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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นธนาคารของรัฐท่ีมุ่งเน้นการให้ความ
ช่วยเหลือดา้นเงินทุนแก่ภาคเกษตรและสร้างโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุนโครงการรับ
จ าน าผลิตผลเกษตร แต่ดว้ยปัจจุบนัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการจ าขา้วเปลือก ปีการผลิต 2556 / 
2557 ไดรั้บความเดือดร้อนประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตทางการเกษตรฤดูการ
ผลิตรอบใหม่เน่ืองจากยงัไม่ได้รับเงินจากการจ าน าขา้วทางธนาคารจดัตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
ชาวนา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรท่ีประสบปัญหาดงักล่าว 

แต่ทั้งน้ีเงินท่ีไดรั้บบริจาคจากประชาชนยงัไม่เพียงพอ ทางธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริญ
อยากทราบถึงปัญหาของช่องทางการรับรู้ข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงข่าวสารจากช่องทางไหน
และมีความพึงพอใจโครงการกองทุนรวมน ้ าใจช่วยเหลือชาวนามากนอ้ยเพียงใดงานวิจยัฉบบัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เพื่อศึกษาช่องทางการรับรู้ข่าวสารโครงการกองทุนรวมน ้ าใจช่วยเหลือชาวนา
ของลูกคา้ ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริญ(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจโครงการกองทุนรวมน ้ าใจ
ช่วยเหลือชาวนาของลูกคา้ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริญ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 80 ชุด ซ่ึง
เป็นบุคคลท่ีใชบ้ริการธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริญท่ีเป็นตวัแทนของประชากรเป้าหมายท่ีใชใ้น
การศึกษา 
 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณแบบส ารวจ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ส่วน
การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ  (1) การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี และคิดค่าร้อยละและการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบายตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  อาย ุ รายได ้ อาชีพ ช่องทางการรับรู้
ข่าวสารโครงการกองทุนรวมน ้ าใจช่วยเหลือชาวนา ความพึงพอใจโครงการกองทุนรวมน ้ าใจ
ช่วยเหลือชาวนาของลูกคา้ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาภาษีเจริญ  (2) การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (2.1) สถิติเชิงพรรณนาเพื่อวิเคราะห์หาค่าร้อยละแจกแจงความถ่ีและคิดค่าร้อย
ละค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (2.2) สถิติเชิงอนุมานได้แก่  T-Test, ในการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของตวัแปรโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรไม่เกิน 2 กลุ่ม  และ F-Test 
(One Way ANOVA) ในการวเิคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปร 
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Abstract 
 

 Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives is the bank of the state where 
emphasize assistance side fund alms to agricultural part and build a chance give people appreciate 
source of investment project funds take to pawn agricultural produce , but , with now the 
agriculturist who attend the project remembers the paddy , year 2556 / 2557 productions receive 
the trouble faces a problem to short of cash the revolving capital for way agriculture season 
production production round new because of , still no receive money from pawning rice bank way 
establish the funds for helps a farmer , for trouble slackening of the agriculturist who faces a 
problem aforementioned ,  
 But , in order that , money that receive to donate from people still not enough , bank way 
, gram bank., how much are Pasejarean branch eagers to know to arrive at a problem of 
acknowledgement information way of people acknowledges to arrive at the information from 
which way and have project funds contentment total up the sympathy help a little many farmer ? , 
this research has the objective for , (1)  for study acknowledgement information project funds way 
totals up the sympathy helps a farmer of a customer , bank , gram bank . , Pasejarean branch (2)  
for study project funds contentment totals up the sympathy helps a farmer of bank customer , 
gram bank .  Pasejarean branch , 80 sample amount group peoples , which , be a person that use 
to serve the bank , gram bank . , Pasejarean branch that is an agent of aim people that uses in the 
education ,  
 This research is manner quantity research likes [ model ] to explore , pick collect the data 
by use the questionnaire , analysis data part , the researcher uses the statistics in the analysis , be , 
(1)  the analysis by use manner statistics describes , for example , frequency distribution , and 
think percentage value and data analysis , the average and the value deviate the standard , (S.D.) 
,in variable factor personal explanation , for example , age , income , occupation , 
acknowledgement information project funds way totals up the sympathy helps a farmer , project 
funds contentment totals up the sympathy helps a farmer of bank customer , gram bank , 
Pasejarean branch , (2) the analysis by use manner statistics estimates , divide 2 the part , be , 
(2.1)  manner statistics describes for analyse to seek percentage value enumerates the frequency 
and think percentage value value deviate the standard , (S.D.) (2.2)  manner statistics estimates 
for example , T-Test, , in the vary analysis of the variable by difference comparison between 2 not 
exceed group variables , and , F-Test (One Way ANOVA) , in the vary analysis of the variable. 


