูปลกูและแปรรูปกาแฟในตําบลเทพเสด็จ โดย
การวัดระดับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
พบวา การดําเนนิงานของวสิาหกจิชมุชนกลุมผูปลกู
และแปรรูปกาแฟอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.54) 
โดยมีรายละเอียดแตละดาน ไดแก ดานองคกร
มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.57) 
รองลงมาดานการตลาดและลูกคามกีารดาํเนนิงาน
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.55) ดานการผลิตและ
งานสนบัสนนุการผลติมกีารดาํเนนิงานอยูในระดบั
มาก (คาเฉล่ีย 4.55) และดานการบัญชแีละการเงิน
มีการดําเนินงานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.48) 
ตามลําดับ (Table 1)
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Table 1  Level of the community enterprise operation of coffee and product processing 
farmers in Thep Sadet Sub-district Doi Saket district Chiang Mai province

(n=146)

Operation of coffee and product processing 𝛘 S.D. Description

Organization
Marketing and customer
Production and production support
Account and fi nance

4.57
4.55
4.55
4.48

0.92
0.91
0.91
0.89

High
High
High
High

Total 4.54 0.91 High

High = 3.68-5.00, Moderate = 2.43-3.67, Low = 1.00 -2.33

ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับระดับการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและ
แปรรูปกาแฟ

การวิเคราะหเพ่ือหาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูก
และแปรรูปกาแฟ ใชการทดสอบไควสแควร (Chi-
square test) ในการหาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ 10 ตัวแปร ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา จํานวนสมาชิกใน
ครวัเรือน จาํนวนแรงงานการเกษตร รายไดการเกษตร 
จาํนวนพ้ืนทีใ่นการเกษตร การไดรบัขาวสารความรู
เกีย่วกบักลุมวสิาหกจิ และการฝกอบรมจากหนวยงาน
ราชการ และคาความสมัพนัธตองมรีะดับนยัสาํคญั
ที่ 0.01 และ 0.05 เพื่อหาวาตัวแปรอิสระที่มีความ
สมัพันธกบัระดับการดําเนนิงานของวิสาหกิจชุมชน
กลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

โดยผลการหาคาความสมัพนัธระหวางลกัษณะ
พื้นฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกรกับการดําเนนิงานของวิสาหกิจชมุชนกลุม
ปลูกกาแฟและการแปรรูปกาแฟตําบลเทพเสด็จ 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมีผลดังนี้

ดานองคกร
คาความสัมพนัธระหวางลักษณะพ้ืนฐานสวน

บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ
ดําเนินงานดานองคกรโดยวิเคราะหตัวแปรอิสระ
จาํนวน 10 ตวัแปร การศกึษาพบวา มตีวัแปรอสิระ 
2 ตวัแปร ทีม่คีวามสัมพนัธกบัระดับการดําเนินงาน
ดานองคกรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก

1. เพศ (sig = 0.011) จากการศึกษาพบวา 
การดําเนินงานในดานองคกรข้ึนอยูกับเพศ โดย
เพศชาย จะมกีารดาํเนนิงานในดานองคกรไดดกีวา
เพศหญิง ซึง่เปนเพราะเพศชายมีภาวะผูนาํ การเคารพ
ความคิดเห็นและการควบคุมการบริหารงานและ
องคกรไดดี รวมไปถึงการใหความเคารพสมาชิก
องคกรรายอ่ืนท่ีเปนเพศหญิง โดยการรับฟงความ
คิดเห็นและการใหแสดงศักยภาพในการทํางานได
ตามความสามารถของสมาชกิ สอดคลองกบังานวจิยั
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ของ ธีรธวัช และคณะ (2562) ที่พบวา เพศ มีความ
สมัพนัธตอการยอมรับเทคโนโลยกีารปลกูลาํไยของ
เกษตรกรในตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม

2. การเขารับการอบรม (sig = 0.010) 
การเขารับการอบรมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เปนการใหความรูทัง้ดานการบรหิารงานขององคกร 
การตลาด คุณภาพวัตถุดิบและการพัฒนาคุณภาพ

