
 

7 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพูน ผูว้จิยัได้
ศึกษาค้นควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้เป็นแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ผล
การศึกษาดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบันโยบายดา้นขา้วของรัฐบาล 
2.2 โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
2.3 สถานการณ์โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในจงัหวดัล าพนู 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการบริการ 
2.6 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบันโยบายด้านข้าวของรัฐบาล 

2.1.1  นโยบายการสร้างเสถียรภาพราคาข้าวสารในตลาดผู้บริโภค 

ประเทศไทยมีนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกข้าว ท่ีเรียกว่า พรีเม่ียมข้าว (rice 
premium) เพื่อควบคุมการส่งออกข้าวไม่ให้มีมากเกินไปจนท าให้ผูบ้ริโภคภายในประเทศต้อง
เดือดร้อน และในขณะเดียวกนัเป็นการสร้างเสถียรภาพของราคาภายในประเทศ นโยบายการสร้าง
เสถียรภาพราคาให้กับผูบ้ริโภค ท่ีส าคญั ประกอบด้วยมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกขา้ว 
มาตรการการก าหนดข้าวส ารองจากผู ้ส่ งออกในระดับราคาต ่ ากว่าราคาตลาด (rice reserver 
requirement)  

นโยบายดังกล่าว ได้รับการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมากในระยะเวลาต่อมาว่า ไม่ได้ให้การ
อุดหนุนกบัเกษตรกรอยา่งแทจ้ริงและมีขอ้วิจารณ์ถึงการร่ัวไหลจากการหมุนเวยีนขา้วราคาถูกของรัฐ
มาขายในระดบัราคาตลาด รวมถึงผูบ้ริโภคในเมืองหลวงเท่านั้นท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากโครงการน้ี 
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ดงันั้น แทนท่ีนโยบายดงักล่าวจะสร้างเสถียรภาพของราคาขา้วกบักลายเป็นตวัเร่งให้เกิดความไม่มี
เสถียรภาพของราคาขา้วสารในตลาดขายปลีกในประเทศตามมา อนัเป็นผลจากองคก์ารคลงัสินคา้ไม่มี
สถานท่ีจดัเก็บเพียงพอนอกจากน้ีในขั้นตอนท่ีผูส่้งออกไดใ้บอนุญาตในการส่งออกผูส่้งออกไม่ตอ้ง
ส่งมอบขา้วส ารองให้กบัรัฐโดยทนัที แต่จะเป็นการส่งมอบในเวลาต่อมาเม่ือรัฐมีความตอ้งการขา้วซ่ึง
เท่ากบัไปเร่งจ านวนขา้วในสต็อกของผูส่้งออกให้ลดลงและในขณะท่ีขา้วมีราคาปรับตวัสูงข้ึน ความ
ตอ้งการของรัฐท่ีเรียกเก็บขา้วจากผูส่้งออกไดก้ระตุน้ให้ราคาในตลาดสูงข้ึนตามไปดว้ย นโยบายการ
เรียกเก็บขา้วส ารองฯไดถู้กยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2519 (อมัมาร, 2533) 

2.1.2  นโยบายการแทรกแซงกลไกราคาในตลาดข้าวเปลอืก 

การขยายตวัของผลผลิตขา้วภายในประเทศท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลง
ในนโยบายด้านอาหารของประเทศจากเดิม ท่ีผู ้บ ริโภคเป็นแรงกดดัน ต่อนโยบายอาหาร 
(consumerledfood policy) ได้ป รับ เป ล่ียนไปสู่การท่ีผู ้ผ ลิต เป็นแรงกดดันต่อนโยบายอาหาร 
(producerledfood policy) โดยนโยบายสาธารณะเร่ืองขา้วไดเ้ปล่ียนขั้วจากการแทรกแซงกลไกตลาด
เพื่อใหก้ารอุดหนุนผูบ้ริโภคไปสู่การแทรกแซงกลไกตลาดเพื่อให้การอุดหนุนแก่ผูผ้ลิตซ่ึงมาตรการท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่มาตรการการพยุงราคาขา้วเปลือกท่ีฟาร์ม มาตรการการรับจ าน าขา้วเปลือก และมาตรการ
การประกนัรายไดข้ั้นต ่าของเกษตรกร 

2.1.2.1 มาตรการพยุงราคาข้าวเปลอืก 

มาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกได้มีการด าเนินการอย่างจริงจงันับตั้ งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา
เน่ืองจากภาวะตกต ่าของราคาขา้วในบางช่วงเวลา โดยรัฐบาลไดม้อบหมายให้คณะกรรมการส ารอง
ข้าวเป็นหน่วยงานรับซ้ือข้าวเปลือกส่วนกลาง และให้องค์การคลังสินค้าเป็นหน่วยงานรับซ้ือ
ขา้วเปลือกในภูมิภาค ขา้วเปลือกท่ีซ้ือตามโครงการน้ีจะถูกแปรสภาพเป็นขา้วสาร ซ่ึงส่วนหน่ึงส่งขาย
ให้รัฐบาลต่างประเทศ อีกส่วนหน่ึงคณะกรรมการจะส ารองขา้วไวใ้ห้องคก์ารคลงัสินคา้และกรมการ
คา้ภายใน เพื่อน าไปขายใหก้บัประชาชน ตามนโยบายตรึงราคาขา้วสารในตลาด 

การด าเนินงานตามมาตรการพยุงราคาได้ลดบทบาทลงในช่วงปี 2522-2524 เน่ืองจากความ
ตอ้งการขา้วเพื่อการส่งออกมีมากข้ึนและท าให้ระดบัราคาขา้วเปลือกไดเ้พิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย ในช่วง
ดงักล่าวมาตรการพยุงราคาไดล้ดบทบาทลงไปพร้อมๆกบัการเพิ่มบทบาทของมาตรการการจดัตั้งมูล
ภณัฑ์กนัชนขา้วสาร โดยรัฐจดัหาสินเช่ือในอตัราดอกเบ้ียต ่าให้กบัโรงสีขา้ว เพื่อให้โรงสีขา้วออกไป
ซ้ือขา้วจากเกษตรกรแลว้น ามาสีเป็นขา้วสารส่งมอบให้องคก์ารคลงัสินคา้ (อสค.) เพื่อเป็นขา้วส ารอง
แลว้น าไปจ าหน่ายในราคาถูกให้กบัผูบ้ริโภคต่อไป (หน่วยวิจยัธุรกิจเกษตร, 2539) อยา่งไรก็ตามการ
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ด าเนินงานของ อคส. ได้ประสบภาวะการขาดทุนอย่างหนักหลงัจากท่ีได้ด าเนินงานตามนโยบาย
ดงักล่าวมาระยะหน่ึง เพราะ อคส.ตอ้งออกไปรับซ้ือขา้วในบางทอ้งท่ีสูงกวา่ราคาตลาด เป็นผลให้รัฐ
เร่ิมตระหนกัวา่ไม่สามารถจะใชม้าตรการเหล่าน้ีไดต่้อไปอีก 

ในปี 2524 เป็นตน้มารัฐได้มุ่งความสนใจไปในเร่ืองการจดัตั้งตลาดกลางขา้วเปลือกในแหล่ง
ส าคญัๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายขา้วเปลือกกบัโรงสีขา้วไดโ้ดยตรงและเป็นการตดัทอนพอ่คา้คน
กลาง พร้อมกบัการผลกัดนัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก13ในการสร้างเสถียรภาพดา้นราคาต่อจากนั้น
มา (อมัมาร และวโิรจน์, 2533) 

2.1.2.2 มาตรการรับจ าน าข้าวเปลอืก 

ปีการผลิต 2524/25 เป็นตน้มา รัฐไดป้รับรูปแบบของโครงการพยงุราคาขา้วมาเป็นโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือก โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) รับจ าน า
ขา้วเปลือกจากเกษตรกรในอตัราดอกเบ้ียต ่า เพื่อจูงใจให้เกษตรกรชะลอการขายขา้วในช่วงตน้ฤดูเก็บ
เก่ียวและลดอุปทานขา้วท่ีออกสู่ตลาด ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กษตรกรมีเงินไปใชก่้อนโดยยงัไม่ตอ้งขายขา้ว เม่ือ
ราคาข้าวหลังฤดูเก็บเก่ียวสูงข้ึนเกษตรกรค่อยมาไถ่ถอนข้าวเปลือกไปขายในตลาดก็จะช่วยให้
เกษตรกรมีรายไดสู้งข้ึนตามมา โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในระยะเร่ิมแรกเป็นโครงการเสริมและ
เป็นโครงการขนาดเล็ก โดยเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรท่ีตอ้งการใชเ้งินในตน้ฤดูการเก็บเก่ียวไดน้ าขา้วมา
จ าน าไวเ้ป็นหลักประกนัและเพื่อลดอุปทานขา้วท่ีจะเขา้สู่ตลาดในช่วงฤดูเก็บเก่ียวจ านวนมากได้
ชะลอตวัลง พร้อมทั้งมีเง่ือนไขวา่เกษตรกรจะตอ้งมาไถ่ถอนขา้วเปลือกคืนอยา่งชา้ตามเวลาท่ีก าหนด
ไว ้และหากไม่มาไถ่ถอนภายในก าหนดขา้วเปลือกท่ีน ามาจ าน าจะตกเป็นของ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. จะ
น าออกจ าหน่ายเพื่อช าระหน้ีสินต่อไป (สมพร, 2552 ) 

2.1.3  นโยบายประกนัรายได้เกษตรกร 

การท่ีรัฐไดเ้ขา้ไปแทรกแซงกลไกตลาดขา้วจนรัฐเป็นผูซ้ื้อขา้วเปลือกรายใหญ่ในตลาด เป็นท่ี
หวาดเกรงกนัว่าในระยะยาวแลว้จะส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดขา้วและเศรษฐกิจขา้วไทยทั้งระบบ 
ท าให้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย ์ซ่ึงมีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ไดเ้สนอปรับเปล่ียน
นโยบายจากโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกมาเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผูป้ลูกข้าว ซ่ึง
นโยบายประกนัรายไดเ้กษตรกร มีฐานแนวคิดมาจากหลกัการประกนัความเส่ียงเน่ืองจากความผนั
ผวนของราคา (put option) ในหลกัการดงักล่าวเป็นการประกนัว่าเกษตรกรจะลดความเสียหายจาก
ราคาขา้วในตลาดท่ีตกต ่ากวา่ท่ีควร มิใช่เป็นการประกนัวา่ราคาตลาดจะเป็นอยา่งไรเม่ือเกษตรกรขาย
ขา้ว (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2552) 
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การประกนัความเส่ียงเป็นการจดัท าสัญญาขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาล (โดยมี ธ.ก.ส. เป็นตวัแทน) 
กบัเกษตรกรแต่ละรายวา่ควรจะไดรั้บผลตอบแทนจากการปลูกขา้วในจ านวนเท่าใด โดยรัฐประกาศ
ให้เกษตรกรมาแจง้ถึงจ านวนพื้นท่ีและปริมาณผลผลิตขา้วพร้อมกบัการก าหนดราคาเป้าหมายและ
พร้อมทั้งจ  ากดัปริมาณผลผลิตสูงสุดท่ีจะรับประกนัรายไดส้ าหรับเกษตรกรแต่ละราย เม่ือถึงฤดูกาล
เก็บเก่ียว หากระดบัราคาอา้งอิงในขณะนั้นต ่ากวา่ระดบัราคาเป้าหมาย รัฐจะจ่ายส่วนต่างระหวา่งราคา
เป้าหมายกับราคาอ้างอิงเพื่อชดเชยรายได้ของเกษตรกรท่ีขาดหายไป ทั้ งน้ีในระยะเร่ิมต้นของ
โครงการ รัฐจะยงัไม่พิจารณาหรือยงัไม่เรียกเก็บเบ้ียประกนัความเส่ียง 

