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ปีการศึกษา

2553

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดการ

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง “การศึกษาโครงการ K SME Care เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทย” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทีส่ ่งผลให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการลดน้อยลง
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดอบรมครั้งต่อไป ของธนาคารกสิกรไทยสาหรับกลุ่มลูกค้า
ผู้ประกอบการSME เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ K SME Care
จากการศึกษาผู้ศึกษาได้ ใช้ระเบียบ วิธี การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ประกอบการ SME ที่เคยเข้าร่วมอบรม
กับโครงการ K SME Care และกลุ่มที่สอง ผู้ประกอบการSMEทั่วไป ที่ไม่เคยเข้าร่วมอบรมกับ
โครงการ K SME Care และมีผลประกอบการ 10-400 ล้านบาท / ปี ในจานวนกลุ่มละ 50 คน
ซึ่ง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้วิธี การสถิติเชิง พรรณน า (Descriptive
Statistics) ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ การแจกแจงค่าความถี่ , ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ,
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์โดยการสรุปจากคาตอบ ที่ผู้ตอบได้ให้ความคิดเห็น
แล้วจึงนาคาตอบที่ได้นั้นมาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ

จ

จากการศึกษาพบว่า
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้ที่เคยเข้า ร่วมอบรมใน
โครงการ K SME Care ทาให้ทราบถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้จานวนผู้ประกอบการ
SMEลดลง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SME จะเข้าร่วมโครงการก็ต่อเมื่อ หัวข้อในการอบรมตรง
กับสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือตรงกับความสนใจของผู้ประกอบการSME
และผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้ที่ ไม่เคยเข้า ร่วมอบรมใน
โครงการ K SME Care ทาให้ทราบถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้จานวนผู้ประกอบการ
SME ลดลง คือ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SME ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ K SME Care มีปัจจัย
มาจากการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึงจึงทาให้ ไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการ K SME Care
และผู้ประกอบการSME ส่วนใหญ่มีความสนใจในหัวข้อการอบรมด้านต่างๆต่อไปนี้ คือ ด้าน การ
ขาย ด้านการตลาด ด้านการเงิน ตามลาดับ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนีส้ ามารถบรรลุผลสาเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์
หลายท่านด้วยกันคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ สมภพสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้
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ตลอดจนให้กาลังใจในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียน จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการ ค้าไทย ที่
กรุณาให้ความรู้ มาปรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณครอบครัวของ ผู้ศึกษา และพี่ที่ ให้
คาแนะนาที่ดีเสมอมา คือ คุณฝนทิพย์ เสมียนกุล และเพื่อนๆ CEO MBA รุ่น 6 ภาคค่าทุกท่าน
รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามที่กรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา
ใน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลา ดประการใด ผู้ศึกษาต้อง
กราบขออภัยมา ณ ที่นี้

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ .......................................................................................................................... ง
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................ ฉ
สารบัญ ............................................................................................... ............................. ช
สารบัญตาราง .................................................................................................................. ญ
สารบัญแผนภูมิ .................................................................................. .............................. ฐ
สารบัญภาพ ........................................................................................ ............................ ฑ
บทที่
1. บทนา ........................................................................................................
องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร .......................................................
ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ....................................
ความสาคัญและผลกระทบของปัญหา .....................................................
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ....................................................................
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....................................................................

1
1
10
14
15
15

2. แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ........................................................
แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis) ……….................
แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยทางการแข่งขัน (Five Forces Model) ............
แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (7S Model) .......................................
แนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) ………………………………………………………….

16
17
18
20
24

ซ

สารบัญ (ต่อ)
บทที่

หน้า
แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อการกาหนดกลยุทธ์
(TOWS Matrix) ………………………………………………….………..
แนวคิดการกาหนดกลยุทธ์ (Strategies) …………………………….…...
ทฤษฎีแรงจูงใจ …………………………………………………...............
ทฤษฎีความพึงพอใจ ………………………………………….….............
ทฤษฎีประสิทธิภาพ ………………………….........................................
แนวคิดการบริหารโครงการ (Project Management) ……………………
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง …………………………………………….………….

25
27
36
49
54
58
64

3. ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา .......................................................
ระเบียบวิธีการศึกษา ……………………………………….……………...
การเก็บรวบรวมข้อมูล ……………………………………………….……
การวิเคราะห์ข้อมูล ……………………………………………………......
ผลการศึกษา …………………………………………..…………………..
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ………………………………..…...……….
การตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา ……………………..……….

72
72
73
75
77
106
111

4. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ………….……......………..
สรุป และอภิปรายผลการศึกษา ………………………..……………..…..
ข้อจากัดของการศึกษา …………………………………….…..…..……..
ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………….

117
117
121
121

บรรณานุกรม ……………………………………………………………………...………… 122
ภาคผนวก …………………………………………………………………………………… 131
ก แบบสอบถาม ……………………………………………………………………. 132
ข แบบสอบถาม …………………………………………………………….……… 136

ฌ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ประวัติผู้ศึกษา ………………………………………………………………………………. 139

สารบัญตาราง
ตารางที่
1. กลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการSME …...…………………….……..……..….
2. จานวนผู้ประกอบการที่เข้าอบรมโครงการ K SME Care รุ่น 13 ………….……....
3. แสดงจานวนตัวเลขของบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมอบรมตั้งแต่รุ่น 1 – รุ่น 13 ….……
4. แสดงถึงการวิเคราะห์ TOWS Matrix …………………………………….…………
5. แสดงการขยายผลิตภัณฑ์และตลาด Product/Market Grid (Ansoff) …….……….
6. ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามเพศ ………………….……….
7. ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามอายุ ………………….……….
8. ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา …….………..
9. ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามประเภทธุรกิจ ………….…….
10. ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามตาแหน่ง …………….………
11. ร้อยละของพฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ………………………………….……...
12. ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ ……………
13. ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ ……….……..
14. ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ……………..
15. ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับความคาดหวังก่อนการเข้าร่วมอบรม ………
16. ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ……………………………………………
17. ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการของธนาคารกสิกรไทย ……………………………………….….…….
18. ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับความสนใจเข้าอบรมกับ
โครงการ K SME Care ………………….……………………………………...…
19. ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการ K SME Care …...

หน้า
7
8
14
26
29
77
77
78
78
79
80
80
81
81
82
83
83
84
84

ฎ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
20. ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามเพศ …..…….……...………...
21. ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามอายุ …………………...……..
22. ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา …..….……...
23. ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามประเภทธุรกิจ …………….....
24. ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามตาแหน่ง …...………………..
25. ร้อยละของพฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์ ……………………………………..…..
26. ร้อยละของเหตุผลการไม่เข้าร่วมโครงการ K SME Care ……….……..………….
27. ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านการตลาด ……...…..
28. ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านการเงิน ………........
29. ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านการขาย ……………
30. ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านบัญชี …………........
31. ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านกฎหมาย …………..
32. ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านภาษี ………...……..
33. ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านการบริหาร …….…..
34. ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากเว็บไซด์ …………………………………...
35. ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจาก E-mail ………………...…………….……
36. ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากโทรทัศน์ ………...………………….……..
37. ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจาก SMS ……………..…………….…….…..
38. ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากวิทยุ ……………………...……….….……
39. ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากไปรษณีย์ …………..……………....……..
40. ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ …………………………..…..
41. ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากอื่นๆ …………………...………………….
42. ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยด้านต่างๆ
เกี่ยวกับเหตุผลหากได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการ K SME Care ……..……..……

หน้า
87
87
88
89
89
90
90
91
91
91
92
92
92
93
93
93
94
94
94
95
95
95
96

ฏ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
หน้า
43. สรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจ ป 2553 และ2554 ……...……. 98
44. ตารางสรุปทางเลือกการแก้ไขปัญหา …………………………..…………….…… 112

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1. แสดงจานวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ K SME Care ตั้งแต่รุ่น 1 – รุ่น 13 ………
2. ลาดับขั้นความต้องการของ Abraham H. Maslow ………………………………..
3. แผนภูมิทฤษฎีแรงจูงใจ E.R.G. ของอัลเดอร์เฟอร์ ………………………………..
4. วงจรชีวิตโครงการ (Project Life Cycle) ……………………….………………….
5. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) เทียบกับจานวน
ผู้ประกอบการSMEที่เข้าร่วมโครงการ K SME Care ……………………….…….

หน้า
13
44
48
63
99

สารบัญภาพ
ภาพที่
หน้า
1. ธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ ……………….…………… 2
2. แผนทีแ่ สดงตาแหน่งที่ตั้งสานักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ …………………...……….. 2
3. โครงสร้างองค์กรของธนาคารกสิกรไทย …………………………….……………... 5
4. แสดงภาพ PEST Analysis ………………………………………………...….……. 17
5. แสดงภาพประกอบการวิเคราะห์ Five Forces Model (Michael E. Potter) …..…. 18
6. The McKinsey’s 7S Model ของ R. Waterman ……………………………....….. 21
7. แสดงภาพประกอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis ……………………….……….. 24
8. กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) …………………………………..….. 30
9. กลยุทธ์การพัฒนาตลาดใหม่ (Market Development) ……………………….……. 30
10. กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ (Product Development) ……..... 31
11. แสดงหน้าที่ของการบริหารโครงการ ……………………………………………..…. 63

บทที่ 1
บทนา
ชื่อองค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร
ชื่อองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) KASIKORNBANK Public Company
Limited หรือ KBANK
ธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้าน
บาท และพนักงานชุดแรกเริ่มเพียง 21 คน มีอาคารซึ่งเป็นสาขาสานักถนนเสือป่าในปัจจุบัน
เป็นที่ทาการแห่งแรก การดาเนินงานของธนาคารประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี เพียง 6 เดือน
หรือเพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ล้าน
บาท มีสินทรัพย์ 15 ล้านบาท
จากจุดที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมั่นคง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.
2553 มีทุนจดทะเบียน 30,486 ล้านบาท มีสินทรัพย์จานวน 1,422,290 ล้านบาท เงินรับฝาก
จานวน 1,007,936 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจานวน 962,646 ล้านบาท มีสาขาในประเทศ
จานวน 784 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพมหานครจานวน 275 สาขา สาขาในส่วนภูมิภาค
จานวน 509 สาขา และมีสาขาหรือสานักงานตัวแทนต่างประเทศจานวน 7 แห่ง ได้แก่ สา
ขาลอสแองเจลิส สาขาฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคย์แมน สาขาเซินเจิ้น สานักงานผู้แทนกรุงปักกิ่ง
สานักงานผู้ แทนนครเซี่ยงไฮ้ และสานักงานผู้แทนเมืองคุนหมิง สาขาและสานักงานผู้แทนใน
ต่างประเทศเหล่านี้ ให้บริการและส่งเสริมความสะดวกต่างๆด้านการค้า การเงินระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศคู่ค้าทั่วโลก
ตลอดระยะเวลากว่า 65 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ภายใต้คาขวัญของ
ธนาคารที่ว่า “บริการทุกระดับประทับใจ” อาทิ
ปี 2516 เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการบัตรเครดิต ในชื่อว่า บัตรเครดิต
อเนกประสงค์ ให้บริการถอนเงินอัตโนมัติ จากเครื่องจ่ายเงิน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นต้นแบบของการ
ให้บริการเอทีเอ็มที่แพร่หลายในปัจจุบัน
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ปี 2536 ริเริ่มนาระบบรีเอ็นจิเนียริ่ง (Reengineering) มาใช้เป็นธนาคารแรก ซึ่งได้สร้าง
การตื่นตัวให้วงการธนาคารพาณิชย์ไทยในการปรับปรุงรูปแบบสาขา และการให้บริการ
ปี 2546 เปิดบริการสาขารูปแบบใหม่ Coffee Banking เป็นแห่งแรกของเอเชีย
ปี 2552 ให้บริการบัตรเดบิตแรกของไทยที่ออกแบบเองได้ ชื่อว่า “K-My Debit Card”
ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารแรกที่เปิดทาการจนถึงเวลา 18.00 น. (ตั้งแต่ส .ค.51 พ.ค.52)

ภาพที่ 1.1 ธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่อาคารราษฎร์บูรณะ
(ธนาคารกสิกรไทย, 2553)

ภาพที่ 1.2 แผนทีแ่ สดงตาแหน่งที่ตั้งสานักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
(ธนาคารกสิกรไทย, 2553)
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ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันการเงินที่มีผลิตภัณฑ์ในการให้บริการที่หลากหลาย
สามารถจาแนกกลุ่มได้ดังนี้
กลุ่มลูกค้าบุคคล ให้บริการด้านบัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต บัตรเดบิต การลงทุน เงินกู้
ประกัน ทรัพย์สินรอการขาย ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธุรกรรมในประเทศ ธุรกรรมระหว่างประเทศ สินเชื่อ สินเชื่อเครือข่าย
ธนกิจ ประกันชีวิตและทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์บริการความเสี่ยวทางการเงิน วาณิชธนกิจและการ
ลงทุน บริการธุรกิจหลักทรัพย์ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น
กลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ การกากับดูแลกิจการ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลและรายงา นทางการ
เงิน ข้อมูลนาเสนอและวารสารบริการผู้ถือหุ้น เป็นต้น
ภารกิจ
ธนาคารกสิกรไทย มุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินไทยที่แข็งแกร่ง สามารถตอบสนอง
ความต้อง การของลูกค้าด้วยบริการด้านการเงินที่หลากหลาย ครบถ้วน
ในคุณภาพ
มาตรฐานสากลโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย และรวมถึงบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และต้องเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงที่สุด ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ และกระทาทุก
วิถีทางเพื่อเป็นสถาบันการเงินไทยที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า
คุณค่าที่ธนาคารมุ่งหวัง
ให้ความสาคัญสูงสุด ต่อการสร้างความพอใจของลูกค้า
เชื่อมั่นในการทางานร่วมกัน
อุทิศตนเองต่องานอย่างมืออาชีพ และอย่างมีคุณธรรม
ยึดมั่นในหลักการ ระเบียบวินัย และการปฏิบัติงานที่ดี
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พร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์
จรรยาบรรณ
ธนาคารมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณ ต้องการให้พนักงานระดับล่าง รวมไปถึงผู้บริหาร
ระดับสูงทุกระดับ ยึดถือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน จึงแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ
ดังนี้
ทางด้านลูกค้า ธนาคารปรารถน าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้า และให้บริการที่ดี
ที่สุดให้กับลูกค้าของธนาคาร
ทางด้านผู้ถือหุ้น ธนาคารมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงมีหน้าที่
ในการทางานอย่างตรงไปตรงมา ให้เกิดความโปร่งใส ทั้งในด้านการดาเนินงาน และการปกป้อง
ทรัพย์สิน
ทางด้านพนักงาน พนักงานทุกคนของธนาคาร ธนาคารสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มี
ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาทางานร่วมกันกับองค์กร และพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกับ
ธนาคาร ดังนั้นพนักงานของธนาคารกสิกรไทยไม่ใช่แค่พนักงานหนึ่ง คน แต่เปรียบเสมือน
หุ้นส่วนในธุรกิจ ที่ทางธนาคารมีการจัดการอบรม และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มี
ความสามารถในระดับสูงขึ้นไป
ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารทาหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี วางตัวเป็น
กลาง โดยไม่กระทาการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง มุ่งสร้างความเจริญให้
สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย
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กลุ่มลูกค้าหลักของธนาคารกสิกรไทย
กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Mass)
กลุ่มรายได้ปานกลาง
กลุ่มรายได้สูง
ลูกค้าองค์กร
K SME Care ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมโดยจาแนกเป็น 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่
กลุ่มการผลิต ค้าปลีก ค้าส่ง และการบริการ และแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 17 ชนิด ได้แก่
ตารางที่ 1.1 กลุ่มอุตสาหกรรม ของผู้ประกอบการSME
กลุม่ อุตสาหกรรม
การสือ่ สาร
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจบั นเทิงและบริการอืน่ ๆ
อัญมณีและเครื่องประดับ
ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ก่อสร้าง
เกษตรแปรรูป
หนังและผลิตภัณฑ์หนังสัตว์
กระดาษและสิง่ พิมพ์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร
สาธารณูปโภค ขนส่ง
กลุม่ เคมีภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
บริการด้านธุรกิจอืน่ ๆ
ยา เวชภัณฑ์
หัตถกรรม
อุปโภค บริโภค
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จากการอบรมภายใต้โครงการ K SME Care ของธนาคารกสิกรไทยที่ผ่านมา 12 รุ่น
ปัญหาในรุ่นที่ 13 คือ มีผู้ประกอบการที่เข้าอบรม 231 ราย จาแนกได้ตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1.2 จานวนผู้ประกอบการที่เข้าอบรมโครงการ K SME Care รุ่น 13
กลุม่ อุตสาหกรรม
การสือ่ สาร
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจบั นเทิงและบริการอืน่ ๆ
อัญมณีและเครื่องประดับ
ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ก่อสร้าง
เกษตรแปรรูป
หนังและผลิตภัณฑ์หนังสัตว์
กระดาษและสิง่ พิมพ์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร
สาธารณูปโภค ขนส่ง
กลุม่ เคมีภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
บริการด้านธุรกิจอืน่ ๆ
ยา เวชภัณฑ์
หัตถกรรม
อุปโภค บริโภค
รวม
ไม่ระบุ ประเภทธุรกิจ
รวม

