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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรต าบล

โป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท า

ประกันภยัข้าวนาปีของเกษตรกรและศึกษาแนวทางสนับสนุนการท าประกันภัยข้าวนาปีของ

เกษตรกรในต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยน าขอ้มูลจากการให้เกษตรกรกลุ่ม

ตวัอย่างจ านวน 188 คน ตอบแบบสัมภาษณ์ท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เพื่อ

อธิบายใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรในต าบลโป่ง

น ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

5.1.1 บริบทด้านของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและด้านพืน้ที่ต าบลโป่งน า้ร้อน 

1) บริบทดา้นของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีทั้งหมดมีจ านวน 356 ราย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาจ านวน 188 ราย ซ่ึงมีเกษตรกรท่ีเคยไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติั จ  านวน 37 ราย ไม่
เคยได้รับความเสียหายจากภยัพิบติั จ  านวน 151 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 146 คน     
คิดเป็นร้อยละ 77.66 อายุระหวา่ง 49-62 ปี จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36 การศึกษาอยูร่ะดบั
ประถมศึกษาจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 57.98 มีสถานภาพสมรสจ านวน 180 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.75 ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีถือครอง 1-5 ไร่ จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 56.38 รายได ้         
9,500-54,600 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 45.22 เกษตรกรมากกว่าคร่ึงไม่เคยได้รับความ
เสียหายจากภยัพิบติัจ านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.32 ในขณะท่ีมีเกษตรกรท่ีเคยไดรั้บความ
เสียหายจากภยัพิบติั จ  านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.62 และหากประสบภยัพิบติัจะไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร้อยละ 100  
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 2) บริบทดา้นพื้นท่ีต าบลโป่งน ้าร้อน  
 จากการศึกษาพบวา่ สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อนอยูโ่ดยรอบ มีพื้นท่ีราบ

จ านวนน้อย พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการเกษตรจะเป็นพื้นท่ีราบเชิงเขา มีล าน ้ าแม่ใจไหลผ่านพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ของต าบล ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุก ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ีย
ต่อปีประมาณ 1.4-7 มิลลิเมตร จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พื้นท่ีต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง        
จงัหวดัเชียงใหม่ เกษตรกรตอ้งประสบกบัภยัพิบติัหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น พายุลูกเห็บ ฤดูแลง้
ขาดแคลนน ้ าในการท าการเกษตร อุทกภยั น ้ าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เป็นตน้ ซ่ึงน ามาสู่
เหตุการณ์ภยัธรรมชาติ โดยเกิดฝนตกหนกัในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดน ้ าป่าไดไ้หลหลาก
ไหลเขา้ท่วมบา้นเรือนราษฎร และพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีติดกบัล าน ้ าแม่ใจ ในวนัท่ี 8 ตุลาคม, วนัท่ี 
6 สิงหาคม 2553  วนัท่ี 23 กันยายน 2554 และวนัท่ี 24 กันยายน 2555 โดยเฉพาะในวนัท่ี 23 
กนัยายน 2554 ได้เกิดอุทกภยัน ้ าป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มคร้ังใหญ่ เน่ืองจากฝนตกหนัก 
สร้างความเสียหายใหก้บัพื้นท่ีต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่งผลท าให้ประชาชน
ไดรั้บความเดือดร้อน 350 ครัวเรือน สถานท่ีราชการพงัเสียหาย และพื้นท่ีการเกษตรเสียหายอยา่ง
หนกั ซ่ึงเป็นพื้นท่ีนาขา้ว 1,250 ไร่ ของเกษตรกรจ านวน 37 ราย จ าแนกออกเป็น 4 หมู่บา้น ดงัน้ี 
หมู่ท่ี 1 บา้นหนองพนงัจ านวน 1 ราย หมู่ท่ี 2 บา้นดอนจ านวน 13 ราย หมู่ท่ี 5 บา้นตน้ผึ้งจ  านวน 3 
ราย และหมู่ท่ี 6 บา้นเปียงกอกจ านวน 20 ราย จากเหตุการณ์ดงักล่าว จึงถือไดว้า่พื้นท่ีในต าบลโป่ง
น ้าร้อนส่วนใหญ่มีความเส่ียงภยัจากน ้ าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เน่ืองจากมีล าน ้ าแม่ใจไหล
ผ่าน หรืออยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับล าน ้ าแม่ใจ ซ่ึงไหลมาจากอุทยานแห่งชาติดอยผา้ห่มปก และ
ลกัษณะของพื้นท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขา เป็นภูเขาสูงสลบัซบัซอ้นอยูโ่ดยรอบ หากเกิดภยัน ้าป่าไหลหลาก
จะเขา้ท่วมพื้นท่ีอยา่งรวดเร็ว 