การปรับเปล่ียนนโยบายดงักล่าวนอกจากจะสร้างหลกัประกนัดา้นรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรแลว้ 
ยงัเป็นการสนับสนุนกลไกตลาดข้าวเปลือกในระดับต่างๆ ทั้งน้ีเพราะเกษตรกรเม่ือเก็บเก่ียวข้าว
สามารถท่ีจะน าผลผลิตไปจ าหน่ายให้กบัคนกลางท่ีใดก็ได ้และขณะเดียวกนัรัฐจะลดบทบาทในการ
เป็นผูเ้ก็บสต๊อกขา้วลงโดยให้เอกชนเป็นผูท้  าหน้าท่ีแทน (สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 
2553) 

2.2 โครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก 

2.2.1  ความเป็นมาของโครงการ 

โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ 

ช่วงท่ี 1 ปี พ.ศ. 2523/2524 – 2527/2528 เร่ิมน าระบบการรับจ าน ามาใชใ้นประเทศไทย 

ช่วงท่ี 2 ปี พ.ศ. 2528/2529 – 2533/2534 เร่ิมก าหนดราคารับซ้ือขา้วเปลือกขั้นต ่าใหโ้รงสีขา้ว 

ช่วงท่ี 3 ปี พ.ศ. 2534/2535 – 2543/2544 ตั้ งคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร (คชก.) เพื่อก าหนดราคาเป้าหมายส าหรับสินคา้เกษตร 

ช่วงท่ี 4 ปี พ.ศ. 2544/2545 – 2550/2551 มีการรับจ าน าประทวนสินคา้ให้แก่เกษตรกรท่ีน าขา้ว
มาจ าน า และอนุญาตใหน้ าขา้วเปลือกท่ีรับฝากไวไ้ปสีแปรสภาพเป็นขา้วสารเก็บไวใ้นคลงัสินคา้กลาง 

ช่วงท่ี 5 ปี พ.ศ. 2554/55 คือตน้แบบการรับจ าน าในปัจจุบนั 
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2.2.1.1 ช่วงที่  1 ปี  พ .ศ. 2523/2524 – 2527/2528 เร่ิมน าระบบการรับจ าน ามาใช้ใน
ประเทศไทยเพือ่แทรกแซงตลาด 

นโยบายการแทรกแซงราคาข้าวถูกน ามาใช้ตั้ งแต่ฤดูการผลิต ปี  2523/2524 โดยได้แบ่ง
มาตรการแทรกแซงเป็น 3 มาตรการหลกั ซ่ึงเป็นมาตรการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือก ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการรับจ าน าขา้วเปลือกคร้ังแรกของประเทศไทย ดงัน้ี  

1)  การแทรกแซงตลาดขา้วเปลือก มีวตัถุประสงคเ์พื่อชะลอปริมาณขา้วเปลือก
ไม่ให้เขา้สู่ตลาดช่วงตน้ฤดูการผลิตและแก้ปัญหา ผลผลิตราคาตกต ่า โดย
โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของ ธ.ก.ส. 

2)  นโยบายแทรกแซงตลาดขา้วสาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการซ้ือขา้วสารเพื่อ
ดึงราคาขา้วเปลือก โดยการรับซ้ือขา้วสารเก็บในโกดงักลางเพื่อรอระบาย
ส่งออกต่างประเทศ 

3)  สนบัสนุนสินเช่ือ มีวตัถุประสงค์เพื่อสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียน โดยการ
สนบัสนุนสินเช่ือในอตัราดอกเบ้ียต ่าแก่ผูค้า้ขา้วเปลือก โรงสีขา้วและผูค้า้
ขา้วส่งออก  

ในช่วงแรกของการใช้นโยบายการรับจ าน าขา้ว ผ่าน ธ.ก.ส. แต่เก็บขา้วไวท่ี้ อคส. นั้นเป็นไป
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บขา้วไวข้ายในช่วงท่ีราคาขา้วสูง และเพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน 
โดยเกษตรกรจะได้รับเงินร้อยละ 80 ของมูลค่าข้าวเปลือกท่ีฝากไว้ แต่โครงการก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จ เพราะเกษตรกรกลบัมีตน้ทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งเกษตรกรยงัไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
รับจ าน า อีกทั้งเกษตรกรยงัมองวา่เป็นโครงการท่ีมีขั้นตอนยุง่ยาก 

2.2.1.2 ช่วงที่ 2 ปี พ.ศ. 2528/2529 – 2533/2534 เร่ิมก าหนดราคารับซ้ือข้าวเปลือกขั้นต ่า
ให้โรงสีข้าว 

ในปี พ.ศ. 2528/2529 ไม่มีการรับจ าน าข้าวเปลือก แต่ในช่วงต้นฤดูเก็บเก่ียวจะมีข้าวออกสู่
ตลาดมาก ส่งผลให้ราคาขา้วตกต ่า รัฐบาลไดก้ าหนดมาตรการเพื่อแกปั้ญหาราคาขา้ว เช่น กระทรวง
พาณิชยก์ าหนดราคารับซ้ือขั้นต ่าขา้วเปลือกนาปี และก าหนดให้โรงสีขา้วตอ้งรับซ้ือขา้วในราคาขั้นต ่า
ท่ีก าหนดพร้อมตั้ งเป้าส่งออกข้าวไม่ต ่ ากว่า 4.3 ล้านตัน โดยในปี พ.ศ. 2529/2530 รัฐบาลได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการรับจ าน าขา้วเปลือกโดยใชง้บประมาณ 5,000 ลา้นบาท เพื่อผลกัดนัให ้ธ.ก.ส. 
เขา้มารับผดิชอบโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก โดยมีเง่ือนไขวา่ เกษตรกรท่ีจะสามารถเขา้ร่วมโครงการ
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ได ้จะตอ้งมียุง้ฉางเพื่อเก็บขา้วเปลือกระหวา่งการจ าน า และเป็นการลดกระบวนการและค่าใชจ่้ายใน
การขนยา้ยขา้วเปลือก 

2.2.1.3 ช่วงที ่3 ปี พ.ศ. 2534/2535 – 2543/2544 ตั้ง คณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลอืเกษตรกร เพือ่ก าหนดราคาเป้าหมายส าหรับสินค้าเกษตร 

ปี พ.ศ. 2534/2535 เกิดการปฏิวติัรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)
ส่งผลให้นโยบายขา้วหยุดชะงกั แต่เม่ือมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ก็ไดมี้การปรับโครงสร้าง
งานด้านนโยบายข้าว โดยได้เปล่ียนผูดู้แลจาก กนข. เป็นคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซ่ึงหน้าท่ีหลกัของ คชก. คือ การก าหนดราคาเป้าหมายน าส าหรับสินคา้
เกษตรในแต่ละปี รวมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือในดา้นการตลาดและปัจจยัการผลิตเม่ือมีความ
จ าเป็น ขณะเดียวกันได้มีการจดัตั้ ง “กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร” ข้ึนในกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงั เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระบบและครอบคลุมสินคา้เกษตรกทุกชนิด 

การรับจ าน าขา้วเปลือกของรัฐบาลถูกน ามาใช้แกปั้ญหาราคาขา้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 แต่มีการ
น ามาใชอ้ยา่งจริงจงัในช่วงปี พ.ศ. 2535 โดยในปีแรก อ.ต.ก. ไดเ้ขา้มารับซ้ือขา้วเปลือกจากเกษตรกร 
เป็นเวลา 3 ปี จากนั้น อ.ค.ส. จึงเขา้มามีส่วนร่วมในการรับจ าน าดว้ย เพื่อการแข่งขนัในการให้บริการ
แก่เกษตรกร และเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกร โดยท่ี 2 หน่วยงานน้ีจะสับเปล่ียนหมุนเวียนเป็น
หน่วยงานหลกัในการออกรับจ าน าขา้วเปลือก ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2536/2537 – 2540/2542 รัฐบาลได้
มอบหมายให้ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานในการด าเนินโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกควบคู่กบัมาตรการอ่ืน 
ๆ พร้อมกบัออกกฎเกณฑใ์นการรับจ าน าขา้วเปลือกเพิ่มข้ึน 2 รูปแบบ คือ การรับจ าน าขา้วเปลือกท่ียุง้
ฉาง และการจ าน าแบบใบประทวนสินคา้ เพื่อให้โครงการสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทัว่ถึง ทั้ง
เกษตรกรท่ีมียุง้ฉาง และไม่มียุง้ฉาง 

ปี พ.ศ. 2540/2542 การรับจ าน าขา้วเปลือกจะใช้อตัราร้อยละ 90 ของราคาเป้าหมาย และเม่ือ
ครบก าหนดไถ่ถอนราคาข้าวจะสูงข้ึน เกษตรกรท่ีจ าน าข้าวไวส้ามารถมาไถ่ถอนข้าวคืน ปีพ.ศ. 
2541/2542 รัฐบาลปรับราคาจ าน าให้เกษตรกรอีกเป็นร้อยละ 95 ของราคาเป้าหมาย และให้ ธ.ก.ส. รับ
จ าน าเฉพาะข้าวเปลือกในยุ ้งฉางเท่านั้ น ต่อมาปี 2542/2543 รัฐบาลเปล่ียนวิธี รับจ าน าจากเดิม 
เน่ืองจากราคาขา้วเปลือกของประเทศตกต ่า โดย กนข. มีมติให้ ธ.ก.ส.  รับจ าน าประทวนสินค้าจาก
เกษตรกร ส่วน อคส. รับข้ึนทะเบียนเป็นผูรั้บฝากและแปรสภาพเป็นขา้วสาร ซ่ึงเกษตรกรไดเ้ขา้ร่วม
เกินเป้าท่ีวางไว ้