จานวนคน
1
8
2
1
6
2
1
1
3
2
1
2
4
1
2
1
3
41
190
231
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สภาพการแข่งขัน และคู่แข่งหลักขององค์กร
ในปัจจุบันสภาพความกดดันทางด้านเศรษฐกิจนั้นมีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้สภาพการ
แข่งขันนั้นมีสูงขึ้นตามไปด้วย จึงไม่ต่างอะไรกับธนาคารพาณิชย์ที่ต่างจะต้องแข่งขันเพื่อให้ได้
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทาให้คู่แข่งของธนาคารกสิกรไทยเอ ง ต้องทาการตลาดอย่างหนักในการช่วงชิง
ลูกค้ากลุ่มเดียวกัน จะเห็นได้ว่าคู่แข่งหลักๆของธนาคารกสิกรไทย คือ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนผู้ประกอ บการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ทาให้ธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นผู้ ให้บริการทางการเงิน จึงสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล
โดยการจัดตั้งสายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยการให้
สินเชื่อธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SME และให้ความรู้ที่จาเป็นแก่การประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ธนาคารกสิกรไทย มีความมุ่งมั่นที่ จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME
เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะธนาคารเห็นผู้ประกอบการSMEเป็นบุคคลสาคัญ ธนาคารจึงได้ร่วมมือ
กับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ สถาบันพั ฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ISMED) สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (KIAsia) และสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand
Productivity Institute) เพื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ SME
นอกเหนือจากการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มา
ของการพัฒนาโครงการทางการตลาด “K SME Care” โดยเป็นโครงการทางการตลาดแบบ
บูรณาการของธนาคารกสิกรไทยในปี 2550 อีกด้วย ธนาคารกสิกรไทยเข้าใจถึงข้อจากัดในการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านอื่นๆ อาทิ ความรู้และการเป็นที่ปรึกษา เนื่องจากธนาคารอยู่ใน
ฐานะผู้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งผลจากการสารวจค วามต้องการของ
ผู้ประกอบการ SME แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ การมีที่ปรึกษา
ทางธุรกิจจะมีส่วนสาคัญที่จะทาให้ผู้ประกอบการ SME สามารถทาธุรกิ จได้อย่างยั่งยืนในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาเพื่อสังคม โครงการ K SME Care
(ธนาคารกสิกรไทย, 2552)
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ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
ธนาคารกสิกรไทยอยู่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ SME การที่
ธนาคารจะมีส่วนสาคัญในการให้ข่าวสารใหม่ๆที่ทันต่อเหตุการณ์ ย่อมทาให้ธุรกิจอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นที่มาของการพัฒนาเพื่อสังคม ของโครงการ K SME
Care สาหรับคาว่า C A R E นั้น มาจากคา 4 คา (ธนาคารกสิกรไทย, 2552) คือ
1. C-Capital คือ การจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมทุน (Venture Capital) โดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย (KAsset) ด้วยเงินลงทุนขั้นต่า 200 ล้านบาท เพื่อ
เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในการระดมเงินทุน ทั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยจะเป็นผู้
ลงทุนรายแรกในกองทุน ด้วยเงินลงทุนขั้นต่า 200 ล้านบาท และในอนาคตอาจจะเชิญชวน
พันธมิตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนในก องทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ไม่ได้มีการจากัดขนาดของกองทุน ซึ่งการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนนี้จะเป็นครั้งแรกของธนาคาร
พาณิชย์ไทย
และจะเป็น ทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในการระดมเงินทุนเพิ่ม
นอกเหนือจากการขอสินเชื่อจากธนาคาร
2. A-Advice ธนาคารกสิกรไทยต้องกา รพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันขอ ง
ผู้ประกอบการ SME โดยร่วมมือกับสถาบันทั้งภาครัฐ และเอกชนในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจใน
ด้านต่างๆ อาทิ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ที่มีโครงการ ระบบ
วินิจฉัยธุรกิจ (Business Competitiveness Diagnosis) เพื่อช่วยวิเคราะห์เบื้องต้นด้านการ
บริหารจัดการแก่ผู้ประกอบการSME ในด้านต่างๆ ให้ทราบ จุดแข็ง และจุดอ่อนในการประกอบ
ธุรกิจการบริการให้คาปรึกษาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจโดย สถาบันคี
นันแห่งเอเซีย (KIAsia) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Institute)
3. R-Research คือการให้ข้อมูล ความรู้ข่าวสารใหม่ๆ แก่ลูกค้าผู้ประกอบการ SME
ของธนาคารเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ ทาธุรกิจ รวมทั้ง เพื่อเพิ่มความรอบ
รู้ และสามารถพัฒนาธุรกิจให้สาเร็จได้ โดยผู้ประกอบการSME จะได้รับสิทธิใ นการเข้าถึงข้อมูล
ของบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากัด (KResearch) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้านเศรษฐกิจชั้นนาของ
ประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านธุรกิจ และเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมนอกจาก นั้นยังมี
ข้อมูลข่าวสารจาก วารสาร SME Magazine ที่ธนาคารกสิกรไทยส่งให้กับลูกค้าผู้ปร ะกอบการ
SME ของธนาคารรายไตรมาสรวมทั้งเอกสาร และคู่มือความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับSME
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4. E-Education ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับสถาบันภาครัฐ และเอกชนในการจัดการ
คอร์ส อบรมเพื่อพัฒนาความรู้หลากหลายแขนงให้แก่ผู้ประกอบการSMEทั่วประเทศ โดยจะเปิด
อบรมเป็น หลักสูตร เช่น การบริหารจัดการกระบวนการและผลิตภาพ (Business Process &
Productivity Management) การขายและการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Sales &
Marketing Management) การเงินและการบริหารความเสี่ยง (Finance & Risk Management)
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ภาษีและการบัญชีสาหรับ
SMEs (Tax & Accounting for SMEs) เป็นต้น
ในมุมมองของธนาคารกสิกรไทย มีความหวังว่าการให้ความสาคัญกับลูกค้าของธนาคาร
โดยการจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อธุรกิจของผู้ประกอบการSME ดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการ K SME Care คือ
1. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการSME
2. เพื่อสานต่อนโยบายในการช่วยเหลือสังคม
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถดาเนิน ธุรกิจได้จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่า ใน
รูปแบบกิจกรรมต่างๆ
4. เป็นการส่งเสริมความรู้ในการนาไปประยุกต์ใช้กับการทาธุรกิจ
ธนาคารกสิกรไทย พัฒนาโครงการการจัดการอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการ SME โดย
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนา 12 แห่งทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัย
บูรพา เป็นต้น ในการจัดโครงการฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ E (Education) ภายใต้โครงการ K
SME Care เพื่อพัฒนาความรู้หลากหลายแขนงให้แก่ผู้ประกอบการ SMEทั่วประเทศ ในรูปแบบ
ของ Training Series โดยจะเปิดอบรมประมาณ 8 สัปดาห์ สาหรั บผู้ประกอบการ SMEไทย
ประมาณ 600 รายต่อ 1 รุ่น โดยเนื้อหาของหลักสูตร จะเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จาก
ผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จ ในหัวข้อที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการSME เช่น ศิลปะแห่งการคิด
เพื่อธุรกิจก้าวไกล (The Art of Thinking ) จุดประกายผู้นา เพื่อธุรกิจถึงฝั่ งฝัน (Leadership
Inspiration) คิดต่างให้โดดเด่น การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นหนึ่งในตลาด (Creativity &
Innovation) จับแบรนด์แต่งตัว พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Branding Revolution) บริหารแนวใหม่
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กลยุทธ์ธุรกิจร่วมสมัย พาธุรกิจให้รุ่งเรือง (Comtemporary Strategy) พลิ้วไหวไปตามลมหรือ
จะล้ม เพื่อเริ่มใหม่ บริหารการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับองค์กร (Change management)
นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังได้เพิ่มในส่วนของ เกมส์จาลองธุรกิจ (Simulation Game)
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการตัดสินใจด้วยการฝึกเกมส์การจาลองสถานการณ์ และกิจกร รมการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจSME ระหว่างผู้อบรมในรุ่นต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายการอบรม
ทั้งนี้ ในปี 2552 ธนาคารกสิกรไทย และมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆ ร่วมจัดอบรม
หลักสูตรดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในกรุงเทพ เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก
อุบลราชธานี ขอนแก่น สกลนคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์
ธานี รวม 3 รุ่น โดยจัดการอบรมทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค ลงพื้นที่เพื่อใกล้ชิดกับผู้ประกอบการ
SMEแต่ละภูมิภาค เพื่อสนองความต้องการที่ตรงจุดและแท้จริงแก่ผู้ประกอบการSME
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในการฝึกอบรมโครงการ K SME Care
ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งแม้เป็นงานที่ไม่ได้สร้างรายได้ให้กับธนาคารโดยตรง แต่มี
ความสาคัญในการช่วยให้ฝ่ายบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ สามารถนาไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ผลการวิจัยนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ ในด้านของการปรับปรุงในการวาง
แผนการจัดอบรม หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการ SME และ
ผลการวิจัยนี้ยังสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสาหรับผู้ที่สนใจศึกษาในหัวข้อดังกล่าวได้เช่นกัน
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โครงการ K SME Care
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แผนภูมิที่ 1.1 แสดงจานวนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ K SME Care ตั้งแต่รุ่น 1 – รุ่น 13
โครงการ K SME Care ได้ร่วมกับสถาบันภาครัฐ และเอกชน ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ในแขนงต่างๆ และเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการSME แต่ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
ในแต่ละปีมีผู้ประกอบการSME เข้าร่วมโครงการ K SME Care น้อยลง และยังไม่ทราบสาเหตุที่
ทาให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการลดลง
จากแผนภูมิ ด้านบนนั้น แสดงให้เห็นถึงจานวน บริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ K SME
Care ตั้ง แต่ รุ่น 1-13 มีจานวนผู้ประกอบการที่เข้าอบรมไม่เท่ากัน โดยเมื่อเทียบจานวน
ผู้ประกอบการSME ที่เข้าร่วมโครงการย้อนหลัง 3 รุ่น เริ่มตั้งแต่รุ่น 11 จนถึงรุ่น 13 ที่มีจานวน
ผู้ประกอบการSME ลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลเสียอย่างมากต่อโครงการ K SME Care ใน
ระยะยาว หากโครงการ K SME Care ที่จัดตั้งขึ้นมา 13 รุ่น มีจานวนผู้ประกอบการ SME ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมลดลงเรื่อ ยๆ ส่งผลให้เจตนารมณ์ในการจัดตั้งโครงการ K SME Care ไม่ประสบ
ผลสาเร็จ
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ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร
การศึกษาประสิทธิภาพของโครงการ K SME Care โดยการอบรมให้ความรู้ กับผู้ประกอบ
การSME เป็นโครงการที่ธนาคารจะมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ SMEสามารถนาความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจและได้ประโยชน์สูงสุด และประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าของธนาคาร
และเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อธนาคาร แต่ในการจัดงานแต่
ละครั้งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมลดลง ทาให้เกิดปัญหาเรื่องการกาหนดทิศทางในการวางแผนการ
อบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบกา รSME และนาไปสู่การที่ลูกค้าจะไม่สนใจ
รับบริการเรื่องอื่นๆได้ในอนาคต
ตารางที่ 1.3 แสดงจานวนตัวเลขของบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมอบรมตั้งแต่รุ่น 1 – รุ่น 13
ปี

รุ่นที่

จานวนบริษัท

2550
2550
2550
2551
2551
2551
2551
2552
2552
2552
2553
2553
2553

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

290
357
496
216
234
314
345
589
590
717
286
310
231
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทีส่ ่งผลให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการลดน้อยลง
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดอบรมครั้งต่อไป ของธนาคารกสิกรไทยสาหรับกลุ่มลูกค้า
ผู้ประกอบการSME เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ K SME Care
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบ ปัจจัย ของสภาพแวดล้อม ที่ เป็นสาเหตุทาให้จานวน ผู้ประกอบการเข้าร่วม
โครงการลดลง
2. สามารถนาผลของการศึกษามาวิเคราะห์และ ประเมินผลการจัดงาน ภายใต้ขอบเขตที่
ระบุไว้เบื้องต้น รวมถึงการนาผลที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพการอบรมให้ดียิ่งขึ้น ในการจัด
อบรมครั้งต่อไป และให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์สูงสุ ด ตามเจตนารมณ์
และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ K SME Care

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ เรื่อง การศึกษาโครงการ K SME Care เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทย ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)
2. แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยทางการแข่งขัน (Five Forces Model)
3. แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (7S Model)
4. แนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
5. แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
6. แนวคิดการกาหนดกลยุทธ์ (Strategies)
7. ทฤษฎีแรงจูงใจ
แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ
องค์ประกอบของแรงจูงใจ
ประเภทของแรงจูงใจ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
8. ทฤษฎีความพึงพอใจ
แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ
ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
9. ทฤษฎีประสิทธิภาพ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ความหมายของประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์
ความหมายของประสิทธิภาพในเชิงสังคมศาสตร์
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
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10. แนวคิดการบริหารโครงการ (Project Management)
ความหมายของการบริหารโครงการ
ความสาคัญของการบริหารโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ
หน้าที่ของการบริหารโครงการ
ปัจจัยที่ทาให้โครงการสาเร็จ
11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)
PEST Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาด
ระดับมหภาค (Macro Environment) ประกอบด้วย (รัชนี ศรีนวล, 2552: 14)

ภาพที่ 2.1 แสดงภาพ PEST Analysis
(Ko Ellay, 2009: paragraph 1)
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)
เช่น กฎหมายป้องกันการทุ่มตลาด กฎหมายเกี่ยวกับภาษี นโยบายการผ่อนคลาย
นโยบายด้านการศึกษา หรือนโยบายของรัฐต่างๆ กฎระเบียบ และปรัชญา
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
เป็นการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร เช่น เงินเฟ้อ
ดอกเบี้ย ดุลการค้างบประมาณแผ่นดิน อัตราการออม รายได้ประชาชาติ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน
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สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment)
เช่น การยอมรับสตรีในการทางาน ความหลากหลายของแ รงงาน ทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทางาน การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อม และสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น
มลพิษทางอากาศ เสียง หรือน้า
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment)
ปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มมีความสาคัญกับองค์กร เช่น นวัตกรรมของสินค้า ความก้าวหน้ า
ทางด้านเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ความรู้ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา และ
เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ องค์กรจึงต้องนาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยทางการแข่งขัน (Five Forces Model)
Five Forces Model เป็น Model ที่นิยมกันมากในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้รู้ถึง
สภาพแวดล้อมของธุรกิจของเรากับสิ่งรอบข้างที่มีผลต่อการทาธุรกิจของเรา
และเป็นการ
พิจารณาแรงที่กระทากับองค์กรหรือหน่วยธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใน 5 ด้าน คือผู้จัดส่งสินค้า
(Supplier), ผู้ซื้อ (Buyer), ผู้ประกอบการร ายใหม่ (New entrant), สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน
(Substitute product) และคู่แข่งเดิม (Existing competitors)

ภาพที่ 2.2 แสดงภาพประกอบการวิเคราะห์ Five Forces Model (Michael E. Potter)
(องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร, 2009: paragraph 5)
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ข้อจากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันใหม่
โดยการวิเคราะห์ความยากง่ายที่จะเกิดคู่แข่งขันรายใหม่ หากธุรกิจเกิดรายใหม่ได้ยากจะ
ทาให้องค์กรยังมีความได้เปรียบในเรื่องการเจรจาต่อรอง ดังนั้นคู่แข่งขันใหม่ๆ ได้แก่ องค์กร
ธุรกิจอื่นที่ในขณะนั้นอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มีความสามารถและแนวโน้มที่จะเข้ามาใน
อุตสาหกรรม โดยปกติแล้วองค์กรธุรกิจเดิมที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้องกันไม่ให้
องค์กรใหม่ๆเข้ามาในอุตสาหกรรม เนื่องจากองค์กรใหม่ๆที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมจะส่งผล
กระทบต่อสภาวะในการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพราะองค์กรใหม่ที่เข้ามาย่อมต้องการส่วนแบ่ง
การตลาด ซึ่งจะส่งผลเสี ยต่อองค์กร โดยในการตัดสินใจเข้าสู่อุตสาหกรรมขององค์กรธุรกิจใหม่
จะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สาคัญ 2 ประการ ได้แก่ ต้นทุนในการเข้าสู่อุตสาหกรรม และการโต้ตอบจาก
ธุรกิจเดิม
ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
เป็นการวิเคราะห์ขนาดของคู่แข่ง กาลังการผลิต เงินทุน และกลยุทธ์ต่างๆ ในสภาวะการ
แข่งขันของธุรกิจต่างๆ จะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อองค์กรธุรกิจหนึ่งมองเห็นช่องทางในการทา
กาไรมากขึ้น หรือถูกคุกคามจากการกระทาขององค์กรธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เช่น
การลดราคา การต่อสู้ทางด้านการตล าด การแนะนาสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด หรือการเพิ่มการ
ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ถ้าสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมไม่รุนแรงโอกาสที่องค์กร
ธุรกิจต่างๆ จะขึ้นราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งกาไรที่มากขึ้นก็จะมีมาก
การมีสินค้าหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได้
โดยการวิเคราะห์สินค้าและบริการขององค์กรที่มีอยู่ว่ามีโอกาสที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่น
มีสินค้าหรือบริหารที่มีลักษณะทดแทนกันได้หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นสินค้าคนละชนิดกัน แต่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกัน การมีสินค้าทดแทนในอุตสาหกรรมอื่นย่อม
ก่อให้เกิดข้อจากัดในการตั้งราคาสินค้า เนื่องจากลูกค้าอาจจะหันไปใช้สินค้าทดแทนกันได้ และ
ถ้าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (Switching cost) ต่าปัจจัยในด้านการใช้สินค้าทดแทนก็จะ
มีผลต่อการใช้สินค้าทดแทน และมีผลต่ออุตสาหกรรมมากขึ้น
อานาจต่อรองของผู้ซื้อ
หากมีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง ทาให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้น ผู้ซื้อจะมีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรม ถ้าผู้ซื้อมีอานาจต่อรองหรือมีอิทธิพลต่อการกาหนดราคาของสินค้าและบริการให้
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ต่าลง หรือมีอิทธิพลในการต่อรองให้องค์กรธุรกิจเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการให้มากขึ้น
ซึ่งส่งผลต่อองค์กรธุรกิ จในแง่ต้นทุนการดาเนินงานที่สูงขึ้น แต่ถ้าหากในกรณีที่ผู้ซื้อที่ไม่มี
อานาจต่อรองย่อมเปิดโอกาสให้องค์กรสามารถขึ้นราคาสินค้าได้โดยง่าย
อานาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ
การวิเคราะห์ผู้ขายวัตถุดิบให้แก่องค์กร จะสามารถมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเพราะ
สามารถกาหนดให้สินค้ามี ราคาสูงหรือต่าได้ หรือสามารถเพิ่มหรือลดคุณภาพสินค้าได้ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อต้นทุนและกาไรขององค์กร แต่ในกรณีที่ผู้ขายวัตถุดิบมีอานาจในการต่อรองต่าย่อมถูก
ผู้ซื้อกดราคา และเรียกร้องสินค้าที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นได้ (ไกรสิทธิ์ รุ่งเรืองและอัจฉรียา อุดมฉวี ,
2551: 21-22)
3. แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (7S Model)
การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร เป็นการตรวจสอบสมรรถนะขององค์กรที่จะช่วยบ่งบอก
ถึงจุดแข็งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ กับจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ถึงแม้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
อาจเป็นเชิงบวก แต่ถ้าหากภายในองค์กรขาดความพร้อม การดาเนินงานก็ยากที่จะประสบ
ความสาเร็จได้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
แนวคิดหนึ่งที่เป็นที่ยอม รับในการศึกษาปัจจัยต่างๆในองค์ก รว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุง โดยจะพิจารณาจากตัวแบบ 7 ปัจจัย (7S Model) ของ R. Waterman
คือ ระบบ (System), โครงสร้าง (Structure), กลยุทธ์ (Strategy), บุคลากร (Staff), ทักษะ
(Skill), สไตล์ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared values)
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Strategy
กลยุทธ์
Skill
ทักษะ

Structure
โครงสร้าง

Shared
Values
ค่านิยมร่วม
System
ระบบ

Style
สไตล์
Staff
บุคลากร

ภาพที่ 2.3 The McKinsey’s 7S Model ของ R. Waterman
(R. Waterman, 1980: 21)
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของ 7S Model จึงขออธิบายในแต่ละองค์ประกอบโดย
สรุปดังนี้
กลยุทธ์ขององค์กร (Strategies)
กลยุทธ์คือสิ่งที่เราต้องทาอะไร เพื่ออะไร มีเป้าหมายอะไร พันธกิจคืออะไร ใครเป็นผู้รับ
สินค้าและ บริการของเรา กลยุทธ์ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก เพราะว่าลูกค้ามีความต้องการใหม่ๆ คู่แข่งมีกลยุทธ์ใหม่ๆตลอดเวลา
องค์กรจะใช้กลยุทธ์เดิมๆตลอดไม่ได้ และในการกาหนดกลยุทธ์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐาน Share
value การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร กาหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะ
ประสบความสาเร็จ
2. การบริหารเชิงกลยุทธ์สามารถส่งเสริมให้เกิดแรงผลักดันในการคิดค้นสิ่งใหม่ และ
ได้วิธีการที่เป็นระบบ ที่มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์
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3. การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ
และมีความเข้าใจแผนกลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์ และมีเป้าหมายร่วมกัน
โครงสร้างองค์กร (Structure)
องค์กร (Organization) คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ โดยมีการรับบุคลากร
ให้เข้ามาทางานร่วมกันในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือหมายถึง การจัดระบบ
ระเบียบให้กับบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งหลังจากที่องค์กรได้
กาหนดกลยุทธ์แล้ว องค์กร ต้องมาดูว่าโครงสร้างองค์กรที่มียู่เดิมนั้น สอดคล้องกันหรือไม่
เพื่อให้โครงสร้างองค์กรนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ให้มากที่สุด
ระบบการปฏิบัติงาน (System)
ระบบทั้งหมดในองค์กร เป็นภาพใหญ่ในองค์กรว่ามีความเชื่อมโยง กันในแต่ละส่วน หรือ
แต่ละแผนกอย่างไร มีส่วนงานหลักส่วนงานสนับสนุน และมีความสอดคล้องกันอย่างไร ระบบใน
องค์กรนั้นต้องไม่เกิดการซับซ้อน และมีในลักษณะ Value Chain คือทุกกิจกรรมมีความสัมพันธ์
กัน สร้างคุณค่าให้ลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
บุคลากร (Staff)
พนักงานในองค์กร ต้องมีศักยภาพ มีความสามารถ (Talent people) เป็นคนที่มีหัว
ก้าวหน้า ท้าทายตัวเอง มีขวัญกาลังใจดี ยืดหยุ่น มุ่งมั่น สามารถปรับตัวให้สอดรับกับนโยบาย
กลยุทธ์ และโครงสร้างขององค์กร ได้ พนักงานในองค์กร นับเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการ
ดาเนินงานขององค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ใน
อนาคต แผนกลยุทธ์ที่อ งค์กรได้กาหนดไว้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงจานวนความต้องการบุคลากรและ
การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึง
คุณลักษณะของบุคลากรที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
การจัดหาบุคลากรเข้าทางาน เป็นกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานในตาแหน่งต่างๆ
ภายในองค์กร โดยวิธีการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม
ปัญหาที่สาคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะหรือ
ความชานาญ จึงเป็นอุปสรรคต่อองค์กรที่กาลังขยายตัว ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนการบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การโยกย้าย
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และปรับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะสูงสุดของบุคลากรอันจะนาไปสู่ผลสาเร็จ
ขององค์กร
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills)
ทักษะขององค์กร คือความสามารถขององค์กรว่า มีจุดแข็งที่สามารถสร้าง ความได้เปรียบ
ในแข่งขันในด้านใดบ้าง แต่ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองค์กรสามารถแยก
ทักษะออกเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ ทักษะด้านงานอาชีพและทักษะความถนัดหรือความชาญฉลาด
พิเศษ
รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
รูปแบบในการบริหารจัดการ และภาวะผู้นา จะต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ทิศทาง
เดียวกัน ความเป็นผู้นาไม่ใช่หมายถึงเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น แต่ต้องมีในหัวหน้าทุกระดับชั้น
เช่น การที่กล้าตัดสินใจ การกล้าทาในสิ่ งที่ถูกต้อง มีทักษะในการสื่อสาร และการจูงใจ แบบแผน
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นองค์ประก อบที่สาคัญ อย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้นาขององค์กรจะมีบทบาทที่สาคัญต่อความสาเร็จหรือล้มเหลว
ขององค์กร ผู้นาที่ประสบความสาเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเชื่อมโยง
ระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น
ค่านิยมร่วม (Shared values)
ค่านิยมและบรรทัดฐานขององค์กร เป็นเหมือนรากแก้วในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สาคัญ และ
ส่งผลต่อปัจจัยในตัวอื่นๆ ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกัน โดยสมาชิกขององค์กรที่ได้
กลายเป็นรากฐานของระบบ การบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริ หารภายใน
องค์กร หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเชื่อ และ
ค่านิยม โดยทั่วไปแล้วความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือ
ผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านั้นจะกาหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจาวันภายใน
องค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กรและบุคลากรกระทาตามค่านิยม
เหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ผู้บริหารที่บรรลุความสาเร็จโดยทั่วไปจะปลูกฝัง
วัฒนธรรมให้ แทรกซึมไปทั่วทุกด้านขององค์กร ทั้งนี้เนื่องจากรากฐานของค่านิยมที่องค์กรได้
สร้างขึ้น มาจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ผลผลิต ลักษณะของการแข่งขั น
ประเภทของลูกค้า และเทคโนโลยี
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4. แนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์ก รหรือหน่วยงาน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสาคัญในการดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการ
ในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดกลยุทธ์ และการดาเนินตามกลยุทธ์
ขององค์กรต่อไป