 
5.1.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจไม่ท าประกนัภัยข้าวนาปี 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจไม่ท าประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร        
ต  าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัชียงใหม่ ในเบ้ืองตน้พบว่า เกษตรกรทั้งหมดไม่เคยมีใครท า
ประกนัภยัขา้วนาปีเลย ดงันั้นจึงไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัเพื่อให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัชียงใหม่  โดย
ใชท้ฤษฎีแรงจูงใจของอบัราฮมั มาสโลว ์และทฤษฎีแรงจูงใจของซิกมนัด์ ฟรอยด์ มาเป็นเกณฑ์ใน
การเลือกปัจจยัในการศึกษาวจิยั ซ่ึงสามารถสรุปปัจจยัต่างๆ ไดด้งัน้ี 
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ปัจจัยภายใน ไดแ้ก่ 

  ด้านเง่ือนไขส่วนบุคคล 
1) ภาระหน้ีสินส่งผลกระทบต่อการจ่ายเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี 

2) ไม่มีความเส่ียงภยั เน่ืองจากพื้นท่ีนาไม่ไดอ้ยูติ่ดล าน ้าแม่ใจ 
3) ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี 

   
ด้านความรู้เกีย่วกบัโครงการการประกนัภัยข้าวนาปี 

พบวา่ เกษตรกรไม่มีความรู้เก่ียวกบั 
1) อตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัขา้วนาปี  
2) ระยะเวลาการไดรั้บเงินชดเชยจากบริษทัประกนัภยัขา้วนาปี  
นอกจากน้ี เกษตรกรยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของการประกนัภยัขา้วนาปี และมี

ทศันะวา่อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีสูงเกินไปไม่มีความรู้ความรู้เก่ียวกบัระยะเวลาการไดรั้บเงิน
ชดเชย  

 
 ปัจจัยภายนอก ไดแ้ก่ 

1) โครงการการประกนัภยัข้าวนาปียงัประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึง เกษตรกรยงัไม่

ทราบขอ้มูล  

2) ในต าบลน้ี ยงัไม่เคยมีใครเคยท าประกนัภยัขา้วนาปีเลย 

 

5.1.3 แนวทางสนับสนุนการท าประกนัภัยข้าวนาปี 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ไดรั้บความคุม้ครองจากการประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีอาจ

เกิดความเสียหายข้ึนในอนาคต และเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร อีก

ทั้งยงัเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัเกษตรกรอีกทางหน่ึงจึงไดท้  าการศึกษาแนวทาง

สนบัสนุนการท าประกนัภยัขา้วนาปี ในทศันะของเกษตรกรต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดั

เชียงใหม่ โดยสรุปแนวทางต่างๆได ้ดงัน้ี 

1) มีแหล่งเงินทุนใหกู้ย้มื เพื่อใชใ้นการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี แต่ตอ้งเป็นแหล่ง
เงินทุนใหกู้ย้มืท่ีปลอดดอกเบ้ียหรือมีดอกเบ้ียนอ้ยมากๆ  

2) สามารถน าไปยกเวน้หรือลดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีได ้ 
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3) สามารถน าไปใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือผลิตภณัฑท์างการเกษตรกบั ธ.ก.ส.ได ้  
4) การสมนาคุณประกนัอุบติัเหตุ  

 
5.2 อภิปรายผล 

 จากการวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรต าบล
โป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้จิยัไดน้ าผลการวจิยัท่ีน่าสนใจมาอภิปรายดงัน้ี 

 
5.2.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจไม่ท าประกนัภัยข้าวนาปี 

1) อตัราค่าเบีย้ประกนัภัยข้าวนาปี  
จากการวิจยัพบวา่ อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีสูงมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยั

ขา้วนาปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิปปวิชญ์ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ซ้ือประกนัภยัรถยนต์รูปแบบใหม่ โดยผูท่ี้ซ้ือ
ประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิมมองว่าปัจจัยด้านอตัราเบ้ียประกันภยัมีความส าคัญท่ีสุดในการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต ์โดยมีความเห็นว่าอตัราเบ้ียประกนัภยัรูปแบบใหม่มีอตัราท่ีสูงเกิน
ความจ าเป็นเม่ือเทียบกบักรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตท่ี์ท าอยู ่ซ่ึงอาจเน่ืองดว้ยปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น พฤติกรรมในการขบัข่ีรถยนต์ ระยะทางในการขบัข่ีในแต่ละวนั จ านวนคร้ังในการประสบ
อุบติัเหตุ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
วมิล (2553) ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจส าหรับรถยนต์
นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนใน จงัหวดันนทบุรี” จากผลการศึกษาพบว่า ค่าเบ้ียประกนัภยั มีผลต่อ
การท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจส าหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในจงัหวดันนทบุรี 
อาจเป็นเพราะผูท้  าประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัรใจฯ เห็นว่ากรมธรรม์ปัจจุบนัมีความคุม้ครองท่ี
เหมาะสมกบัค่าเบ้ียประกนัภยัท าให้ผูท้  าประกนัภยัตดัสินใจท าประกนัภยัง่ายข้ึน สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ ขวญัชยั (2543) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมของผูท้  าประกนัภยัรถยนตโ์ดยสมคัรใจในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบวา่ ค่าเบ้ียประกนัภยัมีผลต่อการท าประกนัภยัรถยนต์
ภาคสมคัรใจ 

2) อตัราเงินชดเชย  
จากการวิจยัพบวา่ อตัราเงินชดเชยนอ้ยมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนา

ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การพฒันา
เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับเกษตรกร : กรณีศึกษาการประกนัภยัพืชผลโดยใชด้ชันีสภาพอากาศใน
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ประเทศไทย” ผลการส ารวจพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัของเกษตรกรท่ีมี
ความส าคญัรองลงมาจากอตัราค่าเบ้ียประกันภยัคือ ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชย เม่ือ
ก าหนดค่าสินไหมทดแทนท่ีสูงข้ึนจากอตัราเดิม ส าหรับขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และขา้ว เกษตรกรจึงจะ
ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัพืชผล   

3) ความรู้ความเข้าใจเงื่อนไขการประกนัภัยข้าวนาปี  
จากการวจิยัพบวา่ เกษตรกรไม่มีความรู้ความเขา้ใจเง่ือนไขการประกนัภยั ส่งผลต่อ

การตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑาทอง (2553) ไดท้  าการวิจยั
เร่ือง “การพฒันาเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับเกษตรกร : กรณีศึกษาการประกนัภยัพืชผลโดยใช้
ดัชนีสภาพอากาศในประเทศไทย” จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจกับ
เง่ือนไขส าคญัในกรมธรรม์เก่ียวกับการส้ินสุดสัญญา สอดคล้องกับงานวิจยัของ ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2554) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการประกนัภยั
พืชผลของเกษตรกร” จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการประกนัภยัของเกษตรกร
ได้แก่ อายุ ความไม่พอใจ และความไม่เข้าใจเง่ือนไขการประกันภัย สามารถพยากรณ์การ
ประกนัภยัของ ตวัแปรทั้ง 3 ตวัน้ีมีอิทธิพลต่อการประกนัภยัของเกษตรกร ถา้อายุมากข้ึน 1 ปี จะมี
ผลให้การยอมรับการประกนัภยัลดลง ความไม่พอใจ และความไม่สนใจก็เช่นเดียวกนัถา้เพิ่มข้ึน 1 
หน่วย มีผลใหก้ารยอมรับการประกนัภยัเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงกนัขา้มคือลดลงเช่นกนั และ
สอดคลอ้งกบังานการวจิยัของ เบญจมาศ (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 3 ของประชาชนในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร” จากผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ความเขา้ใจประโยชน์ของการท าประกนัภยัรถยนตก์บับริษทั
ประกนัภยั รองลงมาเป็นเร่ืองความเขา้ใจการลดความเส่ียงดว้ยการประกนัภยั ความพยายามเรียนรู้
ความแตกต่างดา้นการใหบ้ริการ ความคุม้ครองของบริษทัประกนัภยั และความรู้ความเขา้ใจในการ
ประกันภัยรถยนต์เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า หากรูปแบบกรมธรรม์ สามารถส่ือให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีความเขา้ใจไดง่้ายแลว้ จะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัรถยนต์ของผูต้อบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด 

4) ความส าคัญของการประกนัภัยข้าวนาปี  
จากการวจิยัพบวา่ ความส าคญัของการประกนัภยัมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัภยั

ขา้วนาปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจมาศ (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัมีผลต่อการ
ตัดสินใจ ซ้ือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 3  ของประชาชนในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร” จากผลการศึกษาพบว่า ส่ิงส าคญัมากท่ีสุด คือความรู้สึกว่าการท าประกนัภยั
รถยนตมี์ความส าคญัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น และส่วนใหญ่ให้ความส าคญัมากกบัการท าประกนัภยั
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เพื่อประโยชน์ต่อคนรอบขา้ง รองลงมาเป็นเร่ืองความเช่ือมัน่ในความคุม้ครองความเสียหายจากการ
ท าประกนัภยั กล่าวไดว้า่ ส่วนใหญ่มีความรู้สึกและเห็นถึงความส าคญัจากการท าประกนัภยัรถยนต์
ว่ามีความส าคญัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นมากท่ีสุด สอดคล้องกบัรายงานการวิจยัของ ประพฤทธ์ิ 
(2548) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการประกนัภยัรถยนต์กบับริษทั
ประกนัภยัของผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก” จากผลการศึกษาพบวา่ การเล็งเห็น
ความส าคญั ประโยชน์และการแบ่งเบาภาระความเส่ียงภยั มีผลต่อการท าประกนัภยัรถยนต์ภาค
สมคัรใจ และสอดคล้องกับงานการวิจยัของ จุฑาทอง (2553) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การพฒันา
เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับเกษตรกร : กรณีศึกษาการประกนัภยัพืชผลโดยใชด้ชันีสภาพอากาศใน
ประเทศไทย” จากผลการวิจยัพบวา่ เกษตรกรท่ีซ้ือประกนัภยัทั้งในส่วนขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละขา้ว
นาปี เห็นว่า การประกนัภยัพืชผลเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยสร้างความมัน่ใจในการเพาะปลูก
ตลอดจนมีแนวโนม้สูงท่ีจะซ้ือประกนัภยัอยา่งต่อเน่ืองในปีถดัๆไป 

5) ความเช่ือมั่นในระบบประกนัภัยข้าวนาปี 
จากการวจิยัพบวา่ ความเช่ือมัน่ในระบบประกนัภยัขา้วนาปีมีผลต่อการตดัสินใจท า

ประกนัภยัขา้วนาปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑาทอง (2553) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การพฒันา
เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับเกษตรกร : กรณีศึกษาการประกนัภยัพืชผลโดยใชด้ชันีสภาพอากาศใน
ประเทศไทย” จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีวิธีจดัการความเส่ียงไดด้ว้ย
ตนเองบ้าง และให้รัฐดูแลบางส่วน การใช้วิธีประกันภัยจะช่วยให้มีความมั่นใจในการลงทุน
เพาะปลูกมากข้ึน เน่ืองจากเกษตรกรมีความเข้าใจวิธีการและประโยชน์ของการประกันภัย
โดยทั่วไป  ในด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเอาประกันภัย คือ อัตราเบ้ียประกันภัย ทุน
ประกนัภยั และความน่าเช่ือถือของตวักลางประกนัภยั สอดคล้องกบัผลรายงานการวิจยัของ 
ประพฤทธ์ิ (2548) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง “การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการประกนัภยัรถยนตก์บั
บริษทัประกันภยัของผูใ้ช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก” จากผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการบริษทัประกนัภยั อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยั 

6) ความเส่ียงภัย  
จากการวิจยัพบวา่ ความเส่ียงภยัของพื้นท่ีสูงมีผลต่อการตดัสินใจท าประกนัภยัขา้ว

นาปี ในทางกลบักนัถา้ความส่ียงภยัของพื้นท่ีต ่าจะมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปี ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการยอมรับการประกนัภยัพืชผลของเกษตรกร” จากผลการวิจยัพบวา่ กรณีมีการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติจากภาครัฐ เกษตรกรไม่มีความตอ้งการท าประกนัภยั ดงันั้นจึงได้



64 
 

ก าหนดสมมุติฐานกรณีรัฐบาลไม่ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยธรรมชาติพบว่า ส่วนใหญ่
เกษตรกรยอมรับการท าประกนัภยั เพราะมีความเส่ียงภยัธรรมชาติสูง และพื้นท่ีเกษตรไดรั้บความ
เสียหายเกือบทั้งหมด รวมถึงอตัราค่าเบ้ียประกนัภยัไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าสินไหมชดเชย มี
เกษตรกรท่ีไม่ยอมรับการประกนัภยัเป็นส่วนน้อย เน่ืองจากมีรายไดน้้อย นอกจากน้ีเกษตรกรมี
ความตอ้งการให้ภาครัฐช่วยจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัให้บางส่วน รวมทั้งตอ้งการให้ภาครัฐประจกัษถึ์ง
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงกบัเกษตรกร 

 
5.2.2 แนวทางสนับสนุนการท าประกนัภัยข้าวนาปี 

1) มีแหล่งเงินทุนให้กู้ยมื  
เพื่อใชใ้นการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี แต่ตอ้งเป็นแหล่งเงินทุนให้กูย้ืมท่ีปลอด

ดอกเบ้ีย หรือมีดอกเบ้ียนอ้ยมากๆ เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีภาระหน้ีสิน หากตอ้งท าประกนัภยั
ก็จะส่งผลกระทบดา้นรายจ่ายท่ีตอ้งเพิ่มข้ึนอยา่งแน่นอน ดว้ยเหตุน้ี การมีแหล่งเงินทุนให้กูย้ืมเพื่อ
จ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งมากส าหรับเกษตรกร ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑารัตน์ (2555) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางของบริษทันิวแฮมพ ์เชอร์ อินชวัรันส์” จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการประกนัภยัการเดินทางคือ เพิ่มความยืดหยุน่ในการเก็บ
เบ้ียประกนัภยัการเดินทาง ไดแ้ก่ การร่วมกบับตัรเครดิตของธนาคารต่างๆไม่ตอ้งเสียดอกเบ้ียใน
การจ่ายเบ้ียประกนัภยั เบ้ียประกนัภยัผอ่นช าระได ้เบ้ียประกนัภยัมีความเหมาะสมกบัผลประโยชน์
ความคุม้ครอง และเบ้ียประกนัภยัถูกกวา่ท่ีอ่ืน  

2) สามารถน าไปยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องทีไ่ด้  
นบัเป็นอีกแนวทางสนบัสนุนหน่ึงท่ีช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของเกษตรกรลงไปไดไ้ม่

มากก็นอ้ย ตามแต่ขนาดของพื้นท่ีท านาขา้วและถือครอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลรายงานการวิจยัของ 
กิตติยา (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ 20PLP ของ
ลูกคา้บริษทัประกนัชีวิตเอไอเอ จงัหวดัเชียงใหม่” จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลมากในการซ้ือ
ประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ 20PLP คือ การน าเบ้ียประกนัมาลดหยอ่นภาษีได ้ซ่ึงปัจจุบนัสามารถ
น ามาลดหยอ่นภาษีไดม้ากถึง 100, 000 บาท 

3) แถมประกนัอุบัติเหตุให้กบัเกษตรกร  
แนวทางน้ีได้รับความสนใจไม่น้อยในการได้รับของสมนาคุณแถมหากท า

ประกนัภยัขา้วนาปี เน่ืองจากการประกนัอุบติัเหตุยอ่มมีวงเงินในการช่วยเหลือหากทุพพลภาพ หรือ
เสียชีวติ ตามแต่ละกรมธรรม ์ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิต หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็
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ยงัมีเงินกอ้นให้กบัครอบครัวคนขา้งหลงั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิมล (2553) ท าการศึกษา
เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจส าหรับรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 
คนใน จงัหวดันนทบุรี” จากผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมการขาย มีผลต่อการท าประกนัภยั
รถยนต์ภาคสมคัรใจส าหรับรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนใน จงัหวดันนทบุรี อาจเป็นเพราะ 
ผูท้  าประกนัภยัรถยนตฯ์ ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีให้เกิดความเช่ือมัน่ในการท าประกนัภยัพร้อมทั้ง มี
มูลเหตุจูงใจในการท าประกนัภยัคือ การให้สินคา้สมนาคุณเม่ือมีการซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยั ท าให้
เกิดความต้องการในการท าประกันภัยมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับผลรายงานการวิจัยของ                
กิตติยา (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือประกนัชีวิตแบบตลอดชีพ 20PLP ของ
ลูกคา้บริษทัประกนัชีวิตเอไอเอ จงัหวดัเชียงใหม่” จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลในการซ้ือ
ประกนัชีวติแบบตลอดชีพ 20PLP คือ มีการส่งเสริมการขายโดยมีของสมนาคุณ เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการซ้ือประกนัชีวติแบบตลอดชีพ 20PLP 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรถึงสาเหตุในการตัดสินใจไม่ท าประกันภัยข้าวนาปี และ
แนวทางสนบัสนุนการท าประกนัภยัขา้วนาปีนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่มกัไม่ค่อยมีการแสดงความ
คิดเห็น จะตอ้งมีการยกตวัอย่างสถานการณ์ก่อนเสมอจึงจะน ามาสู่ค าตอบ ท าให้ค  าตอบท่ีได้ไม่
หลากหลายเท่าท่ีควร อาจจะเป็นเพราะเกษตรกรเกรงวา่ การเขา้มาสัมภาษณ์นั้นจะเป็นเขา้มาขาย
ประกันภัย แต่ถึงกระนั้นอย่างน้อยเกษตรก็ได้ทราบว่ามีโครงการประกันภัยข้าวนาปี ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรในดา้นการเสริมสร้างความมัน่คงในอาชีพ และเกิดเสถียรภาพในดา้นตน้ทุน
การผลิตหากเกิดความเสียหายข้ึน ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือในดา้นการเงิน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประกอบอาชีพเน่ืองจากได้มีการโอนความเส่ียงน้ีไปให้บริษทัประกนัภยัรับความเส่ียงภยัแทน
ด้วยการประกันภยั ส่งผลให้ท่านไม่ตอ้งเสียเวลาวิตกกังวลเก่ียวกบัเร่ืองของความเส่ียงภยัท่ีจะ
เกิดข้ึนอยา่งไม่คาดคิด ท าใหส้ามารถใชเ้วลานั้นมาวางแผนสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงกิจการต่างๆให้
มีประสิทธิภาพไดม้ากข้ึน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 จากการคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะบางประการ อนัเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจไม่ท า
ประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี    

1) ธ.ก.ส. ควรประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้ เร่ืองการประกนัภยัขา้วนาปีกบัเกษตรกร เพื่อ

เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความสนใจใหเ้กิดการประกนัภยัขา้วนาปีเพิ่มมากข้ึน   

2) เพื่อกระตุ้นการท าประกันภัย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธ.ก.ส. หรือ อบต. ควร

สนับสนุน ให้มีแหล่งเงินทุนให้กู้ยืม เพื่อใช้ในการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี  ทั้งน้ี อาจจะมี
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เง่ือนไขท่ีเอ้ือมากข้ึน เช่น ปลอดดอกเบ้ีย สามารถน าไปยกเวน้หรือลดหยอ่นภาษีบ ารุงทอ้งท่ีได ้ ขอ

ส่วนลดในการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรกบั ธ.ก.ส. ได ้และ ควรมีการสมนาคุณประกนัอุบติัเหตุ 

เป็นตน้  

3) โครงการประกนัภยัขา้วนาปีควรพิจารณาว่าสามารถขยายความคุม้ครองเป็น 1 รอบปี 

มากกวา่ 1 รอบการผลิต 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีมีการศึกษาพื้นท่ีต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะ
มีการศึกษาในพื้นท่ีเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีประสบกบัอุทกภยั  ฝนทิ้งช่วง  ลมพายุ  อากาศหนาว  ลูกเห็บ  และ
อคัคีภยัดว้ย เน่ืองจากบริบทของแต่ละพื้นท่ีต่างกนั อาจจะมีปัจจยัอ่ืนใดท่ีท าให้เกษตรกรท าและไม่
ท าการประกนัภยัขา้วนาปี และอาจมีแนวทางสนบัสนุนและเหตุจูงใจอ่ืนท่ีต่างกนัไป เพื่อจะไดน้ า
ผลการวจิยัไปพฒันาการบริหารความเส่ียงภยัใหก้บัเกษตรกร และน าไปสู่ความเป็นอยูท่ี่ดียิง่ข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาเง่ือนไขโครงการการประกนัภยัขา้วนาปีท่ีเกษตรกรยอมรับ เพื่อเป็น
แรงจูงใจใหเ้กษตรกรตดัสินใจท าประกนัภยัขา้วนาปี 
 3. ควรศึกษาผลกระทบท่ีไดรั้บจากการท าประกนัภยัจากพื้นท่ีท่ีมีการท าประกนัภยัแลว้ 
 4. ควรศึกษาผลกระทบ ขอ้ดี และขอ้เสีย ในกรณีท่ีมีการบงัคบัให้ท าประกนัภยัขา้วนาปี 
โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบและมีส่วนเก่ียวข้องจะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะเงิน
สมทบในการจ่ายเบ้ียประกนัภยัเท่านั้น ซ่ึงจะไม่มีเงินช่วยเหลืออ่ืน  

 