 

13 

2.2.1.4 ช่วงที่  4 ปี พ.ศ. 2544/2545 – 2550/2551 มีการรับจ าน าประทวนสินค้าให้แก่
เกษตรกรที่น าข้าวมาจ าน า และอนุญาตให้น าข้าวเปลือกที่รับฝากไว้ไปสีแปร
สภาพเป็นข้าวสารเก็บไว้ในคลังสินค้ากลาง และเป็นต้นแบบการรับจ าน าใน
ปัจจุบัน  

รับจ าน าโดย ธ.ก.ส. รับจ าน าประทวนสินคา้ท่ี อ.ต.ก. และ อ.ค.ส. ออกให้แก่เกษตรกรท่ีน าขา้ว
มาจ าน า และอนุญาตให้ อ.ต.ก. และ อ.ค.ส. น าขา้วเปลือกท่ีรับฝากไวไ้ปสีแปรสภาพเป็นขา้วสารและ
เก็บไวใ้นคลงัสินคา้กลาง โดยโรงสีขา้วไม่คิดค่าฝากเก็บขา้วเปลือกในช่วง 3 เดือนท่ีรับฝากขา้วเปลือก
จากเกษตรกร พร้อมกับมีการก าหนดคณะกรรมการพิจารณาระบายข้าวตามโครงการรับจ าน าซ่ึง
ประกอบด้วย อธิบดีกรมการคา้ภายใน เป็นประธาน และผูแ้ทน อ.ต.ก. อ.ค.ส  ธ.ก.ส. กรมการค้า
ต่างประเทศ โดยกรมการคา้ภายในเป็นคณะกรรมการบริหารจดัการขา้วเปลือกท่ีฝากไวไ้ม่ให้เกิน 3 
เดือน ส่งผลให้ คชก. ลดภาระค่าเช่าคลงัสินคา้เก็บขา้วเปลือกได ้และ โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนา
ปรัง ปี 2544 ถือเป็นตน้แบบของโครงการรับจ าน าในปัจจุบนั ต่อมาในปี พ.ศ. 2544/2545 มีการรับ
จ าน าแยกตามชนิด ไดแ้ก่ ขา้วเปลือกหอมมะลิ ขา้วเปลือกเหนียว และขา้วเปลือกเจา้ โดยหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบคือ อ.ต.ก. อ.ค.ส และ ธ.ก.ส.  รวมทั้งมีการใช้มาตรฐานขา้วหอมมะลิในการส่งออกด้วย 
โดยรับจ าน าในลกัษณะน้ีจนถึงปี 2546/2547  

ในปี 2547/2548 – 255/2551 ธ.ก.ส. และ อ.ค.ส. เปิดรับจ าน า ซ่ึงผลจากการจ าน าในช่วงน้ีท าให้
ปลายปี 2550 รัฐบาลมีขา้วอยู ่4 ลา้นตนั เน่ืองจากรัฐบาลไดก้ าหนดราคารับจ าน าไวสู้งกวา่ราคาตลาด
ถึงร้อยละ 30 ส่งผลให้เกษตรกรน าขา้วเปลือกมาจ าน าเป็นจ านวนมาก และไม่มีการถ่ายถอนคืนเพราะ
ราคาตลาดนั้นต ่ากว่า ส่งผลให้รัฐบาลตอ้งแบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลขา้ว และยงัเกิดความเสียหาย
จากการทุจริตท าใหข้า้วเปลือกสูญหายไปเป็นจ านวนมาก  

2.2.1.5 ช่วงที ่5 ปี พ.ศ. 2554/55 การรับจ าน าในปัจจุบัน (กรมการคา้ภายใน, 2554) 

2.2.2  โครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก ปีการผลติ 2555/2556 

2.2.2.1 นโยบายการรับจ าน า 

1)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้เกษตรกร  รัฐบาลมีนโยบาย
เร่งด่วนในการยกระดับราคาสินค้าเกษตร และให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนดูแลราคาสินคา้เกษตรใหมี้เสถียรภาพท่ีเหมาะสมค านึงถึงกลไกราคา
ตลาดโลก ใชว้ธีิบริหารจดัการทางการตลาดและกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ 
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รวมทั้งผลกัดนัให้เกษตรกรสามารถขายสินคา้เกษตรไดใ้นราคาสูงเพียงพอ
เม่ือเทียบกบัต้นทุนโดยน าระบบรับจ าน าสินค้าเกษตรมาใช้ ในการสร้าง
ความมัน่คงดา้นรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร  

2)  ด าเนินการเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  คณะกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติได้อนุมัติให้มีการด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก โดยมี
เป้าหมายไม่จ  ากดัปริมาณขา้วเปลือกท่ีรับจ าน าทั้งโครงการและเกษตรกรแต่
ละราย 

2.2.2.2 วตัถุประสงค์ของโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก 

1)  เพื่อยกระดบัรายได ้และชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของเกษตรกร 

2)  เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และความมีเสถียรภาพ และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศด้วยการขยายตวัของการบริโภคภายใน เพราะเม่ือ
เกษตรกรมีรายไดสู้งข้ึนก็จะจบัจ่ายมากข้ึน มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศ
มากข้ึน 

3)  เพื่อดึงอุปทานขา้วเขา้มาอยูใ่นความควบคุม ท าให้สามารถสร้างเสถียรภาพ
ของราคาขา้วได ้

4)  เพื่อยกระดบัราคาขา้วไทยให้สูงข้ึนทั้งระบบ เน่ืองจากขา้วไทยเป็นท่ีนิยม
และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศ จึงควรจะขายไดร้าคาสูงกว่าขา้ว
จากประเทศผูส่้งออกรายอ่ืน 

เป้าหมายรับจ าน า : ไม่จ  ากดัปริมาณ (รับจ าน าปีละ 2 คร้ัง /แปลง/ราย ไม่แยกนาปีและนาปรัง) 

ระยะเวลา : จ าน า : 1 ต.ค. 55 – 15 ก.ย. 56 
ไถ่ถอน : 4 เดือนนบัถดัจากเดือนท่ีรับจ าน า 
โครงการ: 1 ต.ค. 55 – 31 ม.ค. 57 

การรับจ าน า : จ าน าใบประทวน และจ าน ายุง้ฉาง(กรมการคา้ภายใน, 2556) 
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2.2.3  หลกัเกณฑ์การด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืกปี 2555/56 

2.2.3.1 วธีิด าเนินการ 

1)  เกษตรกรผู้มีสิทธิจ าน า จะจ าน าขา้วเปลือกไดปี้ละไม่เกิน 2 คร้ัง/แปลง/ราย 
โดยไม่จ  ากดัวา่จะเป็นขา้วนาปี หรือนาปรัง และจะตอ้งมีการด าเนินการดงัน้ี 

1.1)  มีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรซ่ึงผ่าน
กระบวนการตามขั้นตอนดงัน้ี 

ก.  การรับค าร้องข้ึนทะเบียนจากเกษตรกรท่ีเป็นผูป้ลูกขา้วในฤดู
การผลิต ปี 2555/2556  

ข.  การประชาคมโดยเกษตรกรตอ้งเขา้ร่วมประชาคมเพื่อรับการ
ตรวจสอบขอ้มูลและแสดงตนดว้ยตนเอง 

ค.  ต้องผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบระดับ
ต าบล ซ่ึงประกอบไปด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูแ้ทน ธ.ก.ส. ผู ้แทนสภาเกษตรกร ก านัน หรือผูใ้หญ่บ้าน 
นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรผูรั้บผดิชอบในทอ้งท่ี 

ง.  เกษตรกรลงช่ือรับรองตนเองพร้อมทั้งเจา้หน้าท่ีกรมส่งเสริม
ก าร เกษ ตรและป ลัดอ งค์ ก ารบ ริห าร ส่ วน ต าบ ลห รือ
ปลดัเทศบาล หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายลงช่ือรับรอง 

จ.  มีขอ้ความระบุว่าขา้วเปลือกท่ีน ามาเขา้ร่วมโครงการเป็นของ
เกษตรกรจริง กรณีน าขา้วเปลือกของบุคคลอ่ืนมาสวมสิทธ์ิเขา้
ร่วมโครงการจะมีความผดิฐานฉอ้โกงมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกพนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และจะไม่ไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไป กรณีขา้มเขตเกินกว่าระดับ
ต าบลจะต้องได้รับอนุมัติจากจังหวดัพื้นท่ี เพาะปลูกของ
เกษตรกรก่อนน าขา้วเปลือกมาเขา้ร่วมโครงการ 

1.2)  เป็นขา้วเปลือกท่ีเกษตรกรเพาะปลูกเองในปีการผลิต 2555/56 และ
เกษตรกรต้องน ามาจ าน าด้วยตนเอง โดยก าหนดปริมาณรับจ าน า
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ข้าวเปลือกของเกษตรกรแต่ละราย ค านวณตามพื้นท่ีเพาะปลูก 
ผลผลิตเฉล่ียรายจงัหวดัท่ีไดจ้ากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ
ผลผลิตรวมของเกษตรกรตามหนังสือรับรองท่ีกรมส่งเส ริม
การเกษตรออกให้เกษตรกรเป็นขอ้มูลประกอบ กรณีท่ีเกษตรกรน า
ขา้วเปลือกมาเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปี 2555/56 สูงกว่า
ปริมาณผลผลิตเฉล่ีย ให้ปรับเพิ่มได้อีกไม่เกิน 20% (ณ ความช้ืน 
15%) 

1.3) เป็นลูกคา้ของ ธ.ก.ส. 