ภาพที่ 2.4 แสดงภาพประกอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis
(จิณห์สิญา สีวราภรณ์สกุล, 2551: 20)
หลักการสาคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ
สภาพการณ์ภายใน และสภาพการณ์ภายนอก ซึ่งการวิเ คราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารของ องค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นภายนอก
องค์กร ทั้งสิ่งที่ เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่ อย่างไร
SWOT เป็นตัวย่อซึ่งหมายถึง
จุดแข็ง (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กร
นั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนามาใช้
ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร
จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นการ วิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน
องค์กร ว่าปัจจัยใดที่เป็นจุดด้อย และเป็น ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือ
ขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
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โอกาส (Opportunities) เป็นกา รวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถ
ส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินการขององค์กร ในระดับมหา
ภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้ ซึ่งปัจจัย
ภายนอกองค์กรมีหลายปัจจัย เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขัน
อุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผล
กระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กร
จาต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าว
5. แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
TOWS Matrix คือ การกาหนดกลยุทธ์ หรือเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม
ทั้งภายใน และภายนอก จากการวิเคราะห์ SWOT โดยนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็น
ตารางการวิเคราะห์ที่นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มา
วิเคราะห์เพื่อกาหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประเภทต่า งๆ ดังนั้นในการนา TOWS
Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้น มีขั้นตอนการดาเนินการ 2
ขั้นตอน คือ
การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน เป็นการประเมินภายในองค์กร ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นโอกาส และอุปสรรค จะเป็นการประเมินภายนอกองค์กร จึงกล่าวไ ด้ว่า ประสิทธิผลของการ
กาหนดกลยุทธ์ที่ใช้ TOWS Matrix นี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค อย่างละเอียด
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับ
โอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่งผลของการวิเคร าะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว
ทาให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ สามารถให้ความหมายได้ดังนี้
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดแข็ง และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใ นเชิง
รุก และเป็นการคิดหาแนวทางการดาเนินงานของ องค์กร โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบจากโอกาสที่เอื้ออานวยให้
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กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็ง และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหน ดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงป้องกัน ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีจุดแข็ง แต่ในขณะเดียวกันองค์กรก็ต้อง
หลีกเลี่ยง
สภาพแวดล้อมที่เป็น อุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก ที่องค์กรควบคุมไม่ได้ แต่องค์กร
สามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่มาจากภายนอกได้
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดอ่อน และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงแก้ไข เป็นการใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนภายใน องค์กร ด้วยการใช้ประโยชน์ จาก
โอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อองค์กรพบว่า มีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นภายนอก
แต่องค์กรมีจุดอ่อนภายใน ทีไ่ ม่สามารถนาโอกาสที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อ นและข้อจากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรต้องเผชิญกับจุดอ่อน และ อุปสรรคภายนอก ที่องค์กรไม่สามารถ
ควบคุมได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อนภายในให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค
หรือภยันตรายที่เกิดขึ้นจากภายนอก (รัชนี ศรีนวล, 2552: 20-21)

ตารางที่ 2.1 แสดงถึงการวิเคราะห์ TOWS Matrix
(ภณิดา เฉลิมเชิดชู, 2550: 35)
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6. แนวคิดการกาหนดกลยุทธ์ (Strategies)
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy)
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)
เป็นการมองภาพรวมขององค์กร ต้องเข้าใจว่าองค์กรกาลังอยู่ในธุรกิจใด หรือต้องการจะ
อยู่ในธุรกิจใด ธุรกิจนั้นจะได้รับความสาคัญและการจัดสรรทรัพยากรอย่างไร ประกอบไปด้วย
กลยุทธ์ ดังนี้
6.1 กลยุทธ์ขยายตัว (Growth Strategy)
กลยุทธ์ความเจริญเติบโต หรือขยายตัว เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรส่วนใหญ่ มีความนิยม ใช้
มากกว่าแบบอื่น เนื่องจากองค์กรจะมีการปรับปรุงระบบการตลาดโดยการเพิ่มสินค้ าและบริการ
เพิ่มส่วนแบ่งตลาด และเพิ่มหน่วยงานให้บริการ นอกจากนั้นยังเพิ่มประเภทกิจกรรมและธุรกิจ
ให้มากกว่าที่ดาเนิน การอยู่ กิจการขายตัวก้าวหน้าได้โดยการขยายขอบเขต และพัฒนาก าร
ปฏิบัติงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งขยายขนาดของทรัพย์สิน และเพิ่มผลตอบแทนจาก
การลงทุน ซึ่งในระยะยาวจะมีผลดีต่อองค์กร แม้จะมีคู่แข่งเข้ามามากก็ตาม (นภาพร ปวงคา ,
2553: 16)
6.1.1 กลยุทธ์ขยายตัวที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ (Concentration Growth Strategy)
องค์กรให้ความสาคัญในสิ่งที่องค์กรชานาญ โดยทุ่มเทการดาเนินงานในอุตสาหกรรม
เดียว หรือสายผลิตภัณฑ์เดียวที่มีศักยภาพในการเติบโต ข้อดี คือ สามารถสร้างจุดแข็งของ
ธุรกิจในการแข่งขันเพราะเกิดความชานาญ แต่ข้อเสีย คือ มีความเสี่ยงสูง เพราะเป็นการฝาก
องค์กรไว้กับสินค้าชนิดเดียว ซึ่งทาได้ 2 แนวทางดังนี้
กลยุทธ์ขยายตัวในแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy)
เป็นการขยายการเติบโตด้วยกลยุทธ์ที่องค์กรเข้าควบคุมช่องทางการจัดหาวัตถุดิบ
กระบวนการหรือช่องทางต่างๆ ไปจนถึงสินค้าสาเร็จรูป
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 กลยุทธ์ขยายตัวไปข้างหลัง (Backward Integration Strategy) หมายถึง การที่
องค์กรพยายามเข้าควบคุมแหล่งที่มาของปัจจัยในการผลิต เช่น วัตถุดิบ และแหล่งแรงงาน โดย
ขยายธุรกิจ ในการเป็นเจ้าของกิจการผู้จาหน่ายวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเอง เพื่อความแน่นอน
ในการได้มาของวัตถุดิ บ ทั้งด้านปริมาณและคุณค่า และยังสามารถ ควบคุมต้นทุนได้อย่าง
ใกล้ชิด ทาให้กาไรสูงขึ้น
 กลยุทธ์ขยายตัวไปข้างหน้า (Forward Integration Strategy) หมายถึง การที่
กิจการดาเนินการกระจายสินค้าเอง ทาให้สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งเดิม ทีจะ
กระจายสิ นค้าผ่านพ่อค้าส่งหรือปลีก แต่กลยุทธ์ขยายตัว ไปข้างหน้านี้ องค์ก รจะดาเนินธุรกิจ
การค้าส่งและปลีก ด้วยตนเอง เพื่อขายสินค้าจนถึงผู้บริโภค เนื่องจากองค์ก รเล็งเห็นว่า สามารถ
เพิ่มโอกาสในการทากาไร และยังสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ได้รับ
กลยุทธ์ขยายตัวแนวนอน (Horizontal Growth Strategy)
เป็นการขยายการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม โดยเข้าควบคุมคู่แข่งในธุรกิจแบบ
เดียวกัน หรือเป็นธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เช่น การขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่ ทาเลใหม่ หรือเพิ่ม
สายผลิตภัณฑ์เพื่อนาเสนอต่อตลาดหรือลูกค้ากลุ่มเดิม
6.1.2 กลยุทธ์ขยายตัวที่มุ่งเน้นการก ระจายธุรกิจ (Diversification

Growth

Strategy)
เป็นการกระจายการลงทุนไปในหลายธุรกิจ สร้างความหลากหลายและความแตกต่างใน
การดาเนินงานให้กับองค์กร ซึ่งอาจเกี่ยวพันหรือไม่เกี่ยวพันกับธุรกิจเดิมขององค์กรเลยก็ได้
สามารถจาแนกได้เป็น 2 กลยุทธ์ดังนี้
 กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม (Concentric Diversification Strategy)
เป็นการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือ
ผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งกลยุทธ์นี้เหมาะกับองค์กรที่มีตาแหน่งทางการแข่งขันที่เข้มแข็ง แต่ความ
น่าสนใจของอุตสาหกรรมลดลง ทาให้องค์กรสามารถนาความแข็งแกร่งของตนไปขยายตัวใน
ธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัด (Economy of Scale)
 กลยุทธ์การกระจายธุรกิจแบบ ไม่ เกาะกลุ่ม (Conglomerate Diversification
Strategy) คือการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเดิม
องค์กรสามารถดาเนินกลยุทธ์นี้เมื่อธุรกิจที่ดาเนินการอยู่เดิมนั้นเจริญเติบโตลดลง
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6.1.3 กลยุทธ์การขยายตัวแบบกระจุกตัว (Intensive Growth Strategies)
กลยุทธ์นี้ ได้มาจาก Gor Ansoff ซึ่งเสนอตารางที่เรียกว่า ตารางความเจริญเติบโตแบบ
เร่งรัดหรือการขยายตัวแบบกระจุกตัว เป็นตารางการขยายตัวของสินค้าและการตลาด (Three
Intensive Growth Strategies : Ansoff’s Product Market Expansion Grid) ในหนังสือการ
จัดการด้านการตลาด (Marketing Management) จึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อของตารางความ
เจริญเติบโตแบบเร่งรัดของแอนซอฟ

ตารางที่ 2.2 แสดงการขยายผลิตภัณฑ์และตลาด Product/Market Grid (Ansoff)
(ไกรสิทธิ์ รุ่งเรืองและอัจฉรียา อุดมฉวี, 2551: 17)
ปัจจุบันองค์กรที่ไม่ได้ใช้โอกาสที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ในสินค้าและตลาดในปัจจุบัน จึงมองหา
โอกาสในการขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบของกลยุทธ์คือ กลยุทธ์การเจาะตลาด
การพัฒนาตลาดใหม่ และการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเจาะตลาด (Market Penetration) พยายามเพิ่มยอดขายของสินค้าในปัจจุบัน
ในตลาด โดยเพิ่มความพยายามทางการตลาด กระตุ้นลูกค้าให้เพิ่มการใช้และซื้อในปริมาณที่
เพิ่ม ขึ้น โดยปรับปรุงสินค้า แนะนาวิธีใช้แบบใหม่หรือลดราคาเพิ่มการจูงใจลูกค้า ปรับปรุง
สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง ทาการส่งเสริมการตลาดเพื่อแย่งลูกค้าจากคู่แข่ง กลยุทธ์แบบนี้
ใช้ได้ไม่ว่าอยู่ช่วงวงจรชีวิตในช่วงใดก็ตาม โดยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนลักษณะการดาเนิน
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ธุรกิจ นั กกลยุทธ์ที่ใช้แบบนี้มักไม่ต้องการความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการผลิตและ
การตลาด
กิจกรรมทางการตลาด

ตลาด
เดิม

กิจกรรมทางการตลาด

ภาพที่ 2.5 กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ, 2553)
2. การพัฒนาตลาดใหม่ (Market Development) พยายามเพิ่มยอดขาย โดยนา
สินค้าที่มีในปัจจุบันไปขายในตลาดใหม่ โดย ดึงลูกค้าจากส่วนแบ่งตลาดอื่น อาศัยส่วนผสมทาง
การตลาดทางอื่น หรือเปิดขอบเขตของตลาดใหม่หาลูกค้าใหม่จากในภูมิภาคหรือ
พื้น ที่ ที่
ห่างไกลออกไป เช่น ไปขายสินค้าใน ต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่อาจเกี่ยวข้องกับสาย
ผลิต ภัณฑ์เดิมหรือไม่ก็ตาม กลยุทธ์ นี้เหมาะกับกิจการที่มีความได้เปรียบด้านการตลาดในการ
กระจายสินค้ามากกว่าความได้เปรียบด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตลาด
เดิม

สินค้าเดิม

ตลาด
ใหม่

ภาพที่ 2.6 กลยุทธ์การพัฒนาตลาดใหม่ (Market Development)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ, 2553)
3. การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ (Product Development) เพื่อขายใน
ตลาดเดิม อันจะตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันได้ดีกว่าเดิม โดยสร้างสินค้าชนิดใหม่
ให้มีคุณภาพดีขึ้น ในระดับที่สูงขึ้นหรือพัฒนาออกสินค้าใหม่ โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ต่างๆของสินค้า โดยการเพิ่มประเภท แบบและขนาดของสินค้าให้แตกต่างกัน
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สินค้าใหม่

ตลาด
เดิม

สินค้าใหม่

ภาพที่ 2.7 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ (Product Development)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ, 2553)
6.2 กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy)
องค์กรดาเนินกลยุทธ์คงตัวโดยการรักษากิจกรรมที่ดาเนินการอยู่เดิมโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทิศทางของธุรกิจ กลยุทธ์คงตัวจะเหมาะสมในระยะสั้นแต่อาจเกิดความเสี่ยงหาก
ดาเนินกลยุทธ์คงตัวในระยะยาว แบ่งได้ 3 กลยุทธ์ดังนี้
กลยุทธ์การยับยั้งหรือการดาเนินการด้วยความระมัดระวั ง (Pause or Proceed
with Caution Strategy) ภายหลังที่ธุรกิจขยายการเติบโตนั้น ทาให้องค์กรขาดทรัพยากร
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกิจการ ดังนั้นองค์กรควรใช้นโยบายใน
การยับยั้งกิจการ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ข้อบังคับ
รสนิยมผู้บริโภค เป็นต้น
กลยุทธ์การไม่เปลี่ยนแปลง (No Change Strategy) เป็นการดาเนินธุรกิจตามกลยุทธ์
ที่มีอยู่เดิม จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร เนื่องจากกลยุทธ์เดิมที่วางแผนไว้ประสบความสาเร็จ
และสภาพแวดล้อมขององค์กรไม่มีการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์การทากาไร (Profit Strategy) เป็นการดาเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ ที่มีอยู่เดิม แต่
เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นชั่วคราว โดยการพยายามลดการลงทุน และลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยัง
ไม่จาเป็นออกไปก่อน ส่งผลให้ธุรกิจมีกาไรเพิ่มขึ้น
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6.3 กลยุทธ์หดตัว (Retrenchment Strategy)
ธุรกิจจะดาเนินกลยุทธ์หดตัวก็ต่อเมื่อธุรกิจเกิดภาวะฉุกเฉินด้านการเงินอาจเป็นเพราะ
ตลาดซบเซา จึงทาให้การขยายตัวประสบปัญหา กลยุทธ์หดตัวจึงเป็นลักษณะของการป้องกัน
ตัวเอง เพื่อความอยู่รอดขององค์กรในอนาคต สามารถแบ่งได้หลายวิธีดังนี้
กลยุทธ์การฟื้นฟู (Turnaround Strategy) เป็นกลยุทธ์ การลดค่าใช้จ่าย ในช่วงที่ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่า หรือองค์กรมียอดขายลดลง
 เป็นกลยุทธ์ในการลดกิจกรรม หรือการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนขององค์กร
 ทาการลดขนาดขององค์กร (Downsizing) โดยลดจานวนพนักงาน และปรับโครงสร้าง
องค์กร (Reengineering)
 ตัดสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆที่เกินความจาเป็น
 ตัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวิจัย ค่าโฆษณา ค่ารับรอง เป็นต้น
กลยุทธ์การขายทิ้ง หรือถอนการลงทุน (Sell-out / Divestment Strategy) เมื่อ
องค์กรต้องเผชิญภาวะตกต่าจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเติบโตหรือทากาไรต่อไปได้ ถึง แม้ว่าการ
ลงทุนเพิ่มก็ไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า องค์กรจาเป็นต้องดาเนินกลยุทธ์การขายกิจการ
(Sell-out) แต่กรณีที่องค์กรมีหลายหน่วยธุรกิจองค์กรอาจเลือกที่จะขายบางหน่วยธุรกิจที่ไม่มี
ศักยภาพออกไป ดังนั้นจึงเป็นกลยุทธ์ที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจ (Harvest Strategy)
จนกว่าจะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้
กลยุทธ์การล้มละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy)
ในกรณีที่บริษัทต้องเผชิญกับสถานการณ์ ที่เลวร้ายที่สุดจากผลการดาเนินงานที่ย่าแย่ ซึ่งจะใช้
กลยุทธ์เลิกกิจการนี้เมื่อองค์กรใช้กลยุทธ์การตัดทอนแล้ วไม่ประสบผลสาเร็จ หมายถึง ธุรกิจที่
ไม่สามารถทาประโยชน์หรือทากาไรได้อีก ถึงแม้ว่าจะดาเนินธุรกิจต่อก็ทาให้ต้องขาดทุน
องค์กรจึงจาเป็นต้องเลิกกิจการไปหรือเข้าสู่ภาวะล้มละลาย
กลยุทธ์บริษัทเชลย (Captive Company Strategy) องค์กรมีสถานะ ที่อ่อนแอไม่
สามารถดาเนินกล ยุทธ์ใดๆต่อไปได้ แต่ยังคงต้องการให้องค์กรดาเนินงานต่อไป ดังนั้นองค์กร
จึงทาสัญญาซื้อขายระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรจะมีลูกค้าแน่นอน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อันจะทาให้องค์กรสามารถลดกิจกรรมการดาเนินงานบางกิจกรรมลงได้
เช่น ด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย ส่งผลให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายบางส่วนได้
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กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)
กลยุทธ์ นี้จะเ น้นการปรับปรุงสภาพการแข่งขันของธุรกิจ หรือหน่วยของธุรกิจส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือกิจการภายในอุตสาหกรรมนั้น กลยุทธ์ระดับธุรกิจ นี้จะใช้เพื่อการ
เอาชนะคู่แข่งขั นเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นการร่วมมือกัน กับคนที่เป็นคู่แข่ง
ของตนเองมาก่อน ซึ่ง จุดประสงค์ในการร่วมมือกันเพื่อต้องการแข่งขัน กับคู่แข่งขันรายอื่น ๆ กล
ยุทธ์ที่ธุรกิจต้องนามาพิจารณา มีอยู่ 3 ประการ คือ
การเป็นผู้นาท างด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) เป็นกลยุทธ์ในหน่วย
ธุรกิจ มีความต้องการที่จะได้เปรียบ ทางการแข่งขัน โดย เน้นการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต
รวมถึงการส่งมอบสินค้า และการบริการ ทีต่ ่ากว่าคู่แข่งขัน เช่น
มีเป้าหมายที่จะเข้าสู่ตลาดในพื้นที่วงกว้างให้มากที่สุด
มีการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด
ลดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวนพนักงานขาย เป็นต้น
เมื่อลดค่าใช้จ่ายได้มาก ธุรกิจจะสามารตั้งราคาสินค้าได้ต่ากว่าคู่แข่งขัน
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่ าง (Differentiation Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจ
จะต้องสร้างความแตกต่างของ องค์กร และบริการของ องค์กร ให้มี ความแตกต่างออกไปจาก
สินค้าและบริการของคู่แข่งขัน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างสามารถทาได้หลายวิธี คือ
ความแตกต่างด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ความแตกต่างด้านเทคโนโลยี
ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์
ความแตกต่างด้านการให้บริการ
กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน (Focus Strategy) กลยุทธ์นี้จะแสดงให้เห็นว่า การดาเนินธุรกิจ
ขององค์กรจะแคบกว่า การดาเนินธุรกิจของคู่แข่งขัน ดังนั้นองค์กรจึงกระทาการวิเคราะห์ปัจจัย
เสริม อื่นๆเข้ามาเพื่อที่จะสามารถดาเนินธุรกิจ กลยุทธ์การจากัดขอบเขตที่น่าสนใจจะพิจารณา
จากปัจจัยดังนี้ กลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจ , ลักษณะตลาดที่ธุรกิจสามารถดึงส่วนแบ่งมาจากคู่แข่งขัน ,
มีการแบ่งส่วนของตลาดสินค้าอย่างชัดเจน
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กรอบแนวคิดของไวส์แมน
ชาร์ล ไวส์แมน (Charles Wiseman) ได้ทาการขยายความคิดของ ไมเคิล อี พอร์เตอร์
(Michael E. Porter) และเสนอกรอบแนวคิดที่เรียกว่า ทฤษฎีแรงผลักดันด้านกลยุทธ์ (Theory
of Strategy Thrust) องค์กรจะจัดการเก็บแรงผลักดันต่างๆ โดยสร้างกลยุทธ์ดังนี้
1. กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)
2. กลยุทธ์ด้านราคา
(Cost Leadership Strategy)
3. กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม
(Innovation Strategy)
4. กลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโต (Growth Strategy)
5. กลยุทธ์ด้านพันธมิตร
(Alliance Strategy)
โดยมีแนวคิดกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์ด้านราคา จะเหมือนกับแนวคิดของ
พอร์เตอร์ สาหรับกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมนั้นเป็นวิธีการหรือการกระทาใหม่เพื่อสร้างสินค้าใหม่
ผลิตและส่งสินค้า ซึ่งจะทาให้ลูกค้าเกิดความพอใจ หากมีการพัฒนานวัตกรรมของสินค้า หรือ
บริการอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ทัน
ส่วนกลยุทธ์ด้านการเจริญเติบโตเป็นการขยายตัว และสร้างคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ
เพิ่มขึ้นโดยอาจขยายตัวในแนวระนาบ
องค์กรอาจใช้กลยุทธ์ด้านพันธมิตร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การสร้าง
ระบบสารสนเทศระหว่างองค์กร ที่เชื่อมต่อระบบสารสนเทศขององค์กรเข้ากับระบบสารสนเทศ
ขององค์กรอื่น โดยมีการใช้ข้อมูลร่วมกันและเป็นกระบวนการทางานอัตโนมัติ
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy)
การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่คือ การใช้ทรัพยากรต่างๆของแต่ละหน้าที่หรือหน่วยงาน
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรและธุรกิจที่ดาเนินการอยู่
การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่นั้น องค์กรจะต้องทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ องค์กรทาได้ดี กว่า
คนอื่น ความสามารถ พิเศษ หรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึ่งถื อว่าเป็น สิ่งสาคัญในการแข่งขัน
การทีจ่ ะเป็นเอกลักษณะเฉพาะตนได้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1. ให้คุณค่าเกิดกับลูกค้า (Customer Value)
2. มีเอกลักษณะเหนือคู่แข่งขัน (Competitor Unique)
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3. สามารถนามาใช้พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง (Extendibility) ซึ่งธุรกิจสามา รถนา มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่ๆต่อไป
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร เมื่อองค์ก รมีการกาหนดกลยุทธ์แล้ว
การปฏิบัติหน้าที่จะเป็นไปในส่วนของผู้บริหารระดับกลาง (Lower Levels of Management) ซึ่ง
การดาเนินกลยุทธ์จะประสบความสาเร็จหรือไม่ นั้นก็ขึ้นอยู่ กับการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ใน
ระดับหน้าที่นั้นเอง กลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่นามาพิจารณาประกอบด้วย
1. กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ซึ่งเป็นการกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
ที่มาจากทางด้านการตลาดซึ่งมั กจะเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix ซึ่ง
ได้แก่การตั้งราคาสินค้า การจัดจาหน่าย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด
2. กลยุทธ์ทางด้านการเงิน (Financial Strategy) เป็นรูปแบบของการบริหารงานด้าน
การเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้จ่ายเงินทุนของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจอาจหาเงินทุนมา โดยมี
ต้นทุนต่า หรือได้มาจากการกู้ยืม การออกหลักทรัพย์ต่างๆ หรือการนาวิธีทางต่างมาใช้เพื่อให้
เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขั้นเหนือคู่แข่งขัน
3. กลยุทธ์ในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Strategy)
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของธุรกิจออกมาโดย
การนาเอาเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะได้มาจากภายในองค์กรหรือจากภายนอกองค์กรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ รวมถึงการมีพันธมิตรทางการค้า
4. กลยุทธ์ในด้านการผลิต (Operations Strategy) เป็นการกาหนดวิธีการและสถานที่
ที่จะนาทรัพยากรที่ มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ ส่ง
วัตถุดิบ (Suppliers)
5. กลยุทธ์ในด้านการจัดซื้อ (Purchasing Strategy) เกี่ยวข้องกับรูปแบบที่จะทาให้
ได้รับวัตถุดิบ ชิ้นส่วน หรือวัสดุต่างๆ เพื่อทาให้การผลิตสามา รถดาเนินการไปได้ด้วยดี ซึ่ง
อาจจะใช้วิธีการซื้อหามาจากหลายๆแหล่ง (Multiple Souring) หรือจากแหล่งเดียว (Sole
Souring) หรือ จากแหล่งคู่ขนาน (Parallel Souring) เป็นต้น
6. กลยุทธ์ในการส่งกาลังบารุง (Logistic Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ไหลเวียน (เข้า-ออก) ของผลิตภัณฑ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตรวมทั้งผลิตเสร็จแล้ว ก็จะนาส่ง
ออกไปสู่มือของลูกค้าตามคาสั่งซื้อ
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7. กลยุทธ์ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management
Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสรร หาการคัดเลือกฝึกอบรม ฯลฯ พนักงานระดับ
ต่างๆ เพื่อ ให้เกิดผลประโยชน์ที่สุดกับองค์ก ร ซึ่งอาจมีการ ดาเนินการออกมาในรูปแบบต่างๆ
เช่น พนักงานชั่วคราว , พนักงานที่มีความหลากหลายในเรื่องต่างๆ , ศาสนา, ค่านิยม และ
ประเทศต่าง
7. ทฤษฎีแรงจูงใจ
แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ
ความหมายของแรงจูงใจ นักทฤษฎี หรือนักวิชาการได้กล่าวไว้หลายท่าน เช่น
มิทเชล และลาร์สัน (Mitchell and Larson, 1987: 154) เสนอว่าโดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึง
แรงจูงใจจะหมายถึง ระดับความต้องการและความพยายามที่จะกระทาภารกิจหรืองานนั้นของ
แต่ละคน แต่ในความหมายโดยเฉพาะแล้วการจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตที่รวมถึงเหตุที่ปลุก
เร้าพฤติกรรม ทิศทางของพฤติกรรม และความคงอยู่ของพฤติกรรม โดยกระทาด้วยความเต็ม
ใจเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ฟริดเจน (Fridgen, 1991: 5) ได้ให้ความหมายของคาว่าแรงจูงใจไว้ดังนี้ “แรงจูงใจเป็น
สิ่งที่กาหนดให้แต่ละบุคคลซึ่งเป็นชายหรือหญิง กระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพื่อสนองความต้องการ
ทางจิตวิทยาและทางชีวภาพ”
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1987: 4) อธิบายถึงแรงจูงใจว่า หากมองในแง่สามัญสา นึก
ปกติก็ควรจะหมายถึง ความตั้งใจอย่างมีสติและไม่มีสติที่จะเกิดพฤติกรรม (conscious intents)
ซึ่งเป็นความนึกคิดภายในตัวบุคคล และอีกนัยหนึ่งก็เป็นการมองพฤติกรรมจากภายนอก
บารอน (Baron R.A., 1986: 73) ได้ให้คาจากัดความในความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า
“แรงจู งใจก็เป็นเหมือนกระบวนการชุดหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมของบุคคลเกิดพลังและกากับให้
พฤติกรรมที่เกิดพลังนั้นได้บรรลุเป้าหมายบางประการ”
ฮิลการ์ด (Hilgard, 1981: 314) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ อีกทัศนะหนึ่งว่า หมายถึง
ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ไปกระตุ้นบุคคลให้เกิดพลังและนาไปสู่การกระทา

37

ลูธันส์ (Luthans, 1992: 147) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า เป็นกระบวนการซึ่งเริ่ม
ด้วยความต้องการทางจิตใจหรือทางความคิด และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย
ของความต้องการนั้น
เชอร์ริงตัน (Cherrington D.J., 1989: 124) ได้ให้คาจากัดความ ในความหมายของ
แรงจูงใจว่า แรงจูงใจต้องคานึงถึง 3 คา คือ พลัง (Energy) แนวทางการไปสู่ (Direction) และ
การประคับประคองเอาไว้ (Sustenance) ซึ่งหมายความว่า เมื่อคนได้รับสิ่งเร้าและสิ่ งเร้านั้นมี
ความสาคัญกับตัวเขา เขาก็จะใส่พลังหรือความพยายามลงไป ในการใส่พลังหรือความพยายาม
ลงไปนั้น ก็ต้องคานึงถึงเป้าหมายที่จะไปสู่ (Goal Directed) และตัวสุดท้ายก็คือ เขาจะยืนหยัด
ประคับประคองให้กิจกรรมนั้นคงอยู่ต่อไป (Priests in sustained activity)
โซโลมอน (Solomon, 1992: 66) ได้ให้คาจากัดความ ถึงกระบวนการแรงจูงใจ
(motivation process) คือ กระบวนการที่ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมดังที่ทาอยู่ แรงจูงใจจะเกิดขึ้น
เมื่อความต้องการถูกแรงกระตุ้นและบุคคลนั้นๆต้องการตอบสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้นนั้น
คู้นซ์และไวท์ริช (Koontz & Weihrich, 1990: 235) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงขับ
หรือแรงกระตุ้นให้มนุษย์กระทาหรือแสดงพฤติกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการ
เพทรี (Petri, 1991: 3-4) ได้อธิบายถึงแรงจูงใจว่า แรงจูงใจเป็นแนวความคิดที่เราใช้เมื่อ
ต้องการอธิบายถึงพลังหรือแรง (forces) ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่ทาให้เกิดและชี้นา
พฤติกรรมในขณะเดียวกันแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจนั้นสามารถใช้อธิบายความแตกต่างในเรื่อง
ของความรุนแรงของพฤติกรรมด้วย (intensity of behavior) และยังชี้ให้เห็นถึงทิศทางของ
พฤติกรรมได้อีกด้วย (direction of behavior)
ไวเนอร์ (Weiner, 1992: 1-2) ได้ให้คาจากัดความที่กระชับว่า แรงจูงใจ คือ สาเหตุที่ทา
ให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คิดและมีพฤติกรรมดังที่เขากระทาอยู่ นั่นก็หมายความว่า ไม่ว่า เรา
จะศึกษาแรงจูงใจในแง่มุมใดก็ตาม ไม่ว่าจะโดยการใช้หลักทฤษฎีใดก็ตาม การศึกษาแรงจูงใจก็
ยังคงเป็นการศึกษาว่าทาไมมนุษย์จึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น
ในประเทศไทย มีนักวิจัยและนักวิชาการได้ให้ความหมายหรือคาจากัดความของคาว่า
แรงจูงใจ ไว้หลายท่านด้วยกัน คือ
สุวรี ศิวะแพทย์ (2549: 127) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าหมายถึง เงื่อนไขใดของ
อินทรีย์ที่มีผลต่อความพร้อมที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมหรือทาให้พฤติกรรมดาเนินต่อไป

38

สุรางค์ โคว้ตระกูล (2548: 153) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าหมายถึงองค์ประกอบ
ที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย
มาลินี จุฑะรพ (2537: 138) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า เป็นขบวนการทางจิตใจ
หรือแรงส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง จนสาเร็จและถูกต้องตามแนวทางที่
ต้องการ
คณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2537: 240)
ได้ให้คาจากัดความของแรงจูงใจไว้ว่า “สภาวะใดๆก็ตามที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมา ” โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทางานเพื่อให้งานดาเนินไปสู่เป้าหมาย
ที่วางไว้ และมี
สภาพแวดล้อมเป็นตัวกาหนดขึ้น
โสภา ชปีลมันน์ (2537: 119) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ หมายถึง เหตุจูงใจที่ทาให้
ความต้องการของมนุษย์ได้รับความพอใจ และให้พฤติกรรมของมนุษย์บรรลุเป้าหมาย โดย
ปราศจากภยันตรายหรือสภาพการณ์ที่ไม่พึงพอใจไปได้
ดร. หลุย จาปาเทศ (2535: 47) ได้ให้คาจากัดความของแรงจูงใจไว้ว่า หมายถึง การ
กระตุ้นหรือเร้าให้อินทรีย์ได้เพิ่มพูนความสามารถ ความพยายาม หรือพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
ทาให้เกิดการกระทาหรือทุ่มเทในงานที่ทาเพื่อให้บรรลุความปรารถนา การแก้ปัญหาหรือเพื่อให้
เป็นไปตามเป้าหมายอันจะนามาซึ่งความพอใจ
อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์ (2529: 191) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจว่าเป็นสภาวะที่เกิดความไม่สมดุล
ขึ้นภายในร่างกาย ภาวะดังกล่าวอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมไปสู่จุดหมาย
ปลายทางให้ได้ แรงจูงใจชนิดนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้โดยตรง แต่สามารถประเมิ นได้จาก
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมา ลักษณะดังกล่าวนี้ได้มีนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายรวมไป
ถึงเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้
จงพิศ ศิริวัฒน์ (2523: 92) ได้ให้คาจากัดความของแรงจูงใจไว้ว่า เป็นความจาเป็นหรือ
ความต้องการ แรงกระตุ้น ความปรารถนา หรือแรงผลักดันในแ ต่ละบุคคลและจะนาให้เกิดการ
กระทาไปสู่เป้าหมาย
จากความหมายที่กล่าวมา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการของบุคคล
และเมื่อมีมากขึ้นจะถูกกระตุ้นให้เป็นแรงขับ อาจทาให้รู้สึกกระวนกระวาย จะมีมากหรือน้อยนั้น
ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการ และจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ทาให้บุคคลนั้นสามารถกระทาการ
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อย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ และส่งผลให้ เกิดความพึงพอใจ ภายหลัง
จากการเกิดพฤติกรรมจะทาให้แรงขับลดลง
องค์ประกอบของแรงจูงใจ
ทรงพล ภูมิพัฒน์ (2538: 164) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นตัวการสาคัญอันหนึ่งที่จะ
ก่อให้เกิดความสาเร็จ ถ้าแรงจูงใจถูกสร้างขึ้นมากความสาเร็จในงานนั้นก็จะมีมาก ถ้าแรงจูงใจ
ถูกสร้างขึ้นมาน้อยความสาเร็จในงานนั้นก็ย่อมมีน้อย แต่ถึงจะสร้างมากน้อยเพียงใดก็ตาม
ความสาเร็จในงานนั้นก็จะผันแปร (varies) ไปได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีองค์ประกอบอื่นๆอีกที่มีส่วน
สัมพันธ์กับแรงจูงใจ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 ประการคือ
องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเราซึ่งจะเป็นตัวแปรทาให้
แรงจูงใจเกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบภายใน ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของบุคคล ซึ่งเป็นนามธรรมไม่
สามารถที่จะมองเห็นได้ สิ่งเหล่านั้นได้แก่
ความต้องการ (need) เมื่อบุคคลเกิ ดความต้องการที่จะทาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าเขาได้รับ
การตอบสนองตามความต้องการย่อมทาให้เขาเกิดความพึงพอใจที่จะทา นั่นหมายความว่า
ความต้องการจะเป็นเสมือนแรงจูงใจที่สาคัญยิ่งอันหนึ่ง ที่จะทาให้งานนั้นประสบความสาเร็จ
เพราะถ้าความต้องการในสิ่งใดมีมาก ย่อมสร้างแรงจูงใ จให้เกิดขึ้นได้มาก แต่ถ้าความต้องการ
ในสิ่งนั้นมีน้อย แรงจูงใจที่จะทางานนั้นให้สาเร็จก็ย่อมมีน้อยตามไปด้วย
ทัศนคติ (attitudes) ทัศนคติเป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นไป
ในทางที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้
ค่านิยม (values) เป็นการที่ บุคคลมองสิ่งอื่นว่ามีคุณค่า เช่น คนไทยนิยมซื้อสินค้า
ต่างประเทศ เรียนมหาวิทยาลัยดีกว่าวิทยาลัย (ทั้งๆที่เรียนวิชาเดียวกัน ) การกตัญํูรู้คุณต่อผู้มี
พระคุณถือว่าเป็นคนดี คนที่มีเงินนั่งรถเก๋งแต่งตัวด้วยสินค้าที่ราคาแพงเป็นคนดี จากลักษณะ
ของค่านิยมนี้จะเป็นส่วนชักจูงให้บุคคลเลือกทากิจกรรมตามค่านิยมที่มีอยู่
ความวิตกกังวล (anxiety) การทางานใดก็ตามย่อมจะพบกับอุปสรรคไม่มากก็น้อยเมื่อ
พบกับอุปสรรค บุคคลมักมีความวิตกกังวลที่จะแก้ไขอุปสรรคนั้น แต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นใน
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ตนเองสูงมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงก็จะเป็นตัวทาให้คว ามวิตกกังวลเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลทาให้
ความสาเร็จของงานเปลี่ยนไปด้วย
ความตั้งใจ (attention) เรามักได้ยินย่อยครั้งว่า ความสาเร็จของคนอยู่ที่ความตั้งใจนั่น
แปลว่าจะทางานอะไร ถ้าตั้งใจงานนั้นย่อมสาเร็จ แต่ความตั้งใจจะดีมีสมาธิมากน้อยแค่ไหนนั้น
แรงจูงใจที่มีอยู่มีส่วนทาให้เกินขึ้นได้ ถ้ามีแรงจูงใจจึงมีความสัมพันธ์กันและจะมีผลต่อ
ความสาเร็จของงานอีกด้วย
ประเภทของแรงจูงใจ
แรงจูงใจเป็นสิ่งสาคัญ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ การ
นาไปใช้จะต้อง เข้าใจและนาไปใช้ให้ถูกเวลา สถานที่ และบุคคล ซึ่งมีนักวิชาการได้ศึกษาและ
แบ่งประเภทของแรงจูงใจไว้ ดังนี้
เอนกกุล กรีแสง (2526: 28-32) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (Physiological motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความ
ต้องการทางร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย การพักผ่อน การขับถ่ายและความต้องการ
ทางเพศ เป็นต้น
2. แรงจูงใจทางด้านสังคม (Social motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดภายหลังเป็นสิ่งที่เกิดจาก
การเรียนรู้
3. แรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal motives) หมายถึง แรงจูงใจที่พัฒนาขึ้นในตัวคน ซึ่ง
จะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน แรงจูงใจส่วนบุคคลมีรากฐานเกิดมาจากความต้องการทาง
ร่างกายและความต้องการทางสังคมประกอบกัน แต่ความรุนแรงจะมากน้อยต่างกัน เช่น ในเรื่อง
ของความต้องการสะสมสิ่งของต่างๆ เป็นต้น
สมพงษ์ เกษมสิน (2526: 320-321) ได้แบ่งประเภทของสิ่งจูงใจ ออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ สิ่งจูงใจที่เป็นเงินและสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน
1. สิ่งจูงใจที่เป็นเงิน (Financial incentive) สิ่งจูงใจประเภทนี้เห็นได้ง่ายและมีอิทธิพล
โดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งจูงใจเป็นเงินนี้ยังจาแนกออกเป็น 2 ชนิดคือ
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สิ่งจูงใจทางตรง (Direct incentive) เป็นสิ่งจูงใจที่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน เช่น
การจ่ายค่าจ้างให้สูงขึ้นในกรณีที่มีผลการปฏิบัติงานได้สูงกว่าระดับมาตรฐานที่กาหนดไว้อันเป็น
วิธีการจูงใจตามแนวคิดที่ว่า เงินดีงานดี
สิ่งจูงใจทางอ้อม (Indirect incentive) เป็นสิ่งจูงใจที่มีผลในทางสนับสนุนหรือส่งเสริมให้
พนักงานและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานดีขึ้น มีกาลังใจรักงานมากขึ้น เช่น การจ่าย
บาเหน็จบานาญและค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น
2. สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน (Non-financial incentive) สิ่งจูงใจประเภทนี้ส่วนมากมักเป็นเรื่อง
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางจิตใจ เช่น การยกย่องชมเชยการยอมรับบุคคลนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของหมู่คณะ โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและมีความมั่นคงในงาน
วารินทร์ สายโอบเอื้อ และสุณีย์ ธีรดากร (2522: 66) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2
ประเภทคือ
1. แรงจูงใจทางร่างกาย (Physiological motive) เป็นแรงจูงใจที่ติดมาตั้งแต่กาเนิดและ
จาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตซึ่งเกิดมาจากความต้องการทางร่างกาย ได้แก่ ความหิว ความ
กระหาย การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ความต้องการทางเพศ ตลอดจนแรงขับของการเป็นแม่
(Maternal drive) เป็นต้น
2. แรงจูงใจทางสังคม (Social motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู้จากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้แก่ตัวบุคคล สถาบันต่างๆ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ตลอดจนศาสนาและการเมือง เป็นต้น แรงจูงใจทางสังคมที่สาคัญ ได้แก่
ต้องการความรัก ความอบอุ่น (Affectional love)
ต้องการได้รับผลสาเร็จ (Achievement need)
ต้องการให้สังคมยอมรับ (Approval need)
ต้องการมีไมตรีกับคนอื่น (Affiliative need)
ต้องการตาแหน่งและฐานะทางสังคม (Social status)
ความก้าวร้าว (Aggression)
จากการศึกษา ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเภทของแรงจูงใจ ผู้วิจัยจึง
สรุปได้ว่า แรงจูงใจ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก
ซึ่งแรงจูงใจภายใน เป็นสิ่งที่บุคคลแต่ละคนจะต้องมีไว้เพื่อช่วยให้ตนเองสามารถบ รรลุเป้าหมาย
ในชีวิตได้ และแรงจูงใจภายในนั้นสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเกิดจากแรงขับ
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ภายในตัวบุคคลแต่ละคน เช่น ความต้องการ ความพึงพอใจ ความรู้สึกที่ตนเองมีค่ามากขึ้น
ความอยากรู้อยากเห็น เป็นต้น ส่วนแรงจูงใจภายนอกนั้นเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดจากภายน อกตัว
บุคคล เป็นตัวผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เช่น ความอบอุ่น สถานภาพทาง สังคม การดารง
ตาแหน่ง การยอมรับของคนในสังคม รายได้ การมีเกียรติและชื่อเสียงในสังคม เป็นต้น
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจนั้นมีหลายทฤษฎีและแตกต่างกันออกไป นักทฤษฎีหลายท่านมีความเชื่อ
ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ถูกกาหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจต่างๆ ซึ่งแรงจูงใจนั้นจะแตกต่างกัน
ไปตามบุคลิกและลักษณะของแต่ละบุคคล
ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human Motivation)
มาสโลว์ (Maslow, 1960: 66-67 อ้างถึงใน บรรลือ ดอกเตย, 2545: 13-14) เป็นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพื้นฐานของม นุษย์ ซึ่งกาหนดโดยนักจิตวิทยา ชื่อ มาสโลว์
(Abraham Maslow) มาสโลว์ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ไว้ 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 มนุษย์มีความต้องการและความต้องการนี้จะมีอยู่ตลอดเวลา และไม่มีที่
สิ้นสุด ความต้องการนั้ นขึ้นอยู่กับว่า เขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือยัง ขณะที่ความต้องการใดได้
ตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่กระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุด
ประการที่ 2 ความต้องการที่ได้ รั บการตอบสนองแล้ว ก็จะไม่ใช่แรงจูงใจสาหรับ
พฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจพฤติกรรม
ประการที่ 3 ความต้องการของมนุษย์มีเป็นลาดับขั้นตามความสาคัญ ในขณะที่ความ
ต้องการขั้นต่าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่สูงขึ้นขั้นต่อไปก็จะตามมา
ลาดับขั้นความต้องการ (Hicrachy of Needs) ของมาสโลว์ มี 5 ลาดับขั้น จากความ
ต้องการขั้นต่าถึงความต้องการขั้นสูง ดังนี้
ลาดับขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการ
ขั้นพื้นฐานและจาเป็นที่สุดสาหรับการดารงชีวิตของมนุษย์เป็นความต้องการที่มนุษย์ต้องการ
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ได้รับการตอบสนองก่อนความต้องการอื่นๆ ความต้องการด้านนี้ ได้แก่ ความต้องการอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้าดื่ม การพักผ่อน เป็นต้น
ลาดับขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เมื่อความต้องการ ทางด้าน
ร่างกายได้รับการตอบสนอง มนุษย์ก็จะเกิดความต้องการความปลอดภัย เป็นความรู้สึกที่
ต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การได้รับความคุ้มครอง การได้อยู่ในสังคมที่
เป็นระเบียบ มีกฎหมายที่จะช่วยคุ้มครองให้พ้นอันตรายต่างๆ
ลาดับขั้นที่ 3 ความต้องการด้านสังคม (social needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมหรือมีมิตรสัมพันธ์กับบุคคลทั่วๆไป ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ เช่น ความ
ต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่ งของหมู่คณะ ความต้องการได้รับ
การยอมรับ การต้องการได้รับความชื่นชมจากผู้อื่น เป็นต้น
ลาดับขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (esteem needs) ต้องการได้รับการ
ยกย่องเคารพนับถือจากคนในสังคม หรือความภาคภูมิใจในตนเอง รวมถึงความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความสาเร็จ ความสามารถ ความเป็นอิสระและเสรีภาพ
ลาดับขั้นที่ 5 ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จตามความนึกคิด (the needs for selfactualization) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล เมื่อความต้องการทั้ง 5 ขั้นข้างต้นได้รับ
การตอบสนองแล้ว มนุษย์จะเกิดความต้องการอยากจะเป็นในสิ่งที่ตนอยากจะเป็น เช่น ความ
ต้องการที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างได้สาเร็จ ความต้องการทาทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง เป็นต้น แต่ก็เป็นการยากลาบากในการที่จะบรรลุถึงตามความต้องการขั้นนี้ ได้โดยมี
ลักษณะเรียงลาดับจากต่าไปหาสูง
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ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จ
ตามความนึกคิดทุกอย่าง
(self actualization)
ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม
(esteem or status needs)
ความต้องการทางด้านสังคม
(social of belongingness needs)
ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคง
(security of safety needs)
ความต้องการทางด้านร่างกาย
(physiological needs)
แผนภูมิที่ 2.1 ลาดับขั้นความต้องการของ Abraham H. Maslow
(ธงชัย สันติวงษ์, 2533: 384)
จากทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ สามารถแบ่งความต้องการออกได้เป็น 2
ระดับ คือ
ความต้องการในระดับต่า (Lower order needs) ประกอบด้วยความต้องการทางร่างกาย,
ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง และความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ
ความต้องการในระดับสูง (Higher order needs) ประกอบด้วยความต้องการการยกย่อง
และความต้องการความสาเร็จในชีวิต
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ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s Achievement Motivation
Theory)
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1962: 99-122 อ้างถึง ใน บรรลือ ดอกเตย , 2545: 16)
ทฤษฎีนี้เน้นอธิบายการจูงใจบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ ความสาเร็จ แมคเคลแลนด์
เป็นนักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของ
มนุษย์ จากการศึกษาวิจัยของแมค เคลแลนด์ ได้สรุปผลการศึกษาไว้ในวารสาร Harvard
Business Review (McClelland, July-August, 1962: 99-122) โดยกล่าวว่า คุณลักษณะของ
คนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีความต้องการ 3 ประการ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสิ่งสาคัญในการที่จะเข้าใจ
ถึงพฤติกรรมของบุคคลได้ มีดังนี้
ประการที่ 1 ความต้องการสัมฤทธิ์ผล (need for achievement: nAch) เป็นความ
ปรารถนาจะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สาเร็จล่วงหน้าไปด้วยดีพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ มีความ
สบายใจเมื่อประสบความสาเร็จ มีความวิตกกังวลเมื่อประสบความไม่สาเร็จ จากการวิจัยของ
แมคเคลแลนด์ พบว่า บุคคลที่ต้องการความสาเร็จ (nAch) สูง จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน
ชอบงาน ที่ท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความ
ชานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว
ประการที่ 2 ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation: nAff) เป็นความต้องการ
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ต้องการความเป็น มิตรและสัมพันธภาพที่อบอุ่น ความปรารถนาที่จะได้รับ
การยอมรับนับถือ ตลอดทั้งความต้องการที่จะได้รับการยกโทษจากบุคคลอื่นเมื่อกระทาผิดด้วย
บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูง จะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน
โดยจะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น
ประการที่ 3 ความต้องการมีอานาจบารมี (need for power: nPow) เป็นความต้องการ
อานาจเพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น บุคคลที่มีความต้องการอานาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อ ทาให้
ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ต้อ งการให้ผู้อื่นยอมรับหรือยกย่อง ต้องการความเป็นผู้นา
ต้อ งการทางานให้เหนือกว่าบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอานาจมากกว่าการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ
ความต้องการในด้านสัมฤทธิ์ผลนั้น แมคเคลแลนด์ พบว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
จะต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญ 3 ประการ คือ
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ประการที่ 1 พวกเขาต้องการกาหนดเป้าหมายของพวกเข้าเอง ไม่ต้องการความเลื่อน
ลอย ไร้เป้าหมาย
ประการที่ 2 พวกเขาจะไม่กาหนดเป้าหมายที่ยากหรือง่ายต่อความสาเร็จมากจนเกินไป
ประการที่ 3 พวกเขาต้องการสิ่งย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพวกเขา ซึ่งเขา
ต้องการรู้ว่าเขาทางานได้ดีแค่ไหน สาหรั บผู้บริหารแล้ว ความต้องการอานาจบารมีเป็นความ
ต้องการที่สูงกว่าความต้องการความสัมฤทธิ์ผล
นอกจากงานในลักษณะดังกล่าวแล้วแมคคลีแลนด์ได้พบว่ าปัจจัยที่สาคัญอีกปัจจัยหนึ่ง
เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพคือ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ทฤษฎีแรงจูงใจของอัลเดอร์เฟอร์ หรือทฤษฎี ERG (Alderfer’s Existence –
Relatedness – Growth Theory)
อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1972: 507-532 อ้างถึง ใน อารีรัตน์ หิรัญโร , 2532: 38) ได้
ปรับปรุงแนวคิดจากทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ 5 ระดับของมาสโลว์ มาเป็นความต้องการ 3
ระดับ คือความต้องการในการดารงชีวิต (Existence needs: E) ความต้องการด้านความสัมพันธ์
(Related needs: R) และความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า (Growth needs: G)
สมยศ นาวีการ (2540: 68) กล่าวว่า ถึงแม้ว่าทฤษฎี ERG ของอัลเดอร์เฟอร์จะมีความ
คล้ายคลึงกับทฤษฎีลาดับขั้ นความต้องการของมาสโลว์ แต่ทั้งสองทฤษฎียังมีความแตกต่างกัน
ดังนี้
1. ทฤษฎี ERG จะไม่ระบุว่าความต้องการแต่ละอย่างเรียงลาดับกันอย่างไร เพียงแต่อ้าง
ว่าหากความต้องการในการดารงชีวิตไม่ได้รับการตอบสนอง อิทธิพลความต้องการด้านนี้จะ
รุนแรงขึ้น แต่ความต้องการด้านอื่นๆยังคงมีความสาคัญต่อการกากับพฤติกรรมให้มุ่งไปสู่
เป้าหมาย
2. ทฤษฎี ERG เน้นประเด็นที่ว่า แม้ความต้องการอย่างหนึ่งถูกตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการดังกล่าวอาจจะยังมีอิทธิพลต่อไปในการตัดสินใจ เช่น เราอาจมีเงินเดือนที่ดีและงานที่
มั่นคง แต่เราอา จแสวงหาการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนต่อไป ในกรณีเช่นนี้ความต้องการที่ถูก
ตอบสนองแล้วยังเป็นแรงจูงใจต่อไป
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คอดเลอร์ (Kotler, 2006 อ้างถึงใน สมศักดิ์ ขยันกิจ , 2549: 7) ได้อ้างว่า ทฤษฎี ERG
ของอัลเดอร์เฟอร์ เป็นการนาแนวคิดของ มาสโลว์มาทาการวิจัยเชิงประจักษ์ และแบ่ง กลุ่มความ
ต้องการตามแนวคิดของ มาสโลว์ ออกมาเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
1. ความต้องการเพื่อการดารงชีพ (Existence needs (E)) เป็นความต้องการพื้นฐาน
ของร่างกายเพื่อให้มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งเป็นการรวมความต้องการในระดับกายภาพและ
ความมั่นคงปลอดภัย (ในขั้นที่ 1 – 2) ตามแนวคิดของมาสโลว์ เช่น ความต้องการอาหาร
เครื่องนุ่งห่ ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น เป็นความต้องการในระดับต่าสุดและมีลักษณะ
เป็นรูปธรรมสูงสุด ประกอบด้วยความต้องการทางร่างกายบวกด้วยความต้องการความ
ปลอดภัยและความมั่นคง
2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness needs (R)) เป็นความต้องการที่จะให้
และได้รับไมตรีจิตจากบุคคลที่แวดล้อม เป็นความต้องก ารที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมน้อยลง
ประกอบด้วยความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ เช่นเดียวกับความต้องการในขั้นที่ 3
ตามทฤษฎีของมาสโลว์
3. ความต้องการความเจริญก้าวห น้า (Growth needs (G)) เป็นความต้องการในระดับ
สูงสุดของบุคคล ซึ่งมีความเป็นรูปธรรมต่าสุด ประกอบด้วยความต้องการการยกย่อง บวกด้วย
ความต้องการประสบความสาเร็จในชีวิต เช่นเดียวกับความต้องการในขั้นที่ 4 – 5 ตามทฤษฎี
ของมาสโลว์
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ความต้องการก้าวหน้า
และเติบโต
ไม่ได้รับการตอบสนอง

ความต้องการทาง
ความก้าวหน้าและเติบโต
จะมีผลสูง

ความต้องการก้าวหน้า
และเติบโต
ได้รับการตอบสอนง

ความต้องการ
ความสัมพันธ์
ไม่ได้รับการตอบสนอง

ความต้องการ
ความสัมพันธ์
จะมีผลสูง

ความต้องการ
ความสัมพันธ์
ได้รับการตอบสนอง

ความต้องการดารงอยู่
ไม่ได้รับการตอบสนอง

ความต้องการดารงอยู่
จะมีผลสูง

ความต้องการดารงอยู่
ได้รับการสอบสนอง

หมายถึง เส้นทางของการได้รับการตอบสนองความพอใจ และการ
ก้าวไปสู่ความต้องการระดับสูง
หมายถึง เส้นทางของการไม่ได้รับการตอบสนอง และการถดถอยลง
มาสู่ความต้องการที่ต่าลง
แผนภูมิที่ 2.2 แผนภูมิทฤษฎีแรงจูงใจ E.R.G. ของอัลเดอร์เฟอร์
(บรรลือ ดอกเตย, 2545: 18)
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Motivation-Hygiene factor Theory)
ทฤษฎี แรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก ได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์มี
2 อย่าง คือ (Kotler, 2006 อ้างถึงใน สมศักดิ์ ขยันกิจ, 2549: 8)
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1. ปัจจัยสุขอนามัย เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น สภาพแวดล้อมในที่
ทางาน ความมั่นคง ปลอดภัย ตลอดรวมถึง ผู้บังคับบัญชา ทั้งหมดต้องมีความเหมาะสม
2. ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางาน เช่น ความรับผิดชอบในการทางาน
โอกาสก้าวหน้า รวมถึงการยอมรับนับถือในสถานที่ทางานอีกด้วย
8. ทฤษฎีความพึงพอใจ
แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มีความสาคัญในการสัมมนาเป็นอย่างยิ่งเพราะ
ธรรมชาติของการเข้าร่วมโครงการย่อมเกิดมาจากความพึงพอใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของแรงจูงใจ
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในที่สุด ความพึงพอใจ หรือความพอใจ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า
Satisfaction คาว่าพึงพอใจ ได้มีนักจิตวิทยา และผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้หลายท่านด้วยกัน
คือ
แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธุ์ (2542: 26) ความพึงพอใจหมายถึง พฤติกรรมหรือการ
แสดงออกความรู้สึกที่ดี หรือเจตคติที่ดี รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกใดๆของมนุษย์ซึ่งจะต้องเกิด
จากเหตุผลเสมอ ความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลที่แตกต่าง
กัน เรียกว่าแรงจูงใจ เมื่อได้รับการจูงใจก็จะเกิดความพึงพอใจ
สมจิตร ธนสุกาญจน์ (2532: 154-155) ได้กล่าวว่า “ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะความรู้สึกนั้นทาให้บุคล เอาใจใส่และอาจกระทาการบรรลุถึง
ความมุ่งหมายที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น”
วนิสา นิรมาณ (2545: 67) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือไม่
ชอบต่อกิจกรรมที่กระทา ที่ปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการทา
กิจกรรมต่างๆของบุคคล
ทรงสม คชเลิศ (2543: 12) ได้สรุปความพึงพอใจว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอารมณ์
ความรู้สึก และทัศนคติขอบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้า และแรงจูงใจ ซึ่งปรากฏออกมาทาง
พฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการทากิจกรรมต่างๆของบุคคล
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อเนก กลยนี (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ค วามรู้สึก หรือเจตคติต่อการ
ทางานนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มณี โพธิเสน (2543)
มณี โพธิเสน (2543) ที่กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกยินดี เจตคติที่ดีของบุคคล
เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตนทาให้เกิดความรู้สึกดีในสิ่งนั้นๆ
กาญจนา ภาสุรพันธ์ (2531: 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกหรือ
ความนึกคิดต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับตามที่คาดหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวัง
เดวิส (Devis, 1964 อ้างถึงใน กรชกร ชวติ 2544) ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
กู๊ด (Good, 1973: 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพหรือระดับความพอใจ
ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ
ฝรูม (Vroom, 1964) กล่าวว่าทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสาม ารถใช้แทนกันได้
เพราะทั้งสองคานี้จะหมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติทางบวก
จะแสดงให้เห็นเป็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น ส่วนทัศนคติทางลบจะแสดงให้เห็นสภาพ
ความไม่พึงพอใจ ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ หากความรู้สึกของบุคคลโน้มเอียงไปในทางบวก การปฏิบัติหน้าที่จะมี
ประสิทธิภาพสูง แต่หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหน้าที่จะมีประสิทธิภาพต่า
กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือความคิดเห็นของแต่ละ
บุคคล ที่ชอบหรือพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ ย่อมมีความแตกต่างกัน
ไปตามการรับรู้ของแต่ละบุคคล มักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนเองต้องการหรือ
คาดหวัง ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความต้องการที่ตนไม่ได้รับการ
สนองตอบความไม่พึ งพอใจก็จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าความพึงพอใจนั้นอาจเกิดขึ้นในด้าน
ทางบวก หรือทางด้านลบก็ได้ ตัวอย่างความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ เช่น ความพึง
พอใจในรูปแบบโครงการ ความพึงพอใจต่อวิทยากร ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ดาเนินงาน
ความพึงพอใจในเนื้อหาสาระที่ได้รับในการมาเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
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ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
อุบลรัตน์ วิจิตรโต (2549: 18) ได้ศึกษาปัจจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบ EContainer และสร้างกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ดั้งนั้น
ปัจจัยที่ผู้ใช้บริการใช้อ้ างอิงที่เป็นตัวตัดสินความพึงพอใจ ที่เกิดจากคุณภาพของบริการที่ได้รับ
10 ปัจจัย คือ
Reliability
ความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานการบริการ
Responsiveness
การตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า
Competence
ความสามารถในการให้บริการ
Access
การให้บริการได้โดยไม่ยุ่งยาก
Courtesy
ความสุภาพ อ่อนน้อม ของผู้ให้บริการ
Communication
การสื่อสาร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
Creditability
ความเชื่อถือได้
Security
ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย สบายใจ ของลูกค้าขณะรับ
บริการ
Customer Understanding
การเอาใจใส่งาน
Tangibles
การรับรู้ได้ทางรายงานของปัจจัยการให้บริการ
ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ หลายๆด้าน เป็นสภาพภายในที่มี
ความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคล บุคคลที่ประสบความสาเร็จเกิดจากแรงผลักดันบาง
ประการในตัวบุคคล จากการที่ตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่างเพื่อที่จะสนองตอบ
ต่อความต้องการหรือความคาด หวังนั้น และเมื่อบรรลุถึงเป้าหมายนั้นแล้วจะทาให้เกิดความพึง
พอใจหรือความพอใจ เป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นหมุนเวียนต่อไปอีก ดังนั้นปัจจัยที่
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจนั้นจึงเป็นส่วนสาคัญในการกาหนดหน้าที่ในแต่ละฝ่าย และขอบเขต
ของงานในโครงการ K SME Care เพื่อให้ลูกค้าผู้ประกอบการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างมากระตุ้นบุคคลให้เกิดความพึงพอใจได้นั้น
จะต้องมีแรงจูงใจให้เกิดขึ้น ซึ่งมีนักจิตวิทยาและผู้วิจัยได้กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ไว้หลากหลายดังนี้
รุ่ง แก้วแดง (2540: 191-194) ได้ให้ทัศนะว่า การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
นอกจากสามารถที่จะดูเรื่องคุณภาพการให้บริการขององค์กรได้แล้ว ยังเป็นการประเมินภาพ
ขององค์กรในด้านอื่นๆ จากมุมมองของลูกค้าได้ด้วย ผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้าสามารถ
นาไปใ ช้ประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงองค์กร ได้แก่ เรื่องการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นต้น ข้อมูลเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าสามารถที่จะนามาใช้
ประโยชน์ได้มากมาย จนกล่าวได้ว่าทั้งองค์การต้องมีการปรับการบริหารกระบวนการทางานให้
สอดคล้องกับความต้องกา รของลูกค้า แม้การสารวจความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นเรื่องจาเป็น
และเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องทา
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959: 186) ได้คิดทฤษฎีการจูงใจแบบมีปัจจัย 2 ด้าน คือ
ปัจจัยทางด้านความพึงพอใจ (Satisfiers) และปัจจัยทางด้านความไม่พึงพอใจ (Dissatisfiers)
โดยกล่าวว่า ปัจจัยที่จะสร้างความพึงพอใจได้นั้น ต้องเป็นปัจจัยพิเศษนอกเหนือไปจากผู้อื่น
และควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสิ่งที่จะนาไปสู่ความไม่พึงพอใจ อันจะเป็นผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของบุคคล
วอลเลอร์สไตน์ (Wallerstein, 1971: 256) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึง
พอใจ หมายความถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย และอธิบายว่า
ความพึงพอใจ หมายความถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย และ
อธิบายว่าความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่
สามารถค าดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเหล่านั้น การที่จะทาให้คน
เกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปัจจัย และองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุแห่งความพึงพอใจนั้น
ไวท์เฮด (Whitehead, 1976: 1-41) กล่าวถึง การสร้างความพึงพอใจ จากขั้นตอนของ
การพัฒนาว่ามี 3 ขั้นตอน คือ จุ ดยืน จุดแย้ง และจุดปรับ เพื่อใช้ในการศึกษาว่าการสร้างความ
พึงพอใจการทาความกระจ่างและการนาไปใช้ในการเรียนรู้ใดๆ ควรเป็นไปดังนี้

