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บทคัดย่อ 

 

การท าประกันภัยพืชผลทางการเกษตรนั้นมีประโยชน์ต่อเกษตรกร อย่างไรก็ตาม มี

เกษตรกรจ านวนมากท่ีไม่ไดท้  าประกนัภยั ถึงแมว้า่จะเคยไดรั้บความเสียหายจากน ้ าป่าไหลหลาก

มาแลว้ การวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนา

ปีของเกษตรกรในต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 2) เพื่อวเิคราะห์แนวทางสนบัสนุน

การท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรในต าบลโป่งน ้ าร้อน การวิจยัน้ีปรับใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ

เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 188 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์

เน้ือหา (Content analysis)  
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ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรใน

ต าบลโป่งน ้ าร้อน ได้แก่ปัจจยัภายใน คือ เง่ือนไขส่วนบุคคล อาทิ 1) ภาระหน้ีสินท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อการจ่ายเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี 2) ไม่มีความเส่ียงภยั เน่ืองจากพื้นท่ีนาไม่ไดอ้ยูติ่ดล าน ้ า

แม่ใจ 3) ไม่มีความสามารถในการจ่ายเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี  ส าหรับเง่ือนไขดา้นความรู้เก่ียวกบั

โครงการการประกนัภยัขา้วนาปี  พบว่า เกษตรกรไม่มีความรู้เก่ียวกบั 1) อตัราเงินชดเชยจากการ

ประกนัภยัขา้วนาปี 2) ระยะเวลาการได้รับเงินชดเชยจากบริษทัประกนัภยัขา้วนาปี นอกจากน้ี 

เกษตรกรยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของการประกนัภยัขา้วนาปี และมีทศันะวา่อตัราค่าเบ้ียประกนัภยั

ขา้วนาปีสูงเกินไป ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 1) โครงการการประกนัภยัขา้วนาปียงัประชาสัมพนัธ์

ไม่ทัว่ถึง เกษตรกรยงัไม่ทราบขอ้มูล 2) ในต าบลน้ี ยงัไม่เคยมีใครเคยท าประกนัภยัขา้วนาปีเลย 

ดงันั้น แนวทางสนบัสนุนการท าประกนัภยัขา้วนาปี ควรมีดงัน้ี  1) ธ.ก.ส. ควรประชาสัมพนัธ์และ

ให้ความรู้ เร่ืองการประกนัภยัขา้วนาปีกบัเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความ

สนใจให้เกิดการประกันภยัขา้วนาปีเพิ่มมากข้ึน  2) เพื่อกระตุ้นการท าประกันภยั หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ธ.ก.ส. หรือ อบต. ควรสนบัสนุน ให้มีแหล่งเงินทุนให้กูย้ืม เพื่อใช้ในการจ่ายค่าเบ้ีย

ประกนัภยัขา้วนาปี  ทั้งน้ี อาจจะมีเง่ือนไขท่ีเอ้ือมากข้ึน เช่น ปลอดดอกเบ้ีย สามารถน าไปยกเวน้

หรือลดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีได ้ ขอส่วนลดในการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรกบั ธ.ก.ส. ได ้และ 

ควรมีการสมนาคุณประกนัอุบติัเหตุ เป็นตน้ และ 3) โครงการประกนัภยัขา้วนาปีควรพิจารณาว่า

สามารถขยายความคุม้ครองเป็น 1 รอบปี มากกวา่ 1 รอบการผลิต 
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  Abstract 

 

 It is increasing recognized that insurance for agricultural production is useful. However, 

many farmers who used to experience mud slide still do not apply agricultural insurance. This 

study aimed to 1) examine the factors affecting farmers’ decision making for not applying         

in-season rice insurance, Pong Nam Ron Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province, 2) to 

analyze the guidelines for  supporting in-season rice insurance Pong Nam Ron Sub-district. The 

survey research was applied as research method by collecting data from 188 samples. Then, 

content analysis was applied to analyze data.  
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It was found that the factors affecting farmers’ decision making for not applying           

in-season rice insurance in Pong Nam Ron Sub-district found to be internal factors which are such 

personal as indebtedness, less risk from mud slide, and unable to pay an insurance premium. 

Furthermore, farmers know nothing about rate of compensation, timeframe of reimbursement.     

It is noted that farmers did not aware of the important of agricultural insurance and comment of 

high premium rate. The external factors includes the information on in-season rice insurance 

project did not well accessed by the farmers, and none of Pong Nam Ron farmers have applied  

in-season rice insurance. Thus, the recommended guidelines are that 1) the farmers should be 

informed about this project by Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives (BAAC) as 

to increase their interest and understanding, 2) to promote the application, such related 

organizations Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives (BAAC) and Tambon 

Administrative Organization should provide insurance loan with interest free; exemption or 

reduction of local taxes; discount of agricultural products payment; or providing reward as 

accident insurance, 3) in-season rice insurance should expand the coverage from one crop to one 

year. 
 

  