2)  พื้นที่รับจ าน า เกษตรกรสามารถจ าน าข้าวเปลือกได้ในพื้นท่ีจงัหวดัของ
ตนเองเท่านั้น ยกเวน้พื้นท่ีต าบลท่ีเป็นเขตติดต่อกนัของเกษตรกรและจุดรับ
จ าน าสามารถจ าน าขา้มเขตจงัหวดัได ้

2.1)  การรับจ าน ายุง้ฉาง ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานหลกัในการรับจ าน าท่ียุง้ฉาง
เกษตรกร ให้มีการรับจ าน าเฉพาะในยุง้ฉางท่ีไดม้าตรฐานและมีการ
ดูแลรักษาท่ีดี รับจ าน าในยุง้ฉางเกษตรกรเฉพาะขา้วเปลือกหอมมะลิ 
และขา้วเปลือกเหนียวเท่านั้น ซ่ึงเกษตรกรจะไดรั้บราคารับจ าน าท่ียุง้
ฉางตามท่ีก าหนดตามชนิดขา้ว 

2.2)  การรับจ าน าใบประทวน อคส./อ.ต.ก. รับฝากและออกใบประทวนให้
โรงสีข้าท่ีเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกจากเกษตรกร โดย
โรงสีขา้วจะแปรสภาพขา้วเปลือกเป็นขา้วสารเก็บไวใ้นโกดงักลาง/
ไซโล ท่ีเช่าจดัเก็บ หรือส่งมอบใหผู้ซ้ื้อ (กรมการคา้ภายใน, 2556) 

3)  หลกัเกณฑ์และราคาจ าน า 

หลกัเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือกและการชัง่น ้ าหนกั และการตีราคาขา้วเปลือกท่ีรับ
จ าน า ดงัน้ี 

3.1)  การตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก 

ก.  วดัความช้ืนขา้วเปลือกเฉล่ีย 3 คร้ัง จากเคร่ืองมือวดัความช้ืน 
โดยเจา้หนา้ท่ีของโรงสีขา้วท่ีเป็นหน่วยรับจ าน า 
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ข.  ตรวจวดัส่ิงเจือปน โดยเจา้หน้าท่ีของโรงสีขา้วท่ีเป็นหน่วยรับ
จ าน า 

ค.  ตรวจสอบขา้วเส่ือมคุณภาพ กรณีเป็นขา้วหอมมะลิ ขา้วหอม
จงัหวดั ขา้วปทุมธานี 1 และขา้วเหนียว โดยเจา้หนา้ท่ีของโรงสี
ขา้วท่ีเป็นหน่วยรับจ าน า 

3.2)  การชัง่น ้ าหนกัขา้วเปลือกท่ีรับจ าน า โดยท าการชัง่น ้ าหนกัรถบรรทุก
ขา้วเปลือก และชั่งน ้ าหนักรถบรรทุกเปล่า โดยเจา้หน้าท่ีของโรงสี
ขา้วท่ีเป็นหน่วยรับจ าน า 

3.3)  ราคารับจ าน าขา้เปลือกของเกษตรกร ดงัน้ี 

ขา้วเปลือกเจา้ 100% ราคา 15,000 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกเจา้ 5% ราคา 14,800 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกเจา้ 10% ราคา 14,600 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกเจา้ 15% ราคา 14,200 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกเจา้ 25% ราคา 13,800 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกหอมจงัหวดั ราคา 18,000 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกปทุมธานี ราคา 16,000 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว ราคา 16,000 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น ราคา 15,000 บาทต่อตนั 

ต่อมาคณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติไดป้รับจ ากดัวงเงินรับจ าน าขา้วเปลือกของเกษตรกร 
ไม่เกินรายละ 500,000 บาท เร่ิมด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2556ปรับราคารับจ าน าขา้วเปลือก 
โดยมีระยะเวลาเร่ิมด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 จนถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2556 ไดแ้ก่  

ขา้วเปลือกเจา้ 100% ราคา 12,000 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกเจา้ 5% ราคา 11,840 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกเจา้ 10% ราคา 11,680 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกเจา้ 15% ราคา 11,360 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกเจา้ 25% ราคา 11,040 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกปทุมธานี ราคา 12,800 บาทต่อตนั  
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ขา้วเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว ราคา 12, 800 บาทต่อตนั  
ขา้วเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น ราคา 12,000 บาทต่อตนั (กรมการคา้ภายใน, 2556) 

2.2.4  ผลกระทบของโครงการรับน าจ าข้าวเปลอืก 

โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกไดส่้งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก มีทั้งผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบ ดงัตาราง 2.1 ดงัน้ี  

ตารางท่ี 2.1 ผลกระทบของโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

ด้านบวก ด้านลบ 
เกษตรกร เกษตรกร 

1. มีความเส่ียงในการขายขา้วในฤดูเก็บเก่ียว
ลดลง 
2. มีเงินทุนหมุนเวยีนเร็วข้ึน 
3. ไม่ถูกกดราคารับซ้ือจากผูร้วบรวมและ 
โรงสีขา้ว 
4. ขา้วยงัเป็นของเกษตรกร สามารถไถ่ถอนมา 
ขายไดถ้า้ราคาดี 

1. ขา้วมีปัญหาเร่ืองความช้ืนท าใหร้าคาไม่ดี 
2. ไม่ไดรั้บการแกปั้ญหาในระยะยาว 
3. ไม่ใหค้วามส าคญัในการพฒันา 
คุณภาพขา้ว 
4. ไม่ไดแ้กปั้ญหาตน้ทุนการผลิต 

โรงสีข้าว โรงสีข้าว 
1. ไม่ถูกผูส่้งออกกดราคา 
2. มีรายไดจ้ากการรับฝากขา้ว และ 
การรับจา้งสี 
3. มีก าไรจากการปรับสภาพขา้ว 

1. ขยายก าลงัการผลิตมากเกินไป 
2. เกิดการทุจริต 
3. ขาดทุนจากขา้วเส่ือมคุณภาพ  

 
ผู้ค้าข้าว ผู้ค้าข้าว 

1. ผูส่้งออกรายยอ่ยใชบ้ริการมากข้ึน  
 

1. รวบรวมขา้วไม่ไดเ้พราะขา้วเขา้สู่ระบบ 
การรับจ าน า 

ของผู้ส่งออก ของผู้ส่งออก 
1. ไม่เสียค่าใชจ่้ายในการรวบรวมขา้วให้ 
ผูค้า้ขา้ว 
2. สามารถซ้ือขา้วไดใ้นราคาถูก  

1. ผูซ้ื้อต่างประเทศกดราคา สตอ็กของรัฐมี 
จ านวนมาก 
2. ผูส่้งออกรายยอ่ยล าบาก เพราะประมูล 
ขา้วไม่ได ้
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ทีม่า : กรมการคา้ภายใน, 2554 

2.2.5  ปัญหาในการด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก ปีการผลติ 2555/2556 

1)  การรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร พบวา่ มีปัญหาการสวมสิทธ์ิของเกษตรกร การ
แจง้ขอ้มูลเน้ือท่ีเพาะปลูก หรือผลผลิตเกินจากท่ีเพาะปลูกจริง การขายสิทธิ
การเขา้ร่วมโครงการใหผู้อ่ื้น ความช่วยเหลือไม่ถึงมือเกษตรกร  

2)  การรับมอบขา้วเปลือก ณ จุดรับจ าน า พบว่ามีปัญหาโรงสีขา้วน าขา้วของ
ตนเองมาเข้าร่วมโครงการ และข้อพิพาทเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพ
ขา้วเปลือกและการชัง่น ้าหนกั 

3)  การเก็บรักษาขา้วเปลือกในโรงสีขา้ว พบวา่ขา้วท่ีรับจ าน าเส่ือมคุณภาพเร็ว 
และมีการลกัลอบน าขา้วเปลือกไปขายโดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

4) การสีแปรสภาพขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร พบวา่โรงสีขา้วส่งมอบขา้วสารไม่
ตรงตามคุณภาพและมาตรฐานท่ีก าหนด  

5)  การจดัเก็บขา้วสารในโกดงัท่ีอยูใ่นความดูแลของ อ.ต.ก. และ อคส. พบวา่มี
การสับเปล่ียนขา้ว ขา้วสูญหาย และจดัเก็บขา้วนานจนคุณภาพเส่ือม  

6)  การระบายขา้วสารจากโกดงัออกสู่ตลาดผูบ้ริโภคมีความ ล่าช้า ท าให้ขา้ว
เส่ือมคุณภาพ และส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย และประสบภาวะขาดทุนจากการขาย
ขา้วในราคาท่ีต ่า เน่ืองจากขา้วเส่ือมคุณภาพ  

7)  การรับส่งเงินจากการขายข้าวสาร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการขายข้าว 
น าส่งเงินรายไดจ้ากการขายขา้วส่งคืน ธ.ก.ส. ล่าช้า ท าให้เกิดภาระตน้ทุน
การเงิน ทั้งในส่วนของ ธ.ก.ส. และรัฐบาล  

8)  การชดเชยภาระขาดทุนจากการรับจ าน าขา้ว ธ.ก.ส. กรณีท่ีรัฐบาลจดังบฯ มา
ชดเชยให้ ธ.ก.ส. ล่าช้า ท าให้เกิดภาระหน้ีสะสมเป็นจ านวนมาก ส่งผล
กระทบต่อการบริหารสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร, 2556) 
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2.3 สถานการณ์โครงการรับจ าน าข้าวของจังหวดัล าพูน 

2.3.1  โครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก ปีการผลติ 2554/2555 

เกษตรกรในจงัหวดัล าพูนไดเ้ร่ิมเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก เม่ือปีการผลิต 2554/2555 
โดยจงัหวดัล าพูนไดด้ าเนินงานโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนาปีและนาปรัง  ปีการผลิต 2554/255 มี
เกษตรกรขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรในฤดูนาปี จ านวน 13,581ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกนาปี จ านวน 1,234 ครัวเรือน  เกษตรกรขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรในฤดูนาปรัง ปีการผลิต 
2554/2555 จ านวน 3,933 ครัวเรือน เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนาปรัง จ านวน 467 ครัวเรือน 
ในพื้นท่ี 8 อ าเภอ ดงัตาราง 2.2 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2.2 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร และเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 
2554/2555  จงัหวดัล าพนู 

อ าเภอ การขึน้ทะเบียนเกษตรกร 
 

(ครัวเรือน) 

การเข้าร่วม 
โครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก 

(ครัวเรือน) 

นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง 
1.ทุ่งหวัชา้ง 1,517 0 0 0 
2.บา้นธิ 1,209 278 892 179 
3.บา้นโฮ่ง 1,089 9 24 5 
4.ป่าซาง 1,313 434 1,385 279 
5.เมืองล าพนู 2,662 380 1,211 244 
6.แม่ทา 1,946 10 29 6 
7.ล้ี 3,369 0 0 0 
8.เวยีงหนองล่อง 498 123 392 79 
รวม 13,581 1,234 3,933 792 

ทีม่า : ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพนู, 2556 
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มีโรงสีขา้วเขา้ร่วมโครงการจ านวน 2 โรง ในพื้นท่ี 2 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองล าพนู และอ าเภอแม่
ทา (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) 

2.3.2  โครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก ปีการผลติ 2555/2556  