53

การสร้างความพึงพอใจ ยกตัวอย่างถึง ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ K SME Care
ได้รับสิ่งใหม่ๆ มีความตื่นเต้น พอใจในการได้พบ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ
การทาความกระจ่าง ยกตัวอย่างถึง โครงการ K SME Care มีการจัดระบบระเบียบไว้
อย่างเรียบร้อย และมีการกาหนดขอบเขตของงานที่ชัดเจน
การนาไปใช้ หมายถึง การนาสิ่งใหม่ที่ได้มา ไปจัดสิ่งใหม่ที่จะได้พบต่อไป เกิดความ
ตื่นเต้นที่จะเอาไปจัดสิ่งให ม่ที่เข้ามา ยกตัวอย่างถึง ผู้ประกอบการ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ K
SME Care แล้ว ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากการอบรม แล้วสามารถนาความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้
กับองค์กรของตนเอง
โรเจอร์ (Rogers, 1974: 485-497 อ้างถึงใน ทิพยา นิลดี , 2553: 52-53) นักจิตวิทยา
มนุษย์ศาสตร์ผู้ริเริ่มบาบัดคนไข้ทางจิตแบบยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง และใช้วิธีบาบัดบนรากฐาน
การสร้างบรรยากาศทางอารมณ์ทาให้คนไข้รู้สึกสบายใจและเป็นอิสระพอที่จะเข้าใจพื้นฐาน
แบบแผนชีวิตของตนเองและสามารถค้นหาทางเลือกของการคิด รู้สึก และกระทาสิ่งที่เป็น
ประโยชน์หรือความสุขแก่ ตัวเองได้มากที่สุด หลักการนี้เข้ามาสู่แนวปฏิบัติทางการศึกษา
รูปแบบการศึกษาที่พึงปรารถนาตามทัศนะของเขา ทาให้บุคคลมีความอยากรู้อยากเห็นด้วย
จิตใจที่เป็นอิสระ ได้เลือกทางเดินใหม่ตามความสนใจของตนเองได้ รูปแบบการศึกษาที่เอื้อต่อ
เป้าหมายดังกล่าว เรียกว่าเรียนรู้แบบประสบการณ์
อาจกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมโครงการในการอบรมเกิดจาก
องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้คือ คุณสมบัติของผู้สอนหรือวิทยากร เนื้อหาในการอบรม วิธีการใน
การอบรม กิจกรรมการอบรม สื่อและแหล่งเรียนรู้การวัดและประเมินผล ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ขอ ง
ผู้จัดโครงการ K SME Care ที่จะสรรค์สร้างความสุขในการอบรมให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความพึงพอใจ มีความรักและความกระตือรือร้นในการอบรม โดยการปรับปรุงองค์ประกอบ
ต่างๆ ของผู้สอน มีการยกย่องให้กาลังใจแก่ผู้เรียน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การสร้างสภาพแวดล้อม
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่เหมาะสมน่าอยู่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ปัจจัยความ
พึงพอใจนี้จึงเป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จและได้รับความรู้
อย่างเต็มที่
จึงสรุปได้ว่าจากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในกระบวนการอบรมที่จะทาให้ผู้ เรียน
เกิดความพึงพอใจได้นั้น คือการมีเสรีภาพในการอบรมที่กาหนดขอบเขตของเนื้อหาสาระ ให้
สามารถเลือก และตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ
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9. ทฤษฎีประสิทธิภาพ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุด ธุรกิจที่ขาดประสิทธิภาพ
ยากที่จะอยู่รอดได้ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่าง รุนแรง ซึ่งมีนักวิชาการและ นักวิจัย
หลายท่านได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไว้ดังนี้
ความหมายของประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538: 2) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ คือ
1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากร
การบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อย
ที่สุด
2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทางานที่ถูกต้องได้
มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม
3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทางานที่มีคุณภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางานและบริการ
เป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ
เอลมอร์ ปีเตอร์สันและอี กลอสวีนอร์ พลอแมน (Emore Peterson and E. Grosvenor
Plawmam, 1953: 433) กล่าวว่า ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทางธุรกิจ หมายถึง
ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมและต้นทุนน้อย
ที่สุด โดยคานึงถึงองค์ประกอบ 5 ประการ คือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ
(Quantity) เวลา (Time) วิธีการ (Method) ในการผลิต
จอห์น ดี.มิลเล็ท (John D. Millet, 1954: 4) ให้นิยามว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการ
ปฏิบัติ งาน ที่ทาให้เกิดความพึงพอใจและได้รับผลกาไรจาก การปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ
หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (equitable service)
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2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (timely service)
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service)
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service)
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progression service)
เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon, 1960: 180-181) กล่าวว่า ถ้างานใดมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนาเข้า (Input) กับผลิตผล (Output) ที่
ได้รับออกมา ซึ่งสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิต
วีระผล สุวรรณนันต์ (2527: 87) ได้ให้ความหมายของคาว่า “ประสิทธิภาพ ” ไว้ว่า
ประสิทธิภาพ หมายถึง การกระทาการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดประสงค์หนึ่งและภายใต้จานวน
งบประมาณที่จากัด กิจกรรมใดสามารถก่อให้เกิดผล (Output) สูงสุดเราเรียกกิจกรรมนั้นว่าเป็น
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
ความหมายของประสิทธิภาพในเชิง สังคมศาสตร์
แนวความคิดในเรื่ องประสิทธิภาพใน ทางปฏิบัติเชิงสังคมศาสตร์ นั้น หมายถึง การ
พิจารณาปัจจัยนาเข้า เช่น ความพยายาม ความพร้อม ความสามารถ และความคล่องแคล่ วใน
การปฏิบัติงาน โดยนามาพิจารณาเปรียบเทียบกับผลที่ได้ คือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หรือ การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ระพี แก้วเจริญ และฑิตยา สุวรรณชฎ (2510: 5) ได้กล่าวถึงความหมายของ
ประสิทธิภาพว่า หมายถึงความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ
สมพงษ์ เกษมสิน (2521) ได้กล่าวความหมายของประสิทธิภาพว่า หมายถึงการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การทางานที่ต้องการให้ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด และการที่จะพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็พิจารณาได้จาก
ผลงาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2526: 198) ให้คานิยามว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง กิจกรรมทางด้าน
การบริหารบุคคลที่ เกี่ยวข้องกั บวิธีการ ซึ่งหน่วยงานพยายามที่จะกาหนดให้ทราบแน่ชัดว่า
พนักงานของตนสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
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ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์ (2535: 314)
ประสิทธิภาพ หมายถึง การมี
สมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทางานที่ก่อให้เกิด ผลได้สูงสุดโดยที่ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่า
ของทรัพยากรที่ใช้ไป
วิทยากร เชียงกูล (2540: 173) ประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่บ่งบอกผลงานของคนงาน
(ปฏิบัติงาน ) ในช่วงระยะเวลา หนึ่ง ซึ่งใช้เป็นเครื่องวัดว่ามีการใช้ทรัพยากรขององค์กรหรือ
หน่วยงานเหมาะสมเพียงไร
ธงชัย สันติวงษ์ (2541: 253) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การเปรียบเทียบ
ทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้จากการทางานว่าดีขึ้นอย่างไร แค่ไหน ในขณะที่ กาลังทางานตาม
เป้าหมายขององค์กร
ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและชมรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู (2545:
148) กล่าวว่า ประสิ ทธิภาพต้องคานึงถึง การดาเนินงานที่ สามารถบรรลุผลได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
นั้น พิจารณาที่กระบวนการของการดาเนินงานมากกว่าผลผลิตของการดาเนินงาน
สานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545: 17) กล่าวว่าประสิทธิภาพหมายถึง การปฏิบัติงานที่มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน และต้องใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัด และได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าประสิทธิภาพนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากรที่ดี วัสดุ
อุปกรณ์ที่ดีและเพียงพอ รวมทั้งระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวและการกากับดูแลที่ดี
ที.เอ. ไรอัน และพี .ซี. สมิทธ์ (1954) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพของบุคคลว่า เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่บวก กับสิ่งที่ทุ่มเทให้กับงาน เช่น ความพยายามที่ได้รับจาก
งานนั้น
ดังนั้นจาก แนวความคิดในเรื่องประ สิทธิภาพ สรุปได้ว่าประสิทธิภาพ หมายถึง การ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและกิจกรรมต่างๆ ที่ ได้กาหนดไว้ ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
การผลิตสินค้า หรือ บริการ โดยพิจารณา จากการใช้ต้นทุนหรือ จากปัจจัย นาเข้า ที่ต้องสูญเสียไป
ให้น้อยที่สุด และใช้เวลาอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
คาว่า ประสิทธิภาพ ในวงการธุรกิจหมาย ถึง การบริหารจัดการที่ จะนามาซึ่ง ผลกาไรหรือ
ขาดทุน ดังนั้นองค์กรควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ได้มี ผู้วิจัย
หลายท่านได้กล่าวถึงภาพรวมของประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆดังนี้
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ (2530: 70) ประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิผล มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผล การวัดประสิทธิภาพโดยทั่วไปจะวัดเป็นอัตราส่วนของผลผลิตต่อ
ปั จจัยนาเข้าในการผลิตหรือค่าใช้จ่ ายต่อหน่วย และมักเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เกณฑ์การวัด
ประสิทธิภาพแบบนี้ อาจคลาดเคลื่อนได้ เพราะไม่ได้คานึงถึงด้านคุณภาพแต่คานึงถึงปริมาณ
ในรูปของกาไร หรือผลผลิตสูงสุดเพียงด้านเดียว ดังนั้น การวั ดประสิทธิภาพจึงต้องวัดความ
แตกต่างด้าน คุณภาพของผลผลิตด้วย
แคมเบลล์ (Campbell, 1977: 36-39) ได้ศึกษาผลการดาเนินงานขององค์กรและกล่าวถึง
บรรทัดฐานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพดังนี้
1. ประสิทธิภาพโดยรวม (Overall efficiency) การประเมินผลโดยทั่วไปขององค์กรโดย
เจาะจงเข้าไปในเกณฑ์หลายๆอย่างเท่าที่จะประเ มินได้โดยทั่วไป จะประเมินและวัดผลโดยรวม
ระหว่างผลการปฏิบัติงานที่ทาการบันทึกอย่างต่อเนื่องในเอกสาร กับการประเมินโดยใช้การ
ตัดสินจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในองค์กร
2. ผลผลิต (Productivity) ปริมาณหรือจานวนของผลิตภั ณฑ์ หรือการบริการหลักๆที่
องค์ก รดาเนินการอยู่ โดยวัดได้ 3 ระดับ คือ รายบุคคล รายกลุ่ม และทั้ งองค์ก ร โดยผ่านข้อมูล
การบันทึกเป็นเอกสารหรือการประเมินระดับ
3. ประสิทธิภาพ (Efficiency) อัตราส่วนระหว่างหน่วยของผลปฏิบัติงานของตัวบ่งชี้
หนึ่ง กับต้นทุนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานนั้น
4. กาไร (Profit) ผลรวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หลังหักลบกับต้นทุนและพันธะ
ต่างๆที่ต้องชาระ
5. คุณภาพ (Quality) เป็นคุณภาพเบื้องต้นของการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่จัดทาโดย
องค์กร
6. อุบัติเหตุ (Accident) ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุในขณะทางานอันเป็นผลให้เกิดการ
สูญเสียเวลา
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7. การเติบโต (Growth) เป็นการวัดสิ่งที่เป็นตัวแทนของการเพิ่มขึ้นของตัวแปรต่างๆ
เช่น กาลังการผลิตของโรงงาน สินทรัพย์ ยอดขาย กาไร ส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น โดย
เปรียบเทียบค่าในปัจจุบันกับในอดีต
8. การขาดงานเสมอ (Absenteeism) การขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจจะวัด โดย
การหาจากเวลาทั้งหมดที่ขาดงานเทียบกับความถี่ของการเกิดการขาดงาน
9. การลาออก (Turnover) วัดจากบุคลากรที่ลาออกจากงานเทียบกับบุคลากรทั้งหมด
10. ความพอใจในงาน (Job Satisfaction) วัดได้หลายอย่าง เช่น วัดความพอใจส่วน
บุคคลด้วยจานวนของงานต่างๆ ที่ปรากฏออกมาจากงานต่างๆที่บุคลากรได้ทาอยู่
11. การจูงใจ (Motivation) การจัดการเพื่อโน้มน้าวให้บุคลากรแต่ละบุคคล ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามทิศทางของเป้าหมายที่วางไว้
12. การจัดการด้านสื่อสารข้อมูล (Information management communication) ความ
สมบูรณ์ ประสิทธิภาพ และความถูกต้องในก ารวิเคราะห์และการกระจายข้อมูลสาคัญๆของ
องค์กรอย่างเกิดประสิทธิผล
13. การอบรมและการพัฒนาสิ่งที่มีความสาคัญ (Training and development
emphasis) ความพยายามขององค์กรที่จะเอาใจใส่ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. แนวคิดการบริหารโครงการ (Project Management)
แนวคิดในการบริหารโครงการนั้นเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ในหน้าที่ของผู้บริหารได้แก่
การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดคนเข้าทางาน การอานวยการและการควบคุม
รวมทั้ง ทักษะเครื่องมือและเทคนิคในการทากิจกรรมของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดภายใต้ข้อจากัดในด้ านเวลา งบประมาณและลักษณะเฉพาะของผลงาน และมีเป้าหมาย
ในการบริหารโครงการ และการบริหารโครงการก็มีความแตกต่างกันอยู่ 3 ประการ คือ (ปกรณ์
คากอง, 2552: paragraph 4)
1. ขอบเขตของโครงการ เป็นสิ่งที่โครงการต้องการที่จะประสบผลสาเร็จ
2. ระยะเวลา ที่เกี่ยวข้องกับตารางการปฏิบัติงาน
3. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
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ความหมายของการบริหารโครงการ
ความหมายของคาวา การบริหาร การจัดการ และโครงการ ได้มีผูใหความหมายไว้ดังนี้
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536: 59) การจัดการ (Management) และการบริหาร
(Administration) พบว่า การจัดการมักนิยมใช้ในด้านธุรกิจ โดยจะเป็นการจัดการตามนโยบายที่
องค์กรได้กาหนดไว้ ส่วนการบริหารมักนิยมใช้ในด้านการบริหารราชการที่มุ่งเน้นในเรื่องของ
การบริหาร หรือจัดการเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงานต่างๆ อย่างไรก็ดีคาว่าการจัดการกับการ
บริหารโดยทั่วไปใช้แทนกันได้
สุพาดา สิริกุตตาและคนอื่นๆ (2543: 37) กลาววา โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรม
ที่มีจุดเริ่มต นและจุดสิ้นสุด หรือเป นกลุ มของกิจกรรมและงานที่มีลักษณะที่มีวัตถุประสงค ที่
เฉพาะเจาะจงที่จะตองทาใหสาเร็จภายในเงื่อนไขที่กาหนดไว มีจุดเริ่ มตนและจุดสิ้นสุดของเวลา
มีขอบเขตดานการเงินที่ใช มีการกาหนดทรัพยากรที่ใช เชน เงิน บุคคล และอุปกรณ
ประชุม รอดประเสริฐ (2529: 5) กลาววา โครงการเปนแผนงานที่จัดทาขึ้นอย างมีระบบ
โดยประกอบดวยกิจกรรมยอยหลายกิจกรรมที่ต องใชทรัพยากรในการดาเนินงาน และคาดหวัง
ที่จะไดรับผลตอบแทนอย างคุ มคา แผนงานนี้จะต องมีจุดเริ่มต นและจุดสิ้นสุดในการดาเนินงาน
จะตองมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายอยางชัดเจน จะตองมีพื้นที่ในการดาเนินงานเพื่อให บริการ
และสนองความต องการของกลุ มบุคคลในพื้นที่นั้นและจะต องมีบุคคลหรือหน วยงานรับผิดชอบ
ในการดาเนินงาน
เทอรเนอร (Turner, 1993: 5 อ้างถึงใน อุดมโชค อาษาวิมลกิจ , 2551: 5) กลาววา
โครงการ หมายถึง การดาเนินงานด วยความพยายามที่มีลักษณะพิเศษเพื่อก อให เกิดการ
เปลี่ยนแปลง อย่างใดอยางหนึ่งภายในระยะเวลาที่กาหนด และภาย ใต้ กรอบของวัตถุประ สงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการมักมีลักษณะผสมผสานระหว างคุณภาพ ตนทุนและทรัพยากร ในการ
ดาเนินงานโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ทั้งสามดานตองเกี่ยวของกับผู ปฏิบัติงานในทุกส วน
ขององค กร และเป นการบริหารจัดการข ามอานาจหน าที่ขององค กร ซึ่งทาใ หการดาเนินงาน
โครงการแตกต่างจากการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเปนงานประจา
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ความหมายของคาว่า การบริหารโครงการ (Project Management) ได้มีผู้ให้ความหมาย
ไว้ดังนี้
สมบัติ ธารงธัญญวงศ์ (2544: 8-9) การบริหารโครงการเป็นการบูรณาการหลักการจัด
การเพื่อกาหนดกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้จัดการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการจัดการเป็นอย่าง
ดี
วิสูตร จิระดาเกิง (2543: 5) การบริหารโครงการ (Project Management) หมายถึง การ
จัดการใช้ทรัพยากรต่ างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การดาเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ดังนั้น การบริหารโครงการ (Project Management) ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการ
วางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การควบคุม และการ
ประเมินผล และการบริหารโครงการ เป็นกระบวนการในการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่มีลักษณะ
ที่มีความพิเศษ และไมซ้าซอนกับการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่มีอยู ในปจจุบัน โดยกลยุทธ หรือ
แนวทางที่มีความแตกต างออกไปจากการบริหารงานประจาหรือการบริหารทั่วไป เพื่อให บรรลุ
วัตถุประสงคที่กาหนดไวภายใตกรอบดานงบประมาณ บุคลากรและเวลา เปนตน
ความสาคัญของการบริหารโครงการ
ความสาคัญของการบริหารโครงการ มีความสาคัญอยู่ 6 ประการ ได้แก่ (ปกรณ์ คากอง,
2552: paragraph 5)
1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารนาไปสู่การปฏิบัติและได้รับการพัฒนา ตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
2. ช่วยควบคุมในเรื่อง ทรัพยากร เวลา งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยให้การประสานงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
4. ช่วยให้บุคลากรมีขวัญและกาลังในการทางาน
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ
รัตนา สายคณิต (2546: 36-38) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโครงการ ว่า
ประกอบไปด้วยหลายประการ ดังนี้
1. วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มี 6 ขั้น คือ ขั้นนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ขั้นเจริญเติบโต ขั้น
เจริญรุ่งเรือง ขั้นเสื่อมความนิยม ขั้นตายจากตลาด
2. การแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น เป็นการแข่งขันเพื่อให้อยู่รอด และประสบความสาเร็จ
โครงการที่ทาจึงต้องมองถึงความสาเร็จที่จะเกิดขึ้น และต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับความนิยม
เสมอ
3. ความก้าวหน้าทางวิทยาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้ทัดเทียมและทันสมัย มีการบูรณาการการทางานให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสาเร็จขององค์กร
4. การลดขนาดขององค์กร เป็นการบริหารโดยลดส่วนที่ไม่สาคัญ และพัฒนาส่วนที่
สาคัญให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
5. จุดเน้นความพึงพอใจของลูกค้าสูงขึ้น เป็นการทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ จึงต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
6. ชื่อเสียงขององค์กร เป็นเรื่องที่สาคัญที่จะทาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก และเป็นช่องทาง
ให้ประสบความสาเร็จหากเป็นที่นิยม จึงต้องมีเทคนิควิธีที่จะทาให้ภาพลักษณ์ของ องค์กร
ออกมาดูดี เช่น การทาเพื่อสังคม เป็นต้น
หน้าที่ของการบริหารโครงการ
หน้าที่ของการบริหารโค รงการนั้น ต้องมีการ วางกรอบของโครงการ วางแผนไว้ล่วงหน้า
และมีการควบคุม เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมาย ดังรายละเอียดนี้ (จริยา สกุลไพโรจน์ , 2547:
12-13)
1. Project definitions เป็นการวางกรอบของโครงการ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ
ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกฎเกณฑ์ของโครงการ โดย
ต้องสามารถตอบคาถามเหล่านี้ได้ เช่น ทาไมถึงทาโครงการนี้ และอะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่า
โครงการนั้นสาเร็จ ซึ่งคาตอบเหล่านี้เป็นสิ่งพื้นฐานของโครงการที่ผู้จัดการควรทราบอยู่แล้ว
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ผู้จัดการโครงการจะต้องมีวิธีในการควบคุมโครงการ และมีการตกลงร่วมกันภายใน
องค์กร ในส่วนของการจัดตั้งทีมงาน รวมถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ อีกทั้งสายการสั่งการ
การติดต่อสื่อสาร และกระบวนการควบคุมการเปลี่ ยนแปลง การบันทึกข้อตกลง หรือข้อสรุป
ต่างๆ เป็นการสื่อสารของโครงการ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้ทีมงานแต่ละคนสามารถ
เข้าใจในสิ่งที่ตนเองต้องรับผิดชอบ
2. Project Planning กาหนดรายละเอียด และข้อจากัดของโครงการ โดยทั่วไปการ
ประมาณการ และวางแผนงาน จะบ่งบอกงานทั้งหมดที่ต้องจัดการ คนรับผิดชอบ วันกาหนดส่ง
และค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยงจะกาหนดในส่วนงานที่ไม่แน่นอน และกาหนดวิธีการ
จัดการกับสิ่งนี้ วิธีการดาเนินงานจะกลายเป็นส่วนตรวจสอบ
Cost-Schedule-Quality
equilibrium ของงานจากการกาหนดกรอบของโครงการ
3. Project Control เป็นส่วนผลักดันให้โครงการบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วยงาน
ดังต่อไปนี้
a) Progress measurement การรายงานความก้าวหน้าของโครงการ คือ การบ่งชี้
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทาให้ง่ายต่อการแก้ไข โดยประเมินจากการรายงานผล เทียบกับแผนงาน
และCost-Schedule-Quality equilibrium
b) Communication เป็นส่วนที่ยากของการควบคุมโครงการเพราะเป็นส่วนเชื่อมต่อกับ
ทุกๆส่วนงาน และสะท้อนทั้งความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลง
c) Corrective action ประกอบด้วยการตอบรับแบบ data-to-data ในการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่พบในโครงการ
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ภาพที่ 2.8 แสดงหน้าที่ของการบริหารโครงการ
(Eric Verzuh, 2008: 22 “The Fast Forward MBA in Project Management Third Edition”)
Effort
Control