ของผลผลิตอยางตอเน่ือง สงผลใหการดําเนินงาน
เกดิการพฒันากลุมวสิาหกจิชุมชนการแปรรปูกาแฟ
เทพเสด็จในดานองคกร สอดคลองกับงานวิจัยของ 
จติพร และคณะ (2562) ที่พบวา การเขารับ
การอบรม มีความสัมพันธกับการสรางสวนประสม
การตลาดของเกษตรกรผูปลกูสตรอวเบอรร ีในเขต
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (Table 2)

Table 2  Factors related to the community enterprise operation on organization of coffee 
and product processing farmers Thep Sadet Sub-district Doi Saket district 
Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Marital status
Education attainment
No. of household member
No. of agricultural workforce
Income earned form the agricultural sector
No. of agricultural area

Community enterprise news/information perception
Training about community enterprise

4.866
1.241
3.462
6.264
2.001
4.375
1.275
7.797

4.363
2.386

3
6
3
6
3
3
3
3

3
3

0.011*
0.241
0.253
0.574
0.175
0.261
0.623
0.166

0.251
0.010*

* Significant difference at probability level 0.05
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ดานการตลาดและลูกคา
คาความสัมพนัธระหวางลักษณะพ้ืนฐานสวน

บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ
ดําเนินงานดานการตลาดและลูกคาโดยวิเคราะห

ตัวแปรอิสระจํานวน 10 ตัวแปร การศึกษาพบวา 
ไมมีตัวแปรอิสระใดท่ีมีความสัมพันธกับระดับ
การดําเนินงานดานการตลาดและลูกคา (Table 3)

Table 3  Factors related to the community enterprise operation on marketing and customer 
of coffee and product processing farmers Thep Sadet Sub-district Doi Saket 
district Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Marital status
Education attainment
No. of household member
No. of agricultural workforce
Income earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Community enterprise news/information perception
Training about community enterprise

1.462
1.563
4.264
1.674
4.125
7.475
8.251
3.451
2.226
2.462

3
6
3
6
3
3
3
3
3
3

0.223
0.623
0.251
0.583
0.475
0.353
0.341
0.476
0.562
0.050

ดานการผลิตและวัตถุดิบ
คาความสัมพนัธระหวางลักษณะพ้ืนฐานสวน

บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ
ดําเนินงานดานการผลิตและวัตถุดิบโดยวิเคราะห
ตัวแปรอิสระจํานวน 10 ตัวแปร การศึกษาพบวา 
มตีวัแปรอิสระ 1 ตวัแปร ทีม่คีวามสัมพันธกบัระดับ
การดําเนินงานดานการผลิตและวัตถุดิบที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก

1. การเขารับการอบรม (sig = 0.012) จาก
ผลการศึกษาพบวา กลุ มวิสาหกิจชุมชนไดรับ

การอบรมดานการผลิตและการบริหารดานการผลิต 
ซึ่งเปนความรูในเรื่องกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ 
ปจจัยการผลิต การบรรจุ การจัดสงสินคาใหลูกคา 
การดูแลเครื่องมือ และอุปกรณการผลิตสินคา 
เพื่อเปนการบริหารจัดการระบบการผลิตท้ังขั้น
การเตรียมการผลิต ขั้นการผลิต และตลอดจนหลัง
การผลติ เปนการรกัษาและควบคมุคณุภาพอปุกรณ
ของการผลิต รวมไปถึงการคัดเลือกและตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุเพื่อใหไดมาตรฐานตามความ
ตองการของลกูคา สอดคลองกบังานวจิยัของ บษุกร 
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และศภุกญัญา (2558) ทีพ่บวา การเขารับการอบรม 
มคีวามสมัพนัธกบัแบบจาํลองการประยกุตใชปรชัญา

Table 4  Factors related to the community enterprise operation on production and 
production support of coffee and product processing farmers Thep Sadet Sub-
district Doi Saket district Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Marital status
Education attainment
No. of household member
No. of agricultural workforce
Income earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Community enterprise news/information perception
Training about community enterprise

2.153
1.143
2.442
4.341
1.351
4.353
3.451
3.575
2.441
2.243

3
6
3
6
3
3
3
3
3
3

0.342
0.551
0.351
0.563
0.365
0.251
0.154
0.435
0.173
0.012*

* Significant difference at probability level 0.05

เศรษฐกจิพอเพยีงของนกัศกึษา คณะบรหิารศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Table 4)

ดานการเงินและบัญชี
คาความสัมพนัธระหวางลักษณะพ้ืนฐานสวน

บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร กับการ
ดําเนินงานดานการเงินและบัญชีโดยวิเคราะห
ตัวแปรอิสระจํานวน 10 ตัวแปร การศึกษาพบวา 
มตีวัแปรอิสระ 1 ตวัแปร ทีม่คีวามสัมพันธกบัระดับ
การดําเนินงานดานการเงินและบัญชีที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ไดแก

1. การเขารับการอบรม (sig = 0.010) กลุม
วิสาหกิจไดรับการอบรมตามหมวดที่ 4 ในเรื่อง
การจัดการบัญชีขององคกร ดานรายรับ-รายจาย 

ดานตนทุนและกําไร ดานการเงินของกลุม และ
ดานทรัพยสนิและหน้ีสนิ ซึง่เปนสวนสําคัญอกีสวน
ในการบริหารงานขององคกร กลุมวิสาหกิจชุมชน
จงึจดัทาํแผนดานการเงินและบัญช ีเปนลายลักษณ
อักษรเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบการ
ดําเนินงานในเร่ืองการเงินและบัญชีได สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ณฐิตากานต (2558) ที่พบวา การ
เขารับการอบรม มคีวามสัมพันธกบัการปรับเปล่ียน
ไปสูระบบการผลิตผกัอนิทรยีเกษตรกรรมบนพ้ืนที่
สูงอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม (Table 5)
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Table 5  Factors related to the community enterprise operation on account and finance 
of coffee and product processing farmers Thep Sadet Sub-district Doi Saket 
district Chiang Mai province

Variable X2 d.f. Sig.

Sex
Age
Marital status
Education attainment
No. of household member
No. of agricultural workforce
Income earned form the agricultural sector
No. of agricultural area
Community enterprise news/information perception
Training about community enterprise

1.563
3.352
3.562
5.588
2.004
4.375
2.678
3.673
5.462
2.573

3
6
3
6
3
3
3
3
3
3

0.562
0.522
0.119
0.348
0.262
0.674
0.453
0.563
0.748
0.010*

* Significant difference at probability level 0.05

ปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ

จากการศกึษาปญหา อปุสรรค ของเกษตรกร
ผูปลูกกาแฟเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ สรุปไดวาดาน
องคกร 1) การฝกสอนการดําเนินงานตามหนาที่

ของสมาชิก มีอุปสรรคในการทําความเขาใจหรือ
เกินความสามารถของสมาชิกทําใหการดําเนินงาน
บางหนาที่มีความลาชา 2) มีบางตําแหนงที่สมาชิก
ไมมีความรูในการทํางานหรือจํานวนสมาชิกมี
จาํนวนไมเพยีงพอ ทาํใหสมาชิกบางคนตองทาํงาน
หลายตําแหนงทําใหการดําเนินงานบางสวนลาชา 
ดานการตลาดและลูกคา 1) การดําเนินงานในสวน
การรับคําสั่งซ้ือบางรายของลูกคาผิดพลาด เชน
เกิดการส่ังสินคาซํ้าซอน ทําใหเกิดการแปรรูป

หรือการผลิตสินคาซ้ํา ดานการผลิตและวัตถุดิบ 
1) เกิดผิดพลาดหรือการเสียเปลาของผลผลิต
ในขัน้ตอนการเปดเครือ่งหรอืเริม่แปรรปูของการผลติ 
2) อุปสรรคของเครื่องแปรรูป เชนเครื่องคั่วกาแฟ
ที่เกิดติดขัดข้ึนระหวางการผลิต ทําใหเสียเวลา
ในการซอมแซม จนบางครั้งตองเลื่อนการสงสินคา
ออกไป 3) มีบางฤดูของผลผลิตที่คุณภาพไมได
มาตรฐานของการแปรรปู อาจจะเกดิจากภยัธรรมชาติ
ที่ทําใหเกิดความเสียหายของผลผลิต ดานการเงิน
และบัญชี 1) มีการบันทึกรายรับ-รายจาย หรือ
การเกบ็หลกัฐานของเงนิเขา ออกขององคกรไมครบ 
จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบการทําบัญชี
ในบางครั้ง 2) การทําบัญชีมีความละเอียดในการ
รายงานและคํานวณ ทําใหเกิดการคางของการทํา
บัญชีในบางครั้ง
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สรุปผลการวิจัย
จากการศกึษา พบวา เกษตรกรสวนใหญเปน

เพศชาย มีอายุอยูในชวง 41-50 ป จบการศึกษา
ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย สมาชิกมสีถานภาพ
สมรส มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 
มีจํานวนแรงงานทางดานการเกษตรในครัวเรือน 
1-2 คน สวนใหญมรีายได 150,000-200,000 บาท
ตอป สมาชกิโดยสวนใหญมจีาํนวนพ้ืนทีก่ารเกษตร
อยูที่ 1-10 ไร กลุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดรับ
ขาวสารจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร และ
สวนใหญเคยเขารับการฝกอบรมที่เกี่ยวของทาง
ดานการเกษตร

ระดบัการดําเนนิงานของวิสาหกิจชมุชนกลุม
ผูปลูกและแปรรูปกาแฟอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
4.54) ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ มผู ปลูกและ
แปรรูปกาแฟ พบวา สําหรับความสัมพันธกับดาน
องคกรมี 2 ตัวแปร ไดแก เพศ (sig = 0.011) และ
การเขารบัการอบรม (sig = 0.010) ไมมคีวามสมัพนัธ
กับดานการตลาดและลูกคา ความสัมพันธกับดาน
การผลิตและวัตถุดบิมี 1 ตัวแปร ไดแก การเขารับ
การอบรม (sig = 0.012) และความสัมพันธกับ
ดานการเงินและบัญชีม ี1 ตวัแปร ไดแก การเขารับ
การอบรม (sig = 0.010)

ปญหาและขอเสนอแนะเกีย่วกบัการดาํเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกและแปรรูปกาแฟ
สวนใหญ เปนปญหาการฝกสอนการดาํเนนิงานตาม
หนาทีข่องสมาชกิ อาจมอีปุสรรคในการทาํความเขาใจ
หรอืเกนิความสามารถของสมาชกิทาํใหการดาํเนนิงาน
บางหนาทีม่คีวามลาชา การดาํเนนิงานในสวนการรบั
คาํสัง่ซ้ือบางรายของลูกคาผดิพลาด เชน เกดิการสัง่
สินคาซํ้าซอน ทําใหเกิดการแปรรูปหรือการผลิต

สนิคาซํา้ ดานการผลติและวตัถุดบิ เกดิการผดิพลาด
หรือการเสียเปลาของผลผลิตในขั้นตอนการเปด
เครื่องหรือเริ่มแปรรูปของการผลิต การบันทึก
รายรับ-รายจาย หรือการเก็บหลักฐานของเงิน
เขา ออกขององคกรไมครบ จึงทําใหเกิดปญหา
เก่ียวกับระบบการทําบัญชีในบางครั้ง

ขอเสนอแนะ
1. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร ควรให

ความรูเก่ียวกับการเปดตลาดในชองทางอื่น ๆ เชน 
การนําสินคาไปจัดบูธการแสดงสินคา และการ
จําหนายผานตลาดออนไลน เปนตน

2. กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริม
การเกษตร ควรใหความรูดานการพัฒนา และ
การนาํสวนอืน่ของตนกาแฟมาแปรรปูเปนสนิคาอืน่ 
เพื่อใหเกิดความหลากหลายมากขึ้น

3. จากการศกึษาพบวา การเขารวมฝกอบรม
ของเกษตรกรมีผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชมุชน ดงันัน้ควรมีการจดัทําโครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง การดําเนินงานของวิสาหกิจ

ชมุชนกลุมผูปลกูและแปรรูปกาแฟ ตาํบลเทพเสด็จ 
อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม สาํเรจ็ลงไดดวย
ความรวมมือจากเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กาแฟดอยปาเมี่ยง เทพเสด็จ รุงเรืองพัฒนากาแฟ
เทพเสด็จ กลุมผูปลูกและผลิตกาแฟอินทรียบาน
ปางบง และกาแฟเทพเสด็จและการแปรรูปกาแฟ 
ที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลและรวมดําเนิน
การวิจัย คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้
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