ในปีการผลิต 2555/2556 จงัหวดัล าพูนไดด้ าเนินงานโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนาปีและนา
ปรัง โดยมีเกษตรกรขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรในฤดูนาปี จ านวน 13,373 ครัวเรือน เขา้ร่วมโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือกนาปี จ านวน 5,287 ครัวเรือน  เกษตรกรขอข้ึนทะเบียนเกษตรกรในฤดูนาปรัง ปีการ
ผลิต 2555/56 จ  านวน 3,893 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง จ านวน 2,296 
ครัวเรือน ในพื้นท่ี 8 อ าเภอ ดงัตาราง 2.3 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2.3 การข้ึนทะเบียนเกษตรกร และเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 
2555/2556  จงัหวดัล าพนู 

อ าเภอ การขึน้ทะเบียนเกษตรกร 
 

(ครัวเรือน) 

การเข้าร่วม 
โครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก 

(ครัวเรือน) 

นาปี นาปรัง นาปี นาปรัง 
1.ทุ่งหวัชา้ง 1,493 0 0 0 
2.บา้นธิ 1,190 881 1,196 520 
3.บา้นโฮ่ง 1,072 25 34 15 
4.ป่าซาง 1,292 1,376 1,868 812 
5.เมืองล าพนู 2,621 1,201 1,631 709 
6.แม่ทา 1,916 14 20 6 
7.ล้ี 3,299 0 0 0 
8.เวยีงหนองล่อง 490 396 538 234 
รวม 13,373 3,893 5,287 2,296 

ทีม่า : ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพนู, 2556 

มีโรงสีขา้วเขา้ร่วมโครงการจ านวน 3 โรง ในพื้นท่ี 3 อ าเภอ คือ อ าเภอป่าซาง อ าเภอบา้นธิ และ
อ าเภอแม่ทา (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) 
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2.3.3  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลอืก ปีการผลติ 2554/2555 และ
ปีการผลติ 2555/2556 ของจังหวดัล าพูน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1)  การรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรและการออกใบรับรอง 

1.1)  ปัญหาการสวมสิทธ์ิของเกษตรกร  การขายสิทธิการเขา้ร่วมโครงการ
ใหผู้อ่ื้น 

1.2) การแจง้ขอ้มูลเน้ือท่ีเพาะปลูก หรือผลผลิตเกินจากท่ีเพาะปลูกจริง 

1.3) ปัญหาเกษตรกรรายใหม่ปลูกขา้วในท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิ ท าใหไ้ม่
สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้ 

2)  การน าขา้วเปลือกส่งมอบท่ีหน่วยรับจ าน า 

2.1)  โรงสีขา้วท่ีเข้าร่วมโครงการไม่ครอบคลุมพื้นท่ีปลูกขา้วในจงัหวดั
ล าพูน ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นท่ีห่างไกล ไม่สะดวกในการเขา้ร่วม
โครงการ 

2.2)  การตรวจสอบคุณภาพข้าวไม่ มีมาตรฐาน  หลักเกณฑ์ ในการ
ตรวจสอบคุณภาพขา้วไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงในพื้นท่ีและพบว่า
มีการหกัเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนท่ีเกินความเป็นจริง 

2.3)  ปัญหาการชั่งน ้ าหนักของขา้วเปลือกท่ีน าไปจ าน า จนท าให้เกิดข้อ
พิพาทระหวา่งเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการกบัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 

3)  การจ่ายเงินของ ธ.ก.ส. แก่เกษตรกรท่ีน าขา้วเปลือกไปจ าน า 

3.1)  มีความล่าช้าเน่ืองจากการส่งข้อมูลการจ าน าข้าวเปลือกบางส่วน
คลาดเคล่ือน  

4)  การเก็บรักษาขา้วเปลือกในโรงสีขา้ว  

4.1)  ขา้วท่ีรับจ าน าเส่ือมคุณภาพเร็ว  
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5) การสีแปรสภาพขา้วเปลือกเป็นขา้วสาร  

5.1) โรงสีขา้วส่งมอบขา้วสารไม่ตรงตามคุณภาพและมาตรฐานท่ีก าหนด  

6) การจดัเก็บขา้วสารในโกดงัท่ีอยูใ่นความดูแลของ อ.ต.ก. และ อคส.  

6.1) พบวา่มีขา้วสารในโกดงัสูญหาย  

6.2) มีการจดัเก็บขา้วนานจนคุณภาพเส่ือม  

7) การระบายขา้วสารจากโกดงัออกสู่ตลาด  

7.1) ประสบภาวะขาดทุนจากการขายขา้วในราคาท่ีต ่า เน่ืองจากขา้วเส่ือม
คุณภาพ  

8) การรับส่งเงินจากการขายขา้วสาร  

8.1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายขา้วน าส่งเงินรายไดจ้ากการขายขา้ว
ส่งคืน ธ.ก.ส. ล่าชา้ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 
2556) 

2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความพงึพอใจ 

2.4.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจตรงกบัค าภาษาองักฤษคือ “Satisfaction” (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 
2542) คือ ทศันคติอยา่งหน่ึงท่ีเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีของเฉพาะบุคคลในการ
ตอบสนองความตอ้งการในส่วนท่ีขาดหายไป ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยปัจจยั
เหล่านั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมี
ผูใ้หค้  าจ  ากดัความ หรือความหมายของ “ความพึงพอใจ” ไว ้ดงัน้ี 

ชูชีพ (2523) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ภายหลงัจากท่ีไดรั้บประสบการณ์ในส่ิงนั้นมาแลว้ ในทางบวกคือ ความพอใจ การนิยมชมชอบ การมี
เจตคติท่ีดีของบุคคลเม่ือไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ ในทางตรงกนัขา้มหากไม่ไดรั้บการ
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ตอบสนองตามความตอ้งการจะเกิดความไม่พอใจ ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจจึง
มีความเก่ียวโยงกนัในลกัษณะตรงกนัขา้ม  

กิ ติมา (2524) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ชอบพอ หรือพอใจท่ีมี ต่อ
องคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ของงานและการไดรั้บการสนองตอบความตอ้งการ 

บุญรวม (2537) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ เป็นลกัษณะนามธรรม อนัเป็น
เร่ืองของจิตใจ ความรู้สึกท่ีมีความพอใจหรือไม่พอใจแลว้แต่ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงท่ีมากระทบ
ว่าเป็นแง่ลบหรือบวก เกิดข้ึนเม่ือบุคคลประสบกบับุคคล ส่ิงของ ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมหรือ
มารยาทในสังคม ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไปได้ตามกาลเวลา ความพึงพอใจเป็นเร่ืองของบุคคลท่ีมี
ทศันคติกบัพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งและมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล เป็นเร่ืองของความรู้สึก 
(feeling) ความนึกคิด (thoughts) ความเช่ือ (believes) ความรู้ความเข้าใจ (cognitions) กันระหว่าง
บุคคลหน่ึงกบับุคคลอ่ืนๆ หรือต่อส่ิงของต่างๆ ใหมี้ความสอดคลอ้งกนัหรือมีลกัษณะให้อยูก่บัร่องกบั
รอย (consistency) พอสมควร 

สุพล (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกความคิดเห็นในลกัษณะเชิงบวกของ
บุคคลเม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการหรือไดรั้บส่ิงตอบแทนท่ีคาดหวงัไว ้

ภนิดา (2541) ไดใ้ห้ความหมายของความหมายของความพึงพอใจวา่ ส่ิงใดก็ตามท่ีสามารถลด
ความตึงเครียดของมนุษยใ์ห้น้อยลงและความตึงเครียดน้ีเป็นผลจากความตอ้งการของมนุษย ์เม่ือ
มนุษยมี์ความตอ้งการมากก็เกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง เม่ือใดความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองความตึง
เครียดก็นอ้ยลงหรือหมดไป ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ 

มณี (2543) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกยินดีหรือเจตคติท่ีดีของบุคคลเม่ือ
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของตน ท าใหเ้กิดความรู้สึกดีในส่ิงนั้นๆ  

สมชัย (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกท่ีดี ความรู้สึกรัก ชอบและสุขใจ หรือ
หมายถึง ทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงถา้บุคคลมีความพึงพอใจต่อส่ิงใดแลว้ ก็จะมีผลท า
ใหอุ้ทิศแรงกาย และสติปัญญาท่ีจะมอบใหแ้ก่ส่ิงนั้นๆ 

ธนิต (2547) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจในงานเป็นทศันคติหรือ
ความรู้สึกส่วนตวัของบุคคลในกิจกรรมต่างๆ โดยความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการไดรั้บ
การตอบสนองใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย 
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จากท่ีกล่าวมาโดยสรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติในเชิงบวกหรือความรู้สึกในเชิงบวก
ของบุคคล เกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกในเชิงบวกต่อส่ิงนั้น 
ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

2.4.2 ลกัษณะของความพงึพอใจ 

สุรศกัด์ิ (2544) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของความพึงพอใจไว ้ดงัน้ี  
1)  ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของ

บุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง บุคคลจะรับรู้ความพึงพอใจจ าเป็นต้องมีการ
ปฏิสัมพนัธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตวัการตอบสนองความต้องการส่วน
บุคคลดว้ยการโตต้อบกบับุคคลอ่ืนและส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนั ท าใหแ้ต่
ละคนมีประสบการณ์การรับรู้ เรียนรู้ส่ิงท่ีไดรั้บการตอบสนองแตกต่างกนั
ไป และหากส่ิงท่ีได้รับเป็นไปตามความต้องการก็จะก่อให้เกิดความพึง
พอใจ 

2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงักบั
ส่ิงท่ีได้รับจริง ซ่ึงมกัจะมีมาตรฐานไวใ้นใจอยู่ก่อนแล้ว มีแหล่งอา้งอิงมา
จากคุณค่าหรือเจตคติท่ียึดถือการบอกเล่าของผูอ่ื้น การรับทราบข้อมูล 
พื้นฐานใชเ้ปรียบเทียบกบัส่ิงไดรั้บ ส่ิงท่ีผูรั้บไดรั้บรู้ก่อนคือ ความคาดหวงั
ในส่ิงคิดว่าควรจะได้รับ (Expectation) น้ีมีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการ
เผชิญความจริงเป็นอยา่งมาก หากส่ิงท่ีไดรั้บเป็นความคาดหวงัถือวา่เป็นการ
ยนืยนัท่ีถูกตอ้ง (Confirmation) กบัความคาดหวงัท่ีมี ยอ่มเกิดความพึงพอใจ 
แต่ถา้ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั อาจจะสูงหรือต ่ากวา่ นบัว่าเป็นการยืนยนัท่ี
คลาดเคล่ือน (Disconfirmation) ความคาดหวงัดังกล่าว ทั้ งน้ี ช่วงความ
แตกต่าง (Discrimination) ท่ี เกิดข้ึนจะช้ีให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจ 
หรือไม่พอใจมากนอ้ยได ้ถา้ขอ้ยนืยนัเบ่ียงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความ
พึงพอใจ ถา้ไปในทางลบแสดงถึงความไม่พอใจ 