Close
Down

Planning

Definition

Time
ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 4

กาหนดโครงการ

วางแผน

ปฏิบัติและควบคุม
โครงการ

ปิดโครงการ

แผนภูมิที่ 2.3 วงจรชีวิตโครงการ (Project Life Cycle)
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ปัจจัยที่ทาให้โครงการสาเร็จ
1. การกาหนดเป้าหมายของโครงการร่วมกัน โดยเห็นชอบทั้งทีมงาน ลูกค้า ผู้บริหาร
2. โครงการแต่ละโครงการมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจน แผนงานที่ดีไม่ใช่ระบุถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบว่าทาอะไร และเมื่อใดเท่านั้น หากแต่ต้องนาเสนอว่าสิ่งที่ทาคืออะไรด้วย ดังนั้น
แผนงานประกอบด้วย คน (People), เงิน (Money), เครื่องมือ (Equipment), วัสดุ (Material)
และแผนงานนี้เองเป็นพื้นฐานที่บอกความก้าวหน้าของโครงการ
3. ความสาเร็จของโครงการ คือผลจากการกาหนดเป้าหมายและประชุมร่วมกันสาเร็จ
ขึ้นอยู่กับความสามารถของการกาหนดข้อตกลง การร่ วมมือ (coordinate action), รับรู้
(recognize) และแก้ไขปัญหา และการปรับเปลี่ยน ซึ่งทุกอย่างต้องการการสื่อสารอย่างดี
เทคนิคต่างๆ เป็นเทคนิคที่ปรับปรุงให้การสื่อสารข้อมูลสาคัญๆ ของโครงการให้ดีขึ้น
4. ความสาเร็จเป็นสิ่งที่เกิดจากการรับทราบ ดังนั้นคือเหตุผลว่า ทาไมผู้จัดการโครงการ
ที่ประสบความสาเร็จนั้นทาให้ทุกๆคนรับรู้ว่าอะไรคือผลสาเร็จภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณ
ที่จากัด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เรียกว่า
“การบริหารความคาดหวังของลูกค้าหรือเจ้าของเงิน
(Stakeholder)”
5. ผู้จัดการโครงการมีอานาจไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจ และนาไป
สู่ความสาเร็จของ
โครงการ โดยปกติขึ้นกับหัวหน้าของบุคลากรในโครงการตามสายงานองค์กร แม้ว่าผู้จัด
โครงการมีความรู้ความสามารถ หากยังไม่มีอานาจกับทีมงานอย่างชัดเจน (จริยา สกุลไพโรจน์ ,
2547: 14)
11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณิต จิตรักษา (2536: 109) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจของสมาชิกในการเข้าเป็นสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าชนิดของแรงจูงใจที่สามชิกกลุ่มเกษตรกรมีการโน้ม
เอียงไปมากที่สุด ในช่วงก่อนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ในช่วงแรกของการเข้าเป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกร และในช่วงหลังจากเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร คือ มีการโน้มเอียงไป
ในทางแรงจูงใจใฝ่ผลประโยชน์ทางวัตถุ
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นภาพร เจตะวัฒนะ (2547) ศึกษาถึงรูปแบบจูงใจในการโฆษณากับการรับรู้คุณค่าตรา
สินค้าในกลุ่มสาวโสด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สนทนากลุ่ม และใช้เทคนิค สะท้อนภาพ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบจูงใจในการโฆษณาโดยใช้เหตุผล
และอารมณ์ จากการศึกษาพบว่า
1. กลุ่มสนทนาตัวอย่าง ได้ รู้จักตราสินค้าจากโฆษณาภาพยนตร์ที่ใช้รูปแบบจูงใจเชิง
อารมณ์ใกล้เคียงกับรูปแบบจูงใจเชิงเหตุผล
2. กลุ่มสนทนาตัวอย่างได้รับรู้คุณภาพตราสินค้าจากสินค้าประเภทความเกี่ยวพันต่าได้
ดีกว่าสินค้าประเภทความเกี่ยวพันสูงในโฆษณารูปแบบจูงใจเชิงอารมณ์ ส่วนโฆษณารูปแบบจูง
ใจเชิงเหตุผลกลุ่มสนทนาตัวอย่างได้รับรู้คุณภาพสินค้าจากสินค้าประเภทความเกี่ยวพันสูงได้
ดีกว่าสินค้าประเภทความเกี่ยวพันต่า
3. กลุ่มสนทนาตัวอย่างสามารถรับรู้คุณภาพสินค้าจากโฆษณารูปแบบจูงใจเชิงอารมณ์
ได้ดีกว่าเหตุผล
4. กลุ่มสนทนาตัวอย่างสามารถเชื่อมโยงตราสินค้าจากรูปแบบจูงใจในโฆษณาเชิง
อารมณ์ในสินค้าประเภทความเกี่ยวพันต่าได้มากกว่าเชิงเหตุผล
สมพร จักร์เพ็ชร (2547: 32) ได้ศึกษาในเรื่องของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมที่ทางาน เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการทางาน ค่ าตอบแทน สวัสดิการ
นโยบายการบริหารงาน และความมั่นคงในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับแรงจูงใจในด้านลักษณะงาน เช่น ลักษณะงานที่ปฏิบัติและความก้าวหน้าในหน้าที่
อยู่ในระดับปานกลาง แต่ความสาเร็จในการทางานและความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูง ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานพบว่า ตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา รายได้ อายุการ
ทางาน ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ชาลินี โชติยานนท์ และยุภาวรรณ จันทะสิละ (2549: 38) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัย
การจูงใจในการทางานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาในจั งหวัดนนทบุรี
ผลการศึกษาทาให้ทราบว่า ปัจจัยที่มีระดับความสาคัญมากที่สุด ได้แก่
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จในงาน
การได้รับการยกย่องชมเชยจากธนาคาร
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ตาแหน่งงานที่ปฏิบัติในปัจจุบันเป็นตาแหน่งที่มีเกียรติ
การชี้แจงนโยบายให้ทราบอย่างทั่วถึง
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
เงินเดือนที่พนักงานได้รับ
พนักงานมีจานวนเหมาะสมกับปริมาณงาน
ขนาดของสถานที่ทางานและการถ่ายเทอากาศของสถานที่ทางาน
ด้านเรื่องราวส่วนตัว ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว
จากปัจจัยทั้งหมดนี้มีผลต่อความพร้อมในการทา งาน ความผูกพันกับธนาคารจนรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิต ปัจจัยที่มีระดับความสาคัญมาก ได้แก่ งานสาเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ได้รับ มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงาน มีโอกาสแสดง
ความสามารถในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ พนักงานธนาคารมีการกาหน ดลู่ทางการเลื่อน
ตาแหน่งชัดเจน ธนาคารให้โอกาสในการเลื่อนตาแหน่ง ความชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ การประสานงานระหว่างทีมขาย ทีมให้บริการ กับทีมแก้ไขหนี้ การให้ความสนใจ
ในข้อคิดต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา การช่วยเหลือกันในเวลาทางานให้สาเร็จตามเป้าหมา ย การ
เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังซึ่งกันและกัน การปรึกษาหารือระหว่างกัน
เมื่อประสบปัญหาในการทางานผลประกอบการของธนาคารมีผลต่อความมั่นคงในอาชีพของ
พนักงาน สวัสดิการด้านโบนัส ปัจจัยที่มีระดับความสาคัญปานกลาง ได้แก่ มีโอกาสในการ
เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา ความยืดหยุ่นในการบริหาร การต้องการ
โยกย้ายตาแหน่งหน้าที่และสถานที่ทางานตามคาสั่งของธนาคาร การลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน
สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาล ความสะอาดของสถานที่ทางาน
ระดับปัญหาในการทางานของพนักงานที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลัก ษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านสาเร็จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ได้รับความผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าใน
การทางาน ระดับปัญหาในการทางานของพนักงานที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านนโยบาย
และการบริการของธนาคาร ด้านความสัมพันธ์ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านความมั่นคงในการทางาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ระดับปัญหาในการทางานของพนักงานที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่
ด้านสภาพการทางาน ด้านเรื่องราวส่วนตัว
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อรทัย เชิดชูธรรม (2545) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของ
ธนาคารพาณิชย์ ในเขตเทศบาล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
จานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 402 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-25 ปี พึงพอใจต่อการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์ ด้านความน่าเชื่อถือ ธนาคารมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นอย่างดีและ
สามารถนามาใช้ในการให้บริการอยู่ตลอดเวลา ด้านการให้ความไว้วางใจ ธนาคารต้องให้ข้อ มูล
ที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นและรู้สึกปลอดภัยเมื่อมาใช้บริการ ด้านรูปลักษณ์ พนักงาน
ธนาคารที่บริการแต่งกายประณีตและดูดี ด้านการดูแลเอาใจใส่ พนักงานธนาคารที่ยอดเยี่ยม
ต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ลูกค้าทุกค้น ด้านการตอบสนอง พนักงานพร้อมให้คาปรึกษาแก่
ลูกค้ าได้ตลอดเวลา เป็นลาดับแรก และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของธนาคารโดยรวมในระดับมาก ปัญหาในการให้บริการคือ จานวนพนักงานไม่
เพียงพอกับจานวนผู้ใช้บริการ
จิราภรณ์ พลสุวัตถิ์ (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพ
บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) กรณีศึกษา: สังกัดภาคนครหลวง 4 พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม ในจานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ พนักงานแสดงออกถึงความซื่อสัตย์
สุจริต ในด้านการให้ความมั่นใจ การบริการของพนักงานธนาคาร ในด้านความเป็นมิตร ด้าน
การตอบสนองลูกค้า พนักงานที่ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่
พนักงาน ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด ด้านรูปลักษณ์ พนักงานมี บุคลิกภาพที่ดี และปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไป จะส่งผลต่อความพึงพอใจ คุณภาพบริการในด้านการให้ความ
มั่นใจและด้านการตอบสนองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กัลยา แจ่มแจ้ง (2549) ได้ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ
ของธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 400 คน มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ด้านอาคารสถานที่ ลูกค้า
มีความพึงพอใจในระดับน้อย คือ ธนาคารตั้งอยู่ในสถานที่ที่เดินทางได้สะดวก และสถานที่จอด
รถมีความสะดวกและเพียงพอ ด้านพนั กงานลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ
พนักงานมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการให้บริการ ด้านข้อมูลข่าวสาร ลูกค้า
มีความพึงพอใจในระดับมากคือข้อมูลของธนาคารมีความทันสมัย ถูกต้องและหน้าเชื่อถือ และ
ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย คือ การเผยแพร่ ข้อมูลของธนาคารทันเวลา ทันต่อความ
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ต้องการ ด้านการให้บริการ ธนาคารมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้บริการที่ทันสมัย และพร้อม
ที่จะใช้งานอยู่ตลอดเวลา
มัณฑนา เสนาธรรม (2545: 41) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน ) ในจังหวัด ลาปาง พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ทางานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง พิจารณารายละเอียดพบว่าปัจจัยที่
พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการได้รับ
การยอมรับนับถือ ส่วนปัจจัยที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความรับผิดชอบและความก้าวหน้า ด้านความพึงพอใจในการทางานต่อปัจจัยค้าจุน พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง พิจารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยที่พนักงานมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการได้รับการยอมรับนับถื อ ส่วนปัจจัยที่
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ลักษณะที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า
ด้านความพึงพอใจในการทางานของพนักงานต่อปัจจัยค้าจุน พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง
พิจารณาในรายละเอียดปัจจัยที่พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ความสัมพันธ์ กับ
ผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว
และความมั่นคงในงาน ส่วนปัจจัยที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ เงินเดือนและ
สวัสดิการ โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา นโยบา ย
และการบริหารงาน สภาพการทางาน และวิธีการปกครองบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา
ปิยวดี สอนสิงห์ (2543: 37) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจใน
การทางาน : กรณีศึกษาบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย ) จากัด ในเขตภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ า กลุ่มปัจจัยจูงใจที่เป็นตัวกระตุ้นการทางาน ที่พนักงานให้
ความสาคัญและความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะและขอบเขตของงาน และด้าน
ความสาเร็จของงานปัจจัยที่พนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านก ารยอมรับจากบุคคลภายนอก ส่วน
กลุ่มปัจจัยจูงใจที่รักษาสุขลักษณะจิต ได้แก่ ด้านตาแหน่งงาน การบังคับบัญชาของหัวหน้างาน
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน สภาพการปฏิบัติงาน และความมั่นคงในชีวิตส่วนตัว พนักงานให้
ความสาคัญและความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจในระดับปานก ลาง ได้แก่ ด้าน
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ค่าตอบแทน
และความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา
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ชลธิชา ไชยทิพย์ (2545: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
บริการด้านสินเชื่อของธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ” ในการศึกษาครั้งนี้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด ที่ขอวงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป จานวน 43
ราย ที่เป็นลูกค้าของธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอ ใจในบริการ ด้านสินเชื่อของ
ธนาคารในระดับมากคือ ปัจจัยด้านบุคลากร ส่วนปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ และปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการด้านสินเชื่อ มีความพึ งพอใจใน
ระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในระดับน้อย
ปัญหาสาคัญที่ผู้ใช้บริการพบจากการใช้บริการด้านสินเชื่อ ประเภทเงินกู้ของธนาคาร
ไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ โดยมีค่าเฉลี่ยของปัญหาในระดับมากคือ ปัญหา
ด้านราคาในการใช้บริการด้านสินเชื่อ และปัญหาด้านกระบวนการให้บริการในการใช้บริการด้าน
สินเชื่อ ดังนั้นแนวโน้มที่ผู้ใช้บริการจะกลับมาใช้บริการสินเชื่อกันธนาคาร ไทยธนาคาร จากัด
(มหาชน) ส่วนมากจะกลับมาใช้บริการ และแนวโน้มที่จะแนะนาให้บุคคลอื่นมาใช้บริการของ
ธนาคาร ไทยธนาคาร จากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก
จุไรรัตน์ สุดรุ่ง (2539: บทคัดย่อ ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การดาเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษากรณีศึกษา
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการดาเนิน งานวิชาการใ นโรงเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบ
4 ด้าน
คือ องค์ประกอบด้านสภาพทั่วไปของโรงเรียน องค์ประกอบด้านผู้บริหาร องค์ประกอบด้านครู
และองค์ประกอบด้านผู้ปกครอง ซึ่ งในแต่ละองค์ประกอบมีตัวแปรต่างๆ ดังนี้ ด้านทั่วไปของ
โรงเรียน ประกอบด้วย ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ บรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมทางวิชาการ ด้านผู้บริหารประกอบด้วยประสบการณ์ และระยะเวลาที่ดารง
ตาแหน่งในโรงเรียน ความรู้เรื่องการบริหารงานวิชาการ คุณลักษณะของผู้บริหาร การพัฒนาครู
ทางด้านวิชาการ การนิเทศ ติดตามผล การสร้า งขวัญและกาลังใจ ด้านครูประกอบด้วย วุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ในการสอนทัศนคติต่อวิชาชีพครู การได้รับการ อบรมความรู้เรื่อง
หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนการสอน การใช้เวลาของครู ความร่วมมือระหว่างครู ด้าน
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ผู้ปกครอง ประกอบด้วย การให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง การช่ว ยเหลือสนับสนุนของสมาคม
ผู้ปกครอง และครู
เปอร์กีย์ และสมิธ (Perkey and Smith, อ้างถึงใน แสงเลย สุขสมัย , 2543: 7-8) ได้ทา
การวิจัย โรงเรียน มัธยมศึกษ าที่ประสบ ความสาเร็จ 571 โรงเรียน ได้ พบว่าโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ตัวแปรด้านการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหาร คือ
1) ความเป็นอิสระในการบริหาร (School site Autonomy)
2) ความเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง (Strong Leadership)
3) ความมีเสถียรภาพ ของทีมงาน (Staff Stability)
4) ความสมบูรณ์ ของการวางแผนและการกาหนดเป้าประสงค์ในโครงการบริหาร
(Planned and Purposeful Secondary Program)
5) การเปิดโอกาสในการพัฒนาบุคลากร (School-wide Staff Development)
6) การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและสนับสนุนโรงเรียน (Parent Involvement and
Support)
7) การสนับสนุนจากชุมชน (District Support)
8) การทาให้สาธารณชนยอมรับในความสาเร็จทางวิชาการของโรงเรียน
(Schoolwide and Public Recognition of Academic Success)
9) เพิ่มเวลาในการจัดการเรียนการสอน (Maximized Learning Time)
และตัวแปรด้านกระบวนการ คือ 1) การให้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร (Collaborative Planning and Good Collegial
Relationship) 2) การรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชน (A School-wide Sense of
Community) 3) การกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความคาดหวังสูง (Clear Goals and
High Expectation) 4) การปรับปรุงบรรยากาศ และวินัยในห้องเรียน (Improved Classroom
Control and Discipline)
เอดมันส์ บรุคโอเวอร์ (Edmonds Brookover, อ้างถึงใน แสงเลย สุขสมัย , 2543: 6-7)
ได้วิจัยถึงอิทธิพลของสิ่งต่างๆที่มีผลต่อนักเรียนถึง 3 ครั้ง พบว่าโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นมี
ลักษณะเด่น ดังต่อไปนี้ คือ
1) มีผู้นาที่เข้มแข็ง
2) มีบรรยากาศของความคาดหวัง
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3)
4)
5)
6)

โรงเรียนมีระเบียบแต่ไม่เข้มงวดเกินไป
มีการสื่อสารที่เข้าใจกันกับนักเรียนในเรื่องการเรียนรู้พื้นฐาน
มีการแบ่งสรรพลังงานและทรัพยากรที่จาเป็น และ
มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กล่าวไว้ในบทที่ 1 โดยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาประกอบในการวิเคราะห์ มีวิธีการ
และขั้นตอนในการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาทฤษฎีต่างๆมาวิเคราะห์ดังนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยทางการแข่งขัน (Five Forces Model)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (7S Model)
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
การบริหารโครงการ (Project Management)
ระเบียบวิธีการศึกษา
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงการ K SME Care เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
อบรมให้แก่ผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทย ” นี้ได้ ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธี การสถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics)
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง ได้
กาหนดวิธีการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source)
ใช้การเก็บข้อมูลแบบสารวจ (Exploratory Research) โดยใช้แบบสอบถามที่กาหนดขึ้น
คือ วิธีการสัมภาษณ์ จากผู้ให้คาตอบโดยตรง (Personal interview หรือ Face to face
interview) โดยใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source)
มาจากข้อมูลทางเว็บไซด์ของธนาคารกสิกรไทย และแหล่งอ้างอิงต่างๆทางอินเตอร์เน็ต
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สามารถแบ่งประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างแรก จากจานวนประชากรทั้งหมดของ โครงการ K SME Care รุ่น13 ที่
เข้าร่วมโครงการอบรม จานวน 231 คน ผู้วิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
(Simple random sampling) และเลือกวิธีการจับฉลากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามาจานวน 50
คน
และกลุ่มตัวอย่างที่สอง จากจานวนประชากรของผู้ประกอบการ SME ที่เป็นเจ้าของ
ธุรกิจ หรือเป็นทายาท และมีผลประกอบการ 10 – 400 ล้านบาท ต่อปี ผู้วิจัย ได้กาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้กับ
บุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบการSME จานวน 50 คน ดังตัวอย่างเช่น
สถานที่
ช่วงวันที่
ช่วงเวลา
สะพานเหล็กสแควร์
24 พ.ย. 53 – 27 พ.ย. 53
11.00 – 17.00 น.
ภิรมย์พลาซ่า
28 พ.ย. 53
11.00 – 12.00 น.
ประชาสงเคราะห์ 22
1 ธ.ค. 53
14.00 – 15.00 น.
รังสิต
2 ธ.ค. 53
10.00 – 17.00 น.
ซอยหอการค้า
3 ธ.ค. 53 - 6 ธ.ค. 53
11.00 – 17.00 น.
บางพลี
9 ธ.ค. 53
10.00 – 14.00 น.
เพชรบุรี ซอย7
10 ธ.ค. 53
12.00 – 15.00 น.
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ซอยอร่ามศรี
สาเพ็ง
ถนนมหานคร
อโศก
ลาดพร้าว

10 ธ.ค. 53
11 ธ.ค. 53 - 12 ธ.ค. 53
13 ธ.ค. 53
16 ธ.ค. 53
17 ธ.ค. 53

16.00 – 18.00 น.
11.00 – 15.00 น.
10.00 – 12.00 น.
10.00 – 12.00 น.
10.00 – 12.00 น.

