บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็ นธนาคารของรัฐที่มุ่งเน้นการให้ความ
ช่ วยเหลื อด้านเงิ นทุ นแก่ ภาคเกษตรและชนบทเพื่อยกระดับคุ ณภาพชี วิตของเกษตรกรควบคู่กบั
สร้ างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุนโครงการรับจานาผลิตผลเกษตรเป็ นนโยบายสาคัญ
และเร่ งด่วนของรัฐบาลที่มอบหมายให้ธนาคาร ธ.ก.ส. ดาเนิ นการร่ วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในฐานะ
ที่เป็ นกลไกของภาครัฐซึ่ งมีความพร้ อมด้านเครื อข่ายสาขาจุดให้บริ การที่กระจายอยูท่ ุกภูมิภาคทัว่
ประเทศ
การจัดตั้งโครงการรับจานาข้าวเปลือกมีประโยชน์ต่อเกษตรและประเทศไทย เกษตรกรมี
รายได้เพิ่ มขึ้ น ทั้งเกษตรกรได้เข้าร่ วมโครงการและไม่ ได้เข้าร่ วมโครงการ เกษตรกรที่ เข้า ร่ วม
โครงการ ธนาคาร ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงจานวนเงินประมาณ 127,498 ล้านบาท จากการที่สามารถขายข้าวเปลื อกได้ในราคารั บจานาที่ กาหนด ซึ่ งสู งกว่าราคาตลาด ตันละ
5,800 – 8,000 บาท การยกระดับราคาให้สูงขึ้นทั้งระบบ โดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิก่อนมีการรับ
จานามีราคาตันละ 14,169 บาท หลังจากมีโครงการรับจานาราคาเพิ่มขึ้นเป็ นตันละ 15,333 บาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 ราคาส่ งออกข้าวไทยปรับตัวสู งขึ้น โดยราคาส่ งออกข้าวของไทยได้เพิ่มขึ้น
ด้วนคุ ณภาพมาตรฐาน และเอกลักษณ์ พิเศษ ซึ่ งไม่มีในข้าวจากประเทศคู่แข่ง เช่ น เวียดนาม และ
อินเดีย ทาให้ขา้ วไทยเป็ นที่นิยมและต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตลาดระดับบนซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ มี ศกั ยภาพ และมี ก าลัง ซื้ อสู ง และต้องการบริ โภคข้าวที่ มี
ศักยภาพ (Premium Grade) เช่น ข้าวหอมละมิของไทย ประกอบกับความมัน่ ใจในการส่ งมอบข้าว
ไทยตามกาหนดระยะเวลาทาให้ขา้ วไทยเป็ นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ และการส่ งมอบที่เหนื อกว่า
ข้าวจากประเทศคู่แข่ง ที่เน้นกลุ่มผูบ้ ริ โภคระดับกลางถึงระดับล่าง ซึ่ งให้ความสาคัญกับเรื่ องราคา
เป็ นสาคัญ ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ขา้ วไทยสามารถขายได้ในราคาดี กว่าข้าวจากประเทศคู่แข่งอื่นๆ โดย
ราคาข้าวส่ งออกของไทยเฉลี่ยในปี 2555 (ม.ค – ต.ค 55) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.68 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน
ด้วยปั จจุบนั เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการจาข้าวเปลือก ปี การผลิต 2556 / 2557 ได้รับความ
เดือดร้อนประสบปั ญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตทางการเกษตรฤดูการผลิตรอบใหม่และ
ค่ า ใช้จ่ า ยในครั ว เรื อ นที่ จ าเป็ นเนื่ อ งจากยัง ไม่ ไ ด้รั บ เงิ น จากการจ าน าข้า ว ลู ก ค้า ธนาคารและ
ประชาชนทัว่ ไปมีขอ้ เสนอแนะผ่านระบบรับฟั งเสี ยงจากลูกค้า ( Voice of Customer ) ให้ธนาคาร
จัดตั้งกองทุ นเพื่อช่ วยเหลื อชาวนา เพื่ อเป็ นการบรรเทาความเดื อดร้ อนของเกษตรกรที่ ประสบ-
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ปั ญหาดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการกูย้ มื เงินนอกระบบ ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงเป็ นการซ้ าเติมและเพิ่ม
ภาระหนี้ สิ นให้กบั เกษตรกร ดังนั้น คณะกรรมการ ธนาคาร ธ.ก.ส.ได้มี มิ ติเห็ นชอบให้ดาเนิ น
โครงการกองทุนช่ วยเหลื อชาวนาซึ่ งมี3รู ปแบบ คือ (1) บริ จาคเงิ นเข้ากองทุนบัญชี ออมทรัพย์
(บริ จาคขาด)บัญชีเลขที่ 0200-3-3477-582 ธ.ก.ส. สาขาบางเขน(2) สมทบเข้ากองทุนชนิ ดคืนต้นไม่
มีผลตอบแทน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (3) สมทบเข้ากองทุนชนิ ดคืนต้นและมีผลตอบแทนตั้งแต่
1,000 บาทขึ้นไป อัตตราร้อยละ 0.63 ต่อปี โดยเชิ ญชวนให้ประชาชนทัว่ ไปและนิ ติบุคคลที่มีจิตใจ
อันเป็ นกุศลที่ประสงค์จะช่วยเหลือบรรเทาความเดื อดร้ อนของชาวนานาเงินมาบริ จาคหรื อสมทบ
กองทุ นช่ วยเหลื อชาวนาและกองทุ นจะนาเงิ นดังกล่าวไปจ่ายให้เกษตรกร โดยผูน้ าเงิ นมาสมทบ
กองทุนจะได้รับเงิ นคื นเมื่ อสิ้ นสุ ดโครงการ หรื อตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริ หารกองทุน
กาหนด หลังจากนั้นทางธนาคาร ธ.ก.ส. ก็เริ่ มเปิ ดโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือชาวนาได้ทา