2.4.3  ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตอ้งมีส่ิงจูงใจ (motive) 
หรือแรงขบัดนั (drive) เป็นความตอ้งการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อ
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ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เม่ือความตอ้งการถูกตอบสนองบุคคลจะเกิดความพึงพอใจ ซ่ึง
ความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกนั โดยทฤษฎีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด คือ ทฤษฎีของอบัรา
ฮมั มาสโลว ์

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s theory motivation) อบัราฮมั มาสโลว ์(A.H. Maslow) 
กล่าววา่ ความตอ้งการของมนุษยจ์ะถูกเรียงตามล าดบัจากส่ิงท่ีกดดนัมากท่ีสุดไปถึงนอ้ยท่ีสุด ทฤษฎี
ของมาสโลวไ์ดจ้ดัล าดบัความตอ้งการตามความส าคญั คือ 

1) ความตอ้งการทางกาย (physiological needs) เป็นความตอ้งการพื้นฐาน คือ 
อาหาร ท่ีพกั อากาศ ยารักษาโรค 

2)  ความตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่า 
ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด เป็นความตอ้งการในดา้นความปลอดภยัจาก
อนัตราย 

3) ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจาก
เพื่อน 

4)    ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่อง
ส่วนตวั ความนบัถือและสถานะทางสังคม 

5)      ความต้องการให้ตนประสบความส าเร็จ (self – actualization needs) เป็น
ความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการท าทุกส่ิงทุกอย่างได้
ส าเร็จ 

บุคคลพยายามท่ีสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกก่อนเม่ือ
ความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตวักระตุ้นให้บุคคล
พยายามสร้างความพึงพอใจให้กบัความตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดล าดบัต่อไป แต่เม่ือความตอ้งการแต่ละ
ขั้นไดรั้บความพึงพอใจแลว้ก็จะมีความตอ้งการในขั้นล าดบัต่อไป (นวลศิริ, 2533) ชาริณี (2535) ได้
เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไวว้่า บุคคลพอใจจะกระท าส่ิงใดๆท่ีให้มีความสุขและจะ
หลีกเล่ียงไม่กระท าในส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกข์หรือความยากล าบาก โดยอาจแบ่งประเภทความ
พอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 
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1) ความพอใจดา้นจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความ
พึงพอใจว่ามนุษยโ์ดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือ
หลีกเล่ียงจากความทุกขใ์ดๆ 

2) ความพอใจเก่ียวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความ
พอใจว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จ  าเป็นว่าการ
แสวงหาความสุขตอ้งเป็นธรรมชาติของมนุษยเ์สมอไป 

3) ความพอใจเก่ียวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษย์
แสวงหาความสุขเพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมท่ีตนเป็น
สมาชิกอยูแ่ละเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ผูห้น่ึงดว้ย 

Shelley (1975) กล่าววา่ ทฤษฎีความพึงพอใจเป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยความรู้สึกสองแบบของมนุษย์
คือความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทางบวกก็คือ ความรู้สึกอาจเกิดข้ึนแลว้
จะท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีจะเป็นความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก จะเห็นได้ว่าความสุขเป็น
ความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อน และความสุขน้ีก็มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ ความรู้สึก
ทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบ
ความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ีเรียกว่า ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบ
ความพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ความพอใจสามารถแสดงออกในรูปของความรู้สึก
ทางบวกแบบต่างๆไดแ้ละความรู้สึกทางบวกน้ียงัเป็นตวัช่วยให้เกิดความพอใจ เพิ่มข้ึนไดอี้กส่ิงท่ีท า
ให้เกิดความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความพอใจแก่มนุษยไ์ด้แก่ทรัพยากร หรือส่ิงเร้า การวิเคราะห์
ระบบความพอใจ คือการศึกษาว่าทรัพยากรหรือส่ิงเร้าแบบใดเป็นท่ีตอ้งการในการท่ีจะท าให้เกิด
ความพอใจและความสุขแก่มนุษยค์วามพอใจจะเกิดข้ึนไดม้ากท่ีสุด เม่ือมีทรัพยากรทุกอย่างท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการครบถว้น แต่เน่ืองจากทรัพยากรในโลกน้ีมีอยู่อย่างจ ากดั ดงันั้นความพอใจจะเกิดข้ึนไดม้าก
ท่ีสุด เม่ือมีการจดัการทรัพยากรอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และสภาพแวดลอ้ม กายภาพก็เป็นทรัพยากร
ของระบบความพอใจอนัหน่ึง (วมิลสิทธ์ิ,2526) 

อารี (2538) ไดอ้ธิบายทฤษฎีแรงจูงใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ ดงัน้ี 

1) ทฤษฎีความตอ้งการความสุขส่วนตวั (Hedonistic Theory) ในสมยัโบราณ
เช่ือกันว่ามูลเหตุส าคญัของมนุษยท่ี์ท าให้เกิดแรงจูงใจ ก็เพราะใจมนุษย์
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ตอ้งการหาความสุขส่วนตวั เพื่อพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด เม่ือความ
ตอ้งการของมนุษยถู์กตอบสนองแลว้ มนุษยจ์ะเกิดความพึงพอใจ 

2) ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinctual Theory) สัญชาตญาณเป็นส่ิงท่ีติดตวับุคคล
มาตั้งแต่ก าเนิดซ่ึงท าให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้ 

3) ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive Theory) ทฤษฎีหลกัการมีเหตุผลเป็นทฤษฎี
ท่ีมีความเช่ือในเร่ืองเก่ียวกบัความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลท่ีจะ
ตัดสินใจกระท าส่ิงต่างๆ เพราะบุคคลทุกคนมักจะมีความตั้ งใจจริง 
นอกจากนั้น ทฤษฎีน้ีมีความเช่ือว่าบุคคลมีอิสระท่ีจะกระท าพฤติกรรมได้
อย่างมีเหตุผล และสามารถตดัสินใจต่อการกระท าต่างๆ ได้มีความรู้ว่าตน
ตอ้งท าอะไร ปรารถนาส่ิงใด และควรจะตอ้งตดัสินใจออกในลกัษณะใด 

4) ทฤษฎีแรงขบั (Drive Theory) โดยปกติแลว้พฤติกรรมและการกระท าต่างๆ 
ของบุคคลนั้นๆ จะมีส่วนสัมพนัธ์กบัแรงขบัภายในของแต่ละบุคคล แรงขบั
ภายในของแต่ละบุคคลนั้นเป็นภาวะความตึงเครียดนั้นออกไป แรงขบัจึงมี
ลกัษณะท่ีส าคญั 2 ลกัษณะ คือ แรงขบัภายในร่างกายและแรงขบัภายนอก
ร่างกาย หรือแรงขบัทุติยภูมิเป็นแรงขับท่ีเกิดจากความต้องการทางด้าน
สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซ่ึงลักษณะดังกล่าวจะมีผลท าให้บุคคลมี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปอนัเป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีสะสมไวใ้นแต่ละบุคคล 

เสรี (2523) ไดอ้ธิบายแนวทฤษฎีการใชส่ื้อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ ดงัต่อไปน้ี  

1) การใชส่ื้อมวลชนของมนุษย ์ยอ่มมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการตดัสินใจ ตรึกตรอง
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

2) มนุษยจ์ะสร้างทศันคติจากประสบการณ์ ข่าวสารและขอ้มูลท่ีไดรั้บมา 

3) ส่ือสารมวลชนตอ้งแข่งขนักบัส่ิงเร้าอ่ืนๆอีกหลายอย่าง ท่ีอาจตอบสนอง
ความตอ้งการรับรู้ของมนุษยไ์ด ้ 
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4) มนุษยเ์ป็นผูก้  าหนดความตอ้งการของตวัเอง จากความสนใจ แรงจูงใจท่ี
เกิดข้ึนในกรณีต่าง ๆ กนั และเม่ือมนุษยไ์ดใ้นส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ มนุษยจ์ะ
เกิดความพึงพอใจ 

2.4.4 การประเมินผลความพงึพอใจ  

อมรลกัษณ์ (2535) กล่าววา่ การประเมินผลความพึงพอใจสามารถท าไดห้ลายวธีิ  

1) การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถาม เพื่อตอ้งการทราบ
ความคิดเห็น ซ่ึงสามารถท าไดใ้นลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบใหเ้ลือก หรือ
ตอบค าถามอิสระ  

2) การสัมภาษณ์ เป็นวธีิวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิค
และวธีิการท่ีดี จึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได้ 

3) การสังเกต เป็นวธีิวดัความพึงพอใจโดยใชก้ารสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมายไม่วา่จะแสดงออกจากการพดู กิริยาท่าทาง วธีิน้ีตอ้งอาศยัการ
กระท าอยา่งจริงจงั และการสังเกตอยา่งมีระเบียบแบบแผน 

2.5 แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 

2.5.1  ความหมายของการบริการ 

การบริการ คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ให้บริการกับผู ้รับบริการ โดยผู ้ให้บริการต้อง
ตอบสนองความตอ้งการ เพื่อให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ ไดมี้ผูเ้สนอหลกัการในการบริการไว ้
ดงัน้ี 

วีรพงษ ์ (2539) ให้ความหมายของบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า ท่ีบุคคลหน่ึงท า
ใหห้รือส่งมอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบ 

ไพรพนา (2544)   กล่าววา่ การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการด าเนินการอยา่งใด
อย่างหน่ึงของบุคคลหรือองค์กร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้ไดรั้บความสุข และ
ความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น  โดยมีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง  
ไม่สามารถจบัตอ้งได้  ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรมและไม่จ  าเป็นตอ้งรวมอยู่กบั
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สินค้าหรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆทั้งยงัเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีน ้ าใจ ไมตรี เป่ียมด้วยความปรารถนาดี 
ช่วยเหลือเก้ือกลูใหค้วามสะดวกรวดเร็ว  ใหค้วามเป็นธรรมและความเสมอภาค 

พงษ์เทพ  (2546) รายงานวา่  หลกัของการให้บริการนั้นตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของบุคคลส่วนใหญ่ ได ้แต่ขณะเดียวกนัก็ตอ้งด าเนินการไปโดยอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอเท่าเทียมกนั
ทุกคน ทั้งยงัให้ความ สะดวกสบายไม่ส้ินเปลืองทรัพยากร และไม่สร้างความยุง่ยากให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ
มากจนเกินไป โดยการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการมากท่ีสุด คือ การ
ใหบ้ริการท่ีไม่ค  านึงถึงตวับุคคลหรือเป็นการใหบ้ริการท่ีปราศจากอารมณ์ไม่มีความชอบพอ 