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น
ชุด แบบสอบถามชุดที่ 1 สาหรับผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการ K SME Care

2

ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็นแบบ
ปลายปิด
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ และความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการ กาหนดค่าความสาคัญแต่ละระดับโดยใช้ Likert Scale 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิ ภาพของการจัดอบรมโครงการ K SME Care ใช้
คาถามปลายเปิด และปลายปิด
ส่วนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการ ใช้คาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุข้อคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
แบบสอบถาม ชุดที่ 2 แบบสอบถามนี้ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ K
SME Care
ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็นแบบ
ปลายปิด
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ เหตุผลที่ไม่ เข้าร่วมโครงการ โดยคาถามแบบปลายปิด และ
กาหนดค่าความสาคัญแต่ละระดับโดยใช้ Likert Scale 5 ระดับ
คาถามในแบบสอบถาม ถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ผู้ประกอบการไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เป็น
คาถามปลายปิด และสอบถามความคาดหวังของผู้ประกอบการSME หากได้เข้าร่วมโครงการ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ที่เก็บรวบรวมได้จานวน 100 ชุด ผู้ศึกษาใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลวิธีสถิติเชิงพรรณนา อธิบายผลที่ได้ในรูปของการแจกแจงความถี่ (ร้อยละ),
ค่าเฉลี่ย ( X ), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การใช้ Likert Scale วัดค่าออกเป็นคะแนนระดับ ดังนี้
ระดับความสาคัญ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
ไม่พอใจ

คะแนน
5
4
3
2
1

ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคานวณจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 โดยที่สามารถแปลความหมายช่อง
คะแนนได้ ดังนี้
ช่องของระดับอันตรภาคชั้น
=
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้นที่แบ่ง
=
5-1
5
=
0.8
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายช่องของระดับคะแนนได้ดังนี้
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 4.21 – 5.00 แปลความได้ว่าอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 3.41 – 4.20 แปลความได้ว่าอยู่ในระดับพอใจมาก
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 2.61 – 3.40 แปลความได้ว่าอยู่ในระดับพอใจ
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 1.80 – 2.60 แปลความได้ว่าอยู่ในระดับพอใจน้อย
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 1.00 – 1.80 แปลความได้ว่าอยู่ในระดับไม่พอใจ
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และใช้การวิเคราะห์โดยการสรุปจากคาตอบ ที่ผู้ตอบได้ให้ความคิดเห็น แล้วค่อยนา
คาตอบที่ได้นั้นมาสรุปเป็นประเด็นต่างๆ
การใช้ Likert Scale วัดค่าออกเป็นคะแนนระดับ ดังนี้
ระดับความสาคัญ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยมาก
1
ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคานวณจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 โดยที่สามารถแปลความหมายช่อง
คะแนนได้ ดังนี้
ช่องของระดับอันตรภาคชั้น
=
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้นที่แบ่ง
=
5-1
5
=
0.8
จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายช่องของระดับคะแนนได้ดังนี้
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 4.21 – 5.00 แปลความได้ว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 3.41 – 4.20 แปลความได้ว่าอยู่ในระดับมาก
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 2.61 – 3.40 แปลความได้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 1.80 – 2.60 แปลความได้ว่าอยู่ในระดับน้อย
ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 1.00 – 1.80 แปลความได้ว่าอยู่ในระดับน้อยมาก
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาจากผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการ K SME Care จานวน 50 คน ที่
ได้จากการสอบถาม อธิบายผลได้ดังนี้
ตารางที่ 3.1 ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามเพศ

เพศ

ข้อมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
รวม

ร้อยละ
74.0
26.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ K SME Care จานวน
50 คน ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 74.0 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 26.0
ตารางที่ 3.2 ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามอายุ

อายุ

ข้อมูลทั่วไป
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
รวม

ร้อยละ
14.0
40.0
46.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็น ร้อยละ 14.0 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 40.0 และ
อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็น ร้อยละ 46.0 ทาให้ทราบว่า ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ K SME
Care ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี
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ตารางที่ 3.3 ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ระดับ
การศึกษา สูงกว่าปริญญาโท
รวม

ร้อยละ
56.0
42.0
2.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา จานวน 50 คน พบว่า ระดับการ
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ
42.0 และสูงกว่าระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 3.4 ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามประเภทธุรกิจ
ข้อมูลทั่วไป
การบริการ
การผลิต
อสังหาริมทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ค้าส่ง
ค้าปลีก
อื่นๆ
รวม

ร้อยละ
26.0
20.0
6.0
14.0
10.0
24.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป แยกตามประเภทธุรกิจ จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบส่วน
ใหญ่ประกอบธุรกิจประเภทการบริการ คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาอื่นๆ เช่น นาเข้าและขาย
เหล็กอุตสาหกรรม เครื่องหมายจราจร แผ่นป้ายแนะนา คิดเป็นร้อยละ 24.0 ประเภทการผลิต
คิดเป็นร้อยละ 20.0 ประเภทค้าส่ง คิดเป็นร้อยละ 14.0 ประเภทค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ 10.0
และประเภทอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.5 ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามตาแหน่ง
ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของหรือทายาท
ผู้จัดการ
ผู้จัดการทั่วไป
กรรมการผู้จัดการ
ตาแหน่ง
ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด
CFO
SVP
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร
รวม

ร้อยละ
20.0
12.0
18.0
34.0
8.0
2.0
2.0
2.0
2.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป แยกตามตาแหน่ง จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เป็น
ตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาตาแหน่ง เจ้าของหรือทายาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 ตาแหน่งผู้จัดการทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตาแหน่งผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 12.0
ตาแหน่ง ผอ.ฝ่ายขายและการตลาด คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตาแหน่ง CFO คิดเป็นร้อยละ 2.0
ตาแหน่ง SVP คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ
ตาแหน่งผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.6 ร้อยละของพฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์
เคย
ไม่เคย
รวม

ร้อยละ
74.0
26.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ พฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์ จานวน 50 คน พบว่า
ผู้ตอบส่วนใหญ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารกสิกรไทยมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 74.0
และผู้ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 26.0
ตารางที่ 3.7 ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับแรงจูงใจ
เพื่อนแนะนา
เว็บไซด์ K SME Care
โฆษณา
จดหมาย
รวม

ร้อยละ
42.0
38.0
6.0
14.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับแรงจูงใจ ในการเข้าร่วมโครงการ K SME Care
จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่รู้จักโครงการ K SME Care จากเพื่อนแนะนา คิดเป็นร้อย
ละ 42.0 รองลงมาจากเว็บไซด์ K SME Care คิดเป็นร้อยละ 38.0 จากจดหมาย คิดเป็นร้อยละ
14.0 และจากโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.8 ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ
ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับ เหตุผล
เพื่อนแนะนา
สนใจโครงการ K SME Care
หัวข้อการอบรม
ความน่าสนใจของกิจกรรม
รวม

ร้อยละ
12.0
34.0
46.0
8.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับ เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ K SME Care
จานวน 50 คน พบว่าเหตุผลที่ผู้ตอบส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมโครงการ K SME Care คือ หัวข้อ
การอบรม คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมา สนใจโครงการ K SME Care คิดเป็นร้อยละ 34.0
เพื่อนแนะนา คิดเป็นร้อยละ 12.0 และความน่าสนใจของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 3.9 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับความพึงพอใจ
S.D. ระดับความคิดเห็น
X
ความรู้ ความเข้าใจ หลังเข้ารับการฝึกอบรม
เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมครบถ้วนเพียงใด
เนื้อหาสาระมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในธุรกิจ
ของท่านเพียงใด
เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาครบถ้วน
และชัดเจนเพียงใด
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ฝึกอบรม
ความรู้ความชานาญของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหา
ของหลักสูตร
การสอนครบถ้วนตามสาระสาคัญของหลักสูตรที่
กาหนด
ความน่าสนใจและการสร้างบรรยากาศในการ
ฝึกอบรม

3.66
3.34

.593
.479

3.20

.535

2.82
3.52

.748
.707

4.02

.622

3.58

.673

4.02

.428

อันดับ 3

อันดับ 3
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ความสามารถในการตอบคาถามได้อย่างชัดเจน
และตรงประเด็น
ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดฝึกอบรม อาหาร และ
สิ่งอานวยความสะดวก
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดฝึกอบรมครั้งนี้

3.52

.762

4.62
4.04

.530
.669

อันดับ 1
อันดับ 2

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการ K SME
Care จานวน 50 คน พบว่าปัจจัยที่ผู้ตอบ ให้ความพึงพอใจมากที่สุดเป็น อันดับ 1 คือ ความพึง
พอใจต่อสถานที่จัดฝึกอบรม อาหาร และสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.62
รองลงมาอันดับ 2 คือ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.04
และอันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ความรู้ความชานาญของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.02 และความน่าสนใจและการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม มี
ค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.02 ตามลาดับ
ตารางที่ 3.10 ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับความคาดหวังก่อนการเข้าร่วมอบรม
ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับความคาดหวัง
ได้พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
ได้รับองค์ความรู้ด้านต่างๆ
ได้Connection
รวม

ร้อยละ
54.0
40.0
6.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับความคาดหวังก่อนการเข้าร่วมอบรมในโครงการ
K SME Care จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยที่มีประสิทธิภาพ
ของการจัดอบรมโครงการ K SME Care ในด้านได้พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
54.0 รองลงมาคือ ได้รับองค์ความรู้ด้านต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 40.0 และได้Connection คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.11 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
ด้านการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ / บริการทางการเงิน
ด้านการนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ด้านองค์ความรู้ (Knowledge)
ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Networking)

X

3.56
2.88
2.00
1.54

S.D.
.837
.627
.808
.838

ระดับความคิดเห็น
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับ ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ K SME
Care จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัย ด้านการรับรู้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ / บริการทางการเงิน มากที่สุดเป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 3.56 รองลงมาอันดับ
2คือ ด้านการนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 2.88 และอันดับ 3 คือ
ด้านองค์ความรู้ (Knowledge) มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 2.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 3.12 ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร
กสิกรไทย
ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ร้อยละ
ไม่ใช้
8.0
ใช้
92.0
รวม
100.0
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
กสิกรไทยภายหลังการอบรม จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ ได้เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 92.0 และไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร
กสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.13 ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับ ความสนใจเข้าอบรมกับ โครงการ K SME
Care
ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับความสนใจ
สนใจ
ไม่สนใจ
รวม

ร้อยละ
92.0
8.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับ ความสนใจเข้าอบรมกับ โครงการ K SME Care
ในครั้งต่อไป จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ สนใจ คิดเป็นร้อยละ 92.0 และไม่สนใจ คิด
เป็นร้อยละ 8.0
ตารางที่ 3.14 ร้อยละของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการ K SME Care
ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะ
การบริหารองค์กร
เหมาะสมดี
ให้ลงรายละเอียดในทุกๆเรื่อง
Case Study และสิทธิประโยชน์ของการส่งเสริมจากภาครัฐ
การสร้างตราสินค้า และการบริหารการเงิน
ไม่มี
รวม

ร้อยละ
6.0
6.0
10.0
6.0
6.0
66.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะต่อโครงการ K SME Care จานวน
50 คน พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ ไม่มีข้อเสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมา ให้ลงรายละเอียด
ในทุกๆเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.0 และมีคะแนนเท่ากัน 4 ข้อ คือ การบริหารองค์กร , Case Study
และสิทธิประโยชน์ของการส่งเสริมจากภาครัฐ , การสร้างต ราสินค้าและการบริหารการ เงิน ,
เหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
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สรุปประเด็นต่างๆของข้อเสนอแนะว่าต้องการให้ ทางธนาคารปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
จากการวิเคราะห์ข้อ เสนอแนะ ที่ทางผู้ประกอบการSMEต้องการให้ทางธนาคารปรับปรุง
ในส่วนต่างๆ จึงนามาสรุปได้ดังนี้
ในด้านราคาและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ควรปรับให้มีราคาที่ต่าลงกว่าเดิม เพื่อให้
เหมาะสมกับความคุ้มค่าที่ได้รับ และยังทาให้สามารถแข่งขันกับธนาคารอื่นได้ หรือสามารถ
ดึงดูดฐานลูกค้าของธนาคารอื่นให้เปลี่ยนมาใช้บริการของธนาคารกสิกรไทยในช่วงแรก
ในช่วงวันและเวลาในการอบรม จากช่วงเย็นในวันปกติ มาเป็นวันเสาร์- อาทิตย์ แบบเต็ม
วัน หรือมีตัวเลือกให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกหัวข้อการอบรมที่ตรงกับวันและเวลาของผู้เข้า
อบรมได้
ในด้านเนื้อหา ควรมีการคัดเลือกเนื้อหาของวิทยากรก่อนการอบรมว่าเนื้อหาใดมี
ประโยชน์ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับผู้เข้าอบรม
ในด้านคุณสมบัติผู้เข้าอบรม ควรกาหนดอายุ และคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมอบรมให้
ชัดเจน เพราะบางสื่อมีการกาหนดคุณสมบัติไม่ตรงกันทาให้เกิดความสับสน
ช่วงระยะเวลาในการอบรม ควรมีระยะเวลาสั้นกว่านี้ เนื่องจากผู้เข้าอบรมบางรายอาจไม่
มีเวลาเพียงพอในการอบรมระยะเวลานาน
ในด้านจานวนผู้เข้าอบรม ควรมีผู้เข้าอบรมไม่เกินกว่า 80 คน เนื่องจากจานวนผู้เข้า
อบรมที่มีมากเกินไป ทาให้การทาความรู้จักกันสามารถทาได้ยากและไม่ทั่วถึง
ในด้านกิจกรรมนั้นยังมีการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ควรเพิ่มกิจกรรมให้มีมากกว่าเดิม
สรุปประเด็นต่างๆของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการวิเคราะห์ข้อ เสนอแนะเพิ่มเติมในแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้กับโครงการ K SME Care จึงแบ่งขอบเขตของโครงการออกเป็น 5 ด้าน
และสรุปได้ดังนี้
ในด้านเนื้อหาการอบรม
เนื้อหาในการอบรมบางเนื้อหาที่จัดขึ้น กับระยะเวลาในการอบรมนั้น ยังไม่สอดคล้องกัน
คือ เนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทาความเข้าใจ แต่ระยะเวลาในการอบรมมีน้อย

86

จึงทาให้การเรีย นอัดแน่น ยากต่อการเข้าใจ ดังนั้นควรมีการคัดเลือกเนื้อหาในการอบรมให้
เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม ว่าเหมาะกับกลุ่มไหน
ในด้านผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมสามารถแยกได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
กลุ่มที่1 เป็นผู้ประกอบการที่สร้างตัวแล้ว ต้องการต่อยอดธุรกิจ หรือขยายกิจการ
กลุ่มที่2 เป็นรุ่นทายาทกิจการ ที่มีการริเริ่มทาโครงการหรือธุรกิจใหม่ๆ
จึงอยากให้พิจารณาความเหมาะสมตามกลุ่มผู้เข้าอบรม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ในการอบรมของโครงการ K SME Care ควรจัดอบรมแบบกลุ่ม หรือทาให้จานวนผู้เข้า
อบรมมีกลุ่มเล็กลงกว่านี้ และเน้นการอบรมที่เป็นวิชาการมากขึ้น
ในด้านระยะเวลา
ในด้านระยะเวลา ต้องการในระยะเวลาในการอบรม และการทากิจกรรม มีระยะเวลานาน
กว่านี้ เพื่อให้มีเวลาและโอกาสได้พูดคุยทาความรู้จักกันมากขึ้น
ในด้านวิทยากร
ข้อจากัดของวิทยากรที่เป็นเจ้าของธุรกิจนั้นคือการให้ข้อมูล หรืออธิบายรายละเอียดใน
ภาพกว้างไม่ได้ ทาให้ผู้เข้าอบรมไม่เห็นภาพและไม่เข้าใจได้อย่างชัดเจน
ในด้านรูปแบบการอบรม
การอบรมในรูปแบบกรณีศึกษา จะทาให้เข้าใจ และเห็นภาพ ได้ง่าย มีความ น่าสนใจ
มากกว่าการอบรมโดยทั่วไป
โครงการ K SME Care ได้จัดกิจกรรมที่ดีอยู่แล้ว จึงอยากให้มีการจัดขึ้นอีก
สรุปประเด็นความต้องการใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย
จากการสารวจแบบสอบถามผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมกับโครงการ K SME Care ทาให้ทราบ
ว่า ก่อนการอบรมนั้นผู้เข้าอบรมได้เคยใช้บริการ /ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อย
ละ 74.0 และไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 26.0 และเมื่อการอบรมเสร็จสิ้นแล้วผู้เข้าอบรมมีความ
ต้องการใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 92.0 และไม่ต้องการใช้ คิด
เป็นร้อยละ 8.0
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การจัดโครงการ K SME Care สามารถทาให้ผู้ประกอบการ SME ที่ยัง
ไม่เคยใช้บริการ /ผลิตภัณฑ์กับทางธนาคารกสิกรไทย ได้มีความต้องการที่จะใช้บริการ
/
ผลิตภัณฑ์กับทางธนาคารเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 18.0
ผลการศึกษาจากผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการ K SME Care จานวน 50 คน
ที่ได้จากการสอบถาม อธิบายผลได้ดังนี้
ตารางที่ 3.15 ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามเพศ

เพศ

ข้อมูลทั่วไป
ชาย
หญิง

ร้อยละ
56.0
44.0
100.0

รวม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการ K SME Care
จานวน 50 คน ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 56.0 และเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ
44.0
ตารางที่ 3.16 ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามอายุ

อายุ

ข้อมูลทั่วไป
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม

ร้อยละ
14.0
38.0
28.0
16.0
4.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปแยกตามอายุ จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบอยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็น ร้อยละ 14.0 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 38.0 อายุ
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ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.0 อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็น ร้อยละ 16.0 และอายุ 61 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.0 ทาให้ทราบว่า ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการ K SME Care ส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี
ตารางที่ 3.17 ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ต่ากว่าอนุปริญญา / ปวส.
อนุปริญญา / ปวส.
ปริญญาตรี
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
รวม

ร้อยละ
22.0
22.0
44.0
8.0
4.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปแยกตามระดับการศึกษา จานวน 50 คน พบว่าระดับการ
ศึกษาอยู่ในระดับ ต่ากว่าอนุปริญญา / ปวส. คิดเป็นร้อยละ 22.0 รองลงมาระดับ อนุปริญญา /
ปวส. คิดเป็นร้อยละ 22.0 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.0 ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ
8.0 และสูงกว่าระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.18 ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป
การบริการ
การผลิต
ค้าส่ง
นักลงทุน
ค้าปลีก
อื่นๆ
รวม

ร้อยละ
12.0
6.0
46.0
8.0
20.0
8.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป แยกตามประเภทธุรกิจ จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบส่วน
ใหญ่ประกอบธุรกิจประเภท ค้าส่ง คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาประเภทค้าปลีก คิดเป็นร้อยละ
20.0 ประเภทการบริการ คิดเป็นร้อยละ 12.0 ประเภทนักลงทุน และอื่นๆ มีคะแนนเท่ากัน คิด
เป็นร้อยละ 8.0 และประเภทการผลิต คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 3.19 ร้อยละของผู้ประกอบการSMEสอบถามจาแนกตามตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของ
ทายาท
Managing Director
กรรมการผู้จัดการ
หุ้นส่วน
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้จัดการ
รวม

ร้อยละ
86.0
2.0
2.0
4.0
2.0
2.0
2.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป แยกตามตาแหน่ง จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่
ตาแหน่งเจ้าของ คิดเป็นร้อยละ 86.0 รองลงมาตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 4.0
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และตาแหน่งทายาท, Managing Director, หุ้นส่วน, ผู้ช่วยผู้จัดการ, ผู้จัดการ มีคะแนนเท่ากัน
คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 3.20 ร้อยละของพฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์
เคย
ไม่เคย
รวม

ร้อยละ
54.0
46.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์ จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่เคย
ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารกสิกรไทยมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 54.0 และผู้ที่ไม่เคยใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 46.0
ตารางที่ 3.21 ร้อยละของเหตุผลการไม่เข้าร่วมโครงการ K SME Care
ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับ เหตุผล
ไม่ทราบมาก่อน
ไม่สะดวกเนื่องจากวัน และเวลาในการเข้าอบรม
ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์โครงการ
ไม่สะดวกเนื่องจากสถานที่ในการเข้าอบรม
ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ไม่มีความจาเป็น
รวม

ร้อยละ
44.0
24.0
6.0
2.0
22.0
2.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยของเหตุผลการไม่เข้าร่วม โครงการ K SME Care จานวน 50 คน
พบว่าผู้ตอบไม่ทราบมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาไม่สะดวกเนื่องจากวัน และเวลาใน
การเข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ 24.0 ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.0 ไม่
สะดวกเนื่องจากสถานที่ในการเข้าอบรม คิดเป็นร้อยละ 2.0 ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 22.0 และไม่มีความจาเป็น คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.22 ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านการตลาด
ปัจจัยความสนใจด้านการตลาด
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
36.0
64.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ของความสนใจ หัวข้อการอบรม ด้านการตลาด จานวน 50 คน
พบว่าผู้ทตี่ อบใช่ คิดเป็นร้อยละ 36.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 64.0
ตารางที่ 3.23 ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านการเงิน
ปัจจัยความสนