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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของเกษตรกร
เก่ียวกับภยัพิบติัทางการเกษตร ในต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเม่ือได้รับภัยพิบัติทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา อ าเภอ
จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรท่ีเคยประสบภัยพิบัติทาง
การเกษตรในช่วงฤดูการผลิต 2554/2555 – 2555/2556 จ านวน 305 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะห์ถดถอยพหุ และค่าไคสแควร์ 

ผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัดา้นการเกษตรอยู่
ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 44.26 และร้อยละ 46.60) 

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ความความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบั
ภยัพิบติัทางการเกษตรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรกรรม สถานภาพในสังคม ขนาดของพื้นท่ีถือครองทางการเกษตรรอบ/ฤดูกาลผลิตใน
แต่ละปี  และภยัพิบติัท่ีเกษตรกรไดรั้บผลกระทบ โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความรู้ความเขา้ใจ
ของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร  และปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบั
ภยัพิบัติทางการเกษตรได้แก่ ระยะเวลาประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม  การแจ้งข้ึนทะเบียน 
เกษตรกรกบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีความสัมพนัธ์
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เชิงบวกกบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตร และพบวา่ความรู้ความเขา้ใจของ
เกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกรเก่ียวกบัภยัพิบติัทางการเกษตรในต าบลข่วงเปา
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 

ปัญหาและอุปสรรคคือ  การประชาสัมพันธ์การข้ึนทะเบียนเกษตรกรไม่ทั่วถึง อัตราการ
ช่วยเหลือเป็นเงินจากรัฐบาลนอ้ยเกินไป สถานท่ีติดประกาศรายช่ือผูป้ระสบภยัไม่เหมาะสม  และการ
ส ารวจความเสียหายมีความล่าชา้ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were to investigating knowledge and understanding of  
Agricultural  Disaster  in  Khuang Pao  Sub-District,  Chom Thong District, Chiang Mai Province, 
and  to study  problem  and  suggestion  of  farmers who had been effected from The Agricultural 
Disaster.  The samples of this study was 305 farmers whore gistration of farmers with Department 
of Agricultural Extention in production year 2012/2013 – 2013/2014 and victims of the disaster. 
Data were collected by using interview questionnaires. Statistical Technique used were percentage, 
mean, standard deviation, minimum, maximum value, multiple regression analysis, multiple 
regression analysis and chi-square test. 

From research finding, it was found that farmers' knowledge and understanding and practice 
about agricultural disaster was at moderate level. (44.26% and 46.60%) 

From hypothesis testing, it was found that factor of farmers' knowledge, understanding about 
agricultural disaster which were sex, education, experience, social status, planting area size, 
frequency of cropping, type of the disaster.  Factor of farmers' practices about agricultural disaster 
which were experience, farmers registration with the government and related organization. The level 
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of farmers’ knowledge, understanding about agricultural disaster had positive relationship with the 
level of farmers’ practice about agricultural disaster. 

The problem and obstacles of farmers were the public relations registration of farmers with 
the government not thorough. The agricultural support of the goverment to the compensate for the 
damage which was too little of money. The location of post list of victims not suitable and the 
official working delayed. 