จากท่ีกล่าวมาโดยสรุป การบริการ คือ การด าเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลให้
ไดรั้บความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจ โดยการให้บริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการมาก
ท่ีสุด คือ การใหบ้ริการโดยไม่ค  านึงถึงตวับุคคล 

2.5.2 แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 

กุลธน (2530) ไดเ้สนอ หลกัการการใหบ้ริการท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1) หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์
และบริการท่ีองค์การจดัให้นั้น จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคล
ส่วนใหญ่หรือทั้ งหมดมิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด 
โดยเฉพาะ มิฉะนั้ นแล้ว นอกจากจะไม่ เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เอ้ืออ านวยประโยชน์และบริการแล้ว ยงัไม่คุม้ค่ากบัการด าเนินงานนั้น ๆ 
ดว้ย 

2) หลกัความสม ่าเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ตอ้งด าเนินอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่ าเสมอ มิ ใช่ท า ๆ  หยุด  ๆ  ตามความพอใจของผู ้ให้บ ริการห รือ
ผูป้ฏิบติังาน 

3) หลกัความเสมอภาค คือ บริการท่ีจดันั้นจะตอ้งให้แก่ผูม้าใช้บริการทุกคน
อย่างสม ่าเสมอ และเท่าเทียมกนั ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในลกัษณะต่างจากกลุ่มอ่ืนอยา่งเห็นไดช้ดั 

4) หลกัความประหยดั คือ ค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งใช้ในการบริการจะตอ้งไม่มากจน
เกินกวา่ผลท่ีไดรั้บ 
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5) หลักความสะดวก คือ บริการท่ีจดัข้ึนจะต้องไปในลักษณะปฏิบติัได้ง่าย
สะดวกสบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยงัไม่เป็นการสร้างภาระ
ยุง่ยากใจใหแ้ก่ผูบ้ริการหรือผูใ้ชม้ากเกินไป 

ชูวงศ ์(2536) ไดเ้สนอหลกัการในการบริการเพื่อใหผู้ ้รับบริการเกิดความพึงพอใจ มีดงัน้ี 

1) ความถูกตอ้งของเอกสาร ผูใ้ห้บริการควรช้ีแจงรายละเอียดของเอกสารท่ี
ตอ้งใช ้

2) ระยะเวลาการรับบริการ บางกรณีอาจลดขั้นตอนให้ง่ายเขา้ ใช้เวลาน้อยลง
โดยการจดัล าดบัก่อนหลงัอยา่งยติุธรรมและใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองรวดเร็ว  

3) ความสะดวกจากระบบงานดว้ยการประชาสัมพนัธ์ให้ผูม้ารับบริการทราบ
วา่จะตอ้งน าหลกัฐานใดมาบา้ง มีป้ายบอกงานท่ีชดัเจน 

4) ความสะดวกจากสถานท่ี จดัท่ีนัง่รอ ช่องทางเดิน แสงสวา่ง 

5) บุคลิกภาพของผูใ้หบ้ริการ การพดูจาไพเราะ อ่อนหวาน ยิม้แยม้ แจ่มใส 

6) วิธีปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการ ตอ้งมีความกระตือรือร้น ให้ความส าคญัต่อ
บุคคลท่ีมาติดต่อ และบริการต่อทุกคนเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั 

กันยาว ัฒน์ (2540) กล่าวว่า การบริการ คือ การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างผู ้ให้บริการและ
ผูรั้บบริการ โดยผูใ้ห้บริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งเป็นท่ีพึงพอใจ ทั้งน้ีโดย
อาศยัปัจจยัเสริมอ่ืน ๆ เช่น ความสะดวกสบาย อธัยาศยัไมตรี เป็นส่ิงท่ีท าให้การบริการนั้นเป็นท่ี
ประทบัใจของผูรั้บ “การบริการอนัน่าประทบัใจ” เป็นหวัใจในการดึงดูดลูกคา้ จึงขอแนะน าหลกัการ
บริการท่ีดี ดงัน้ี 

1) บริการดว้ยความรวดเร็ว  ผูท่ี้มาติดต่องานไม่วา่เร่ืองใดก็ตาม ยอ่มตอ้งการท่ี
จะให้งานท่ีตนมาติดต่อนั้นส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี หากไม่มีขอ้จ ากดัใด ๆ ผู ้
ใหบ้ริการควรใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วและตรงต่อเวลา 

2) บริการดว้ยความถูกตอ้ง   การใหข้อ้มูลแก่ผูม้าติดต่อหรือการให้บริการใด ๆ 
ตอ้งถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์องผูม้ารับบริการและถูกตอ้งต่อความเป็น
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จริงของหน่วยงานนั้น ระมดัระวงัการให้ขอ้มูลหรือการบริการท่ีผิดพลาด 
อนัจะก่อใหเ้กิดความยุง่ยากซ่ึงตอ้งมาแกไ้ขภายหลงั 

3) บริการดว้ยน ้ าใจ  หากเป็นงานในหน้าท่ีโดยตรงจะตอ้งช่วยเหลือผูม้าติดต่อ
ดว้ยความเต็มใจยิ่ง แต่หากมิใช่งานในหน้าท่ีของตนก็ควรแจง้ให้ทราบว่า
ควรจะติดต่อท่ีไหน และต้องบริการด้วยความเอาใจใส่ อัธยาศัยดีและ
มารยาทงาม 

4) บริการต่อทุกคนเท่าเทียมกนั  ทุกคนล้วนอยากให้ตนเองไดรั้บบริการมาก
ท่ีสุดและดีท่ีสุด แต่ไม่อยากให้ตนเองต้องประสบกับการบริการท่ี “ไม่
ยุติธรรม” ดังนั้ นจะท าอย่างไรให้ผู ้มาติดต่อทุกคนได้รับการบริการท่ี
ยุติธรรมทั้ งปริมาณและคุณภาพท่ีเฉล่ียเท่าเทียมกัน แต่ขณะเดียวกันก็
สามารถรู้สึกวา่ไดรั้บการปฏิบติัท่ีดีเหนือคนอ่ืน 

ศิริวรรณ (2541)  ไดก้ล่าววา่ คุณภาพการใหบ้ริการมีลกัษณะดงัน้ี 

1) การเขา้ถึงลูกคา้ (Access) ไดแ้ก่ การบริการท่ีให้กบัลูกคา้ตอ้งอ านวยความ
สะดวกทั้งในด้านเวลา สถานท่ี รวมถึงความสะดวกในการเขา้พบ โดยไม่
ตอ้งเสียเวลาคอยนาน 

2) การติดต่อส่ือสาร (communication) ได้แก่ การส่ือสารและให้ขอ้มูลลูกค้า
ดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย อธิบายไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน โดยพนกังานใชค้  าพูดท่ี
สุภาพไพเราะเขา้ใจง่าย มีการแสดงออกท่ีดีให้เกียรติแก่ผูท่ี้มาใช้บริการอยู่
เสมอ มีการรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และค าติชมของลูกคา้ในเร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ ขอ้ความในเอกสารมีความชดัเจน อ่าน
เขา้ใจง่าย ในส านักงานมีป้ายแสดงขั้นตอนในการให้บริการอย่างละเอียด 
และมีขอ้ความอธิบายถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

3) ความสามารถ (Competence) ได้แก่ บุคลากรท่ีให้บริการจะต้องมีความรู้
ความสามารถมีความช านาญในการปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว เช่น 
การวิเคราะห์ เร่ืองการเกิดโรคและใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และถูกกับโรค สามารถอธิบายตอบข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ ได้ทุก
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ประเด็นเป็นท่ีพอใจ สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหน้าไดเ้ป็นอย่างดีและเป็นท่ี
พอใจของลูกคา้ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารบริการด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง 

4) ความมีน ้ าใจ (Courtesy) คือ บุคลากรตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ยิม้แยม้แจ่มใส มี
ความเป็นกันเอง มีความสุภาพเรียบร้อย นับถือและให้เกียรติลูกค้า โดย
สนใจเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ มีวิจารณญาณใช้ดุลยพินิจ
พิจารณา ไตร่ตรองปัญหาอย่างรอบคอบก่อนให้ค  าแนะน าท่ีดีให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มใจกบัลูกคา้ทุกคร้ัง รวมทั้งยินดีรับฟังความคิดเห็นและ
การเก็บกลั้นอารมณ์ไดดี้กบัลูกคา้ 

5) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ไดแ้ก่ บริษทัและบุคลากรตอ้งมีการสร้างความ
น่าเช่ือถือโดยมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกบัหน้าท่ี
และสถานท่ี มีความซ่ือสัตยอ์ดทน มีความรับผิดชอบ ให้บริการอย่างเป็น
มาตรฐานเดียวกนั มีความรอบรู้และรู้จริงเก่ียวกบัการบริการทุกประเภทของ
บริษทั และมีความเช่ือมัน่ในการให้บริการวา่ไดเ้สนอบริการท่ีดีท่ีสุดให้กบั
ลูกคา้แลว้ ส่วนเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชบ้ริการมีความทนัสมยั ท างานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมีจ านวนเพียงพอมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

6) ความไวว้างใจ (Reliability) ได้แก่ บริการท่ีให้กบัลูกค้ามีความสม ่าเสมอ
และถูกตอ้งามารถปฏิบติัตามสัญญาไดอ้ยา่งแน่นอนและแม่นย  า มีการจดัส่ง
เอกสารให้ลูกค้าประจ าทุกเดือนอย่างสม ่ าเสมอ ในวนัท่ีใกล้เคียงกัน มี
หลกัฐานการช าระเงินท่ีถูกตอ้งชัดเจนให้แก่ลูกคา้มุคร้ังและพนักงานเก็บ
ความลบัหรือขอ้มูลของลูกคา้ไดอ้ยา่งดี 

7) การตอบสนองลูกคา้ (Responsiveness) ได้แก่ บุคลากรตอ้งให้บริการด้วย
ความเต็มใจในทนัทีทนัใด มีความสนใจ เอาใจใส่ และกระตือรือร้นท่ีจะ
ตรวจสอบแก้ไขขอ้ผิดพลาดในการให้บริการ มีการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ อีกทั้งมีจ  านวนเพียงพอกบัปริมาณงาน เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว ทนัสมยัมาใช้บริการ และกรณีปัญหาเก่ียวกบัการบริการ 
สามารถติดต่อสอบถามพนกังานไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
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8) ความปลอดภยั (Security) ไดแ้ก่ บริการท่ีให้กบัลูกคา้ตอ้งปราศจากอนัตราย 
ความเส่ียงรวมถึงปัญหาและความเคลือบแคลงใดๆ โดยในด้านอาคาร
ส านกังานตั้งอยูใ่นชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความปลอดภยั มีเจา้หนา้ท่ี
ท่ีรักษาความปลอดภยัอ านวยความสะดวก ดูแลความปลอดภยัตลอดเวลาทั้ง
ในส านักงาน ท่ีจอดรถ พนกังานท่ีปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่มี
การเรียกร้องค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใด มีมาตรการและระบบการ
จดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้ท่ีทนัสมยั มีมาตรฐาน และความปลอดภยั 

9) การสร้างบริการให้เป็นท่ีรู้จกั (Tangible) ได้แก่ การบริการท่ีลูกค้าได้รับ
สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพการให้บริการดงักล่าวได้ การก าหนดเพื่อส่ง
เอกสารไปให้ลูกคา้ท่ีมีความเหมาะสม การประชาสัมพนัธ์ให้ลูกคา้ไดรั้บ
ทราบถึงการบริการต่างๆ การแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบทุกคร้ังก่อนการ
ปรับเปล่ียนวธีิการให้การบริการ และการใชบ้ริการทุกคร้ังไดรั้บการบริการ
ท่ีดี มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ตรงตามท่ีประชาสัมพนัธ์ไว ้

10) การเขา้ใจและการรู้จกัลูกคา้ (Understanding and Knowing customer) ไดแ้ก่ 
บุคลากรตอ้งท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้และใหค้วามสนใจกบั
ลูกคา้ โดยพนกังานท่ีให้การบริการค านึงถึงความเร่งรีบของลูกคา้เป็นส าคญั 
พยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า พนักงานไม่พูดคุยกันหรือรับ
โทรศพัท์ขณะปฏิบติังานเน่ืองจากท าให้เสียเวลา มีบริการหลายวิธีเพื่อเป็น
ทางเลือกให้แก่ลูกคา้มากข้ึน การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นส ารวจความ
ตอ้งการของลูกคา้ เพื่อน าไปปรับปรุงการใหก้ารบริการต่อไป 

2.6 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ประสาน (2548) ไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก
นาปรังในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี ปี 2548 โดยศึกษาจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก
นาปรัง จ านวน 308 ราย พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยประเด็นท่ีเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ การ
ติดต่อขอรับเงินกู้จาก ธ.ก.ส. สาขา และการติดต่อขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส. สาขา ประเด็นท่ีเกษตรกรมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ การข้ึนทะเบียนการเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส และการข้ึนทะเบียนผูป้ลูก
ข้าว ประเด็นท่ีเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางได้ ได้แก่ การติดต่อนัดหมายฝาก
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ขา้วเปลือก และขั้นตอนการับใบประทวนสินคา้ แต่มีประเด็นท่ีเกษตรกรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
น้อย ได้แก่ การประชาสัมพนัธ์ และการน าข้าวเปลือกไปส่งมอบท่ีหน่วยรับฝากของ อ.ค.ส. ทั้ งน้ี
เน่ืองจาก เกษตรกรเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเร่ืองการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของ
ขา้วเปลือก 

กาญจนา (2550) ไดท้  าการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรในจงัหวดัราชบุรีต่อโครงการรับ
จ าน าข้าวเปลือกนาปี 2549/50 โดยศึกษาจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนาปี 
จ านวน 370 ราย พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัดา้น อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ขนาดพื้นท่ีในการปลูกขา้ว และปริมาณ
ขา้วเปลือกท่ีเขา้รับจ าน าท่ีต่างกนัท าให้ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก
แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นเพศ และจ านวนคร้ังท่ีเคยเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกท่ีต่างกนั ไม่
ท าให้ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกแตกต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัดา้น
การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ  

สุชาติ (2538) ไดท้  าการศึกษาทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในพื้นท่ี
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
จ านวน 146 พบว่า โดยภาพรวมแลว้เกษตรกรมีความคิดเห็นท่ีดีต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก โดย
ด้านความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก นั้ น 
เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจและความคิดเห็นอยูใ่นระดบัสูง ส่วนความคิดเห็นต่อการประชาสัมพนัธ์
โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก พบว่า เกษตรกรเห็นว่าการประชาสัมพนัธ์เหมาะสมแล้ว และความ
คิดเห็นต่อการจ าน าขา้วเปลือกโดยใช้สมาชิกภายในกลุ่มค ้าประกนัซ่ึงกนัและกนั นั้น เกษตรกรเห็น
ด้วยกับวิธีดังกล่าว นอกจากน้ีในด้านการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี ธ.ก.ส ตามโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก เกษตรกรเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดี 

ไพโรจน์ (2533)  ไดท้  าการศึกษาทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยศึกษาจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกในจงัหวดัอ่างทอง ปีการผลิต 2530/31 จ านวน 300 ราย พบว่า เกษตรกรมีทศันคติต่อ
โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเกษตรกรมีทศันคติต่อโครงการ
ทัว่ ๆ ไป และการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับการศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัต่าง ๆ พบวา่ อายุ การศึกษา การไดรั้บข่าวสาร ขนาดการถือครองท่ีดิน รายได ้การเป็นลูกหน้ี มี
ความสัมพนัธ์กบัทศันคติของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ส่วนสภาพการถือครองท่ีดิน
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกแต่อย่างใด นอกจากน้ี



 

36 

เกษตรกรไดเ้สนอให้มีการขยายโครงการในลกัษณะเช่นน้ีออกไปสู่พืชผลประเภทอ่ืน ๆ ดว้ย เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรท่ีปลูกพืชประเภทอ่ืนๆ 

ณัฐพงษ์ (2544) ได้ท าการประเมินผลโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปีการผลิต 2542/2543 ใน
พื้นท่ีจงัหวดัสุโขทัย ประเมินผลจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 
2542/43 จ านวน 213 ราย พบว่า เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ี และการ
ด าเนินงานโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกอยูใ่นระดบันอ้ย สาเหตุมาจากเกษตรกรเห็นวา่การตรวจสอบ
คุณภาพขา้ว การชัง่น ้าหนกัและการตรวจวดัความช้ืนไม่โปร่งใส   

วบิูลย ์(2546) ไดท้  าการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับจ าน าขา้ว
ของเกษตรกรในเขตจงัหวดัพิษณุโลก โดยศึกษาจากเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ านวน 46 ราย ผูจ้ดัการโรงสีขา้วท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 18 ราย และเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ
รับจ าน าขา้วเปลือก จ านวน 370 ราย พบว่า ในดา้นทศันคติของผูจ้ดัการโรงสีขา้วต่อระบบรับจ าน า
ขา้วเปลือกโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แต่ทศันคติของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
และเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกอยู่ในระดบัปานกลาง ในดา้นแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรับจ าน าข้าวเปลือก ท่ีส าคัญคือ ควรขอความร่วมมือจากโรงสีข้าวสหกรณ์
การเกษตร โรงสีขา้วกลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชนให้เขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมากข้ึน
เพื่อใหเ้กิดการแข่งขนั และเป็นทางเลือกของเกษตรกร 

ทิพา (2550) ไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ผลของมาตรการรับจ าน าขา้วเปลือกของรัฐบาลท่ีมีต่อการ
เพิ่มรายได้ของเกษตรกรในจงัหวดัอ่างทอง โดยศึกษาจากเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก จ านวน 200 ราย พบวา่ ส่วนต่างของราคาระหวา่งราคาจ าน าและราคาตลาดขา้วเปลือกเป็น
ปัจจยัส าคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ เช่นเดียวกับปริมาณ
ขา้วเปลือกของเกษตรกร โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกฤดูการผลิตปี 2548/2549 ไม่สามารถท าให้
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการเขา้ร่วมโครงการ และจากผลการวิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงาน
ของโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในจงัหวดัอ่างทอง พบวา่ มีผลการด าเนินการค่อนขา้งต ่า เน่ืองจาก
โครงการดงักล่าวส่งผลใหเ้กษตรกรจ านวนนอ้ยเท่านั้นท่ีมีฐานะท่ีดีข้ึน  

นิดา (2551) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกนาปี ปีการผลิต 2548/2549 โดยศึกษาจากเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
จ านวน 147 ราย พบวา่ ผลตอบแทนจากการจ าน าขา้ว ข้ึนอยูก่บั 3 ปัจจยัคือ ราคาขา้วเปลือกท่ีขายได ้
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ระยะเวลาจ าน า และค่าใชจ่้ายการเก็บรักษาขา้วเปลือกท่ีจ าน า ทั้งน้ี ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรั้บเป็น
การเปรียบเทียบระหว่างราคาท่ีขายได ้และเงินกูจ้  าน า ลบดว้ยดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ซ่ึง
รวมถึงค่าความสูญเสียจากการเก็บรักษา ปีการผลิต 2548/49 พบว่า ผลตอบแทนจะสูงในช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม และสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เท่ากบั 11.3% ถา้ขายในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
ผลตอบแทนจะลดลง โดยลดลงต ่าสุดในเดือนกรกฎาคม เท่ากบั 4.63%  แต่ถา้ขายในเดือนกนัยายน-
ตุลาคม ผลตอบแทนจะติดลบเพราะราคาจ าน าสูงกวา่ราคาขา้วในตลาด ส่งผลให้เกษตรกรไม่ไถ่ถอน
ขา้วและเป็นการบงัคบัใหรั้ฐบาลตอ้งรับซ้ือขา้วเปลือกไว ้ 

ฉัตรชัย (2548) ได้ท าการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการรับจ าน าข้าวเปลือกผ่าน
สหกรณ์การเกษตร ในเขตภาคกลางของประเทศไทย โดยศึกษาจากโรงสีขา้วท่ีเขา้ร่วมโครงการรับ
จ าน าขา้วเปลือก จ านวน 25 โรงสี พบวา่ กระบวนการรับฝากและรับจ าน าขา้วเปลือก กระบวนการไถ่
ถอน และกระบวนการเก็บรักษา แปรสภาพขา้วเปลือกของสหกรณ์การเกษตร ยงัประสบปัญหาและ
อุปสรรคในหลายดา้น เช่น หลกัเกณฑ์และวธีิการปฏิบติัท่ีโรงสีตอ้งมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
การแปรสภาพขา้วเปลือก 2 คร้ังต่อวนั การชั่งน ้ าหนักและตรวจสอบคุณภาพขา้วไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน การดูแลเก็บรักษาและยุง้ฉางท่ีใช้เก็บมีสภาพไม่เหมาะสมสหกรณ์การเกษตรขาดเงิน
หมุนเวียนจึงไม่สามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร 