การสื่ อสารผ่านหลายช่องทางเพื่อกระจายข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู ้ เช่น สื่ อทางโทรทัศน์ , วิทยุ ,
หนังสื อพิมพ์ , อินเทอร์ เน็ต , โปสเตอร์ และ พนังงานการเงินของทางธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษี
เจริ ญ และสาขาอื่นๆ แต่ท้ งั นี้ เงิ นที่ได้รับบริ จาคจากประชาชนยังไม่เพียงพอทางธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขาภาษีเจริ ญอยากทราบถึงปั ญหาของช่องทางการรับรู ้ข่าวสารของประชาชนรับรู ้ถึงข่าวสารจาก
ช่องทางไหนและมีความพึงพอใจโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือชาวนามากน้อยเพียงใด
ดังนั้นผูท้ าการวิจยั จึงสนใจที่ จะทาการศึ กษาถึ ง “ช่ องทางการรั บรู ้ ข่าวสารและความพึง
พอใจต่อโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือชาวนาของลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญ” โดย
ผูท้ าการวิจยั หวังว่าผลของการวิจยั ในครั้ งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อสถานที่ประกอบการธนาคาร ธ.
ก.ส. ที่จะนาผลจากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนปรั บปรุ งช่ องทางการสื่ อสารและ
บริ การให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของลูกค้าและประชาชนอย่างแท้จริ งซึ่ งผลจากการ
วิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลอ้างอิงสาหรับนักศึกษาและผูท้ ี่สนใจในสถานที่ประกอบการได้อีกทาง
หนึ่งด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู ้ข่าวสารโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลื อชาวนาของ
ลูกค้า ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญ
1.2.2
เพื่อศึกษาความพึงพอใจโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่ วยเหลือชาวนาของลูกค้า
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญซึ่งโครงการนี้มีการฝาก 3 รู ปแบบ คือ
1.2.2.1 บริ จาคเงินเข้ากองทุนบัญชีออมทรัพย์ (บริ จาคขาด) บัญชีเลขที่ 0200-33477-582 ธ.ก.ส.สาขาบางเขน
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1.2.2.2 สมทบเข้ากองทุนชนิดคืนต้นไม่มีผลตอบแทน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
1.2.2.3 สมทบเข้ากองทุนชนิดคืนต้นและมีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
อัตตราร้อยละ 0.63 ต่อปี
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั กาหนดขอบเขตในการศึกษาดังต่อไปนี้
1.3.1 ขอบเขตด้ านประชากร
การวิจยั ในครั้งนี้ผวู้ จิ ยั ทาการศึกษากลุ่มประชากรเป้ าหมายคือกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริ การของ
ทางธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญ
1.3.2 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ช่องทางการรับรู ้ข่าวสารและความพึงพอใจโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือชาวนาของ
ลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญ
1.3.3 ช่ วงเวลาในการศึกษา
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาอิ ส ระผู ้วิ จ ัย ก าหนดระยะเวลาในการศึ ก ษาวิ จ ัย ตั้ง แต่
กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุ ดท้ายการศึกษาอิสระตลอดจนองค์รวมของเนื้ อหาและรู ปเล่ม
รวมระยะเวลา 6 เดือน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 เพื่อทาให้ทราบถึงช่ องทางการรับรู ้ข่าวสารโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลื อ
ชาวนาของลูกค้า ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริ ญ
1.4.2 เพื่อทาให้ทราบถึงความพึงพอใจที่จะเลือกฝากโครงการกองทุนรวมน้ าใจช่วยเหลือ
ชาวนา ซึ่งมี 3 รู ปแบบ คือ
1.4.2.1 บริ จาคเงินเข้ากองทุนบัญชีออมทรัพย์ (บริ จาคขาด) บัญชีเลขที่ 0200-33477-582 ธ.ก.ส. สาขาบางเขน
1.4.2.2 สมทบเข้ากองทุนชนิดคืนต้นไม่มีผลตอบแทน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
1.4.2.3 สมทบเข้ากองทุนชนิดคืนต้นและมีผลตอบแทนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
อัตตราร้อยละ 0.63 ต่อปี
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1.4.3 เป็ นประโยชน์ต่อสถานที่ประกอบการสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางใน
การวางแผนปรับปรุ งช่องทางการรับรู ้ข่าวสารและการให้บริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าอย่างแท้จริ ง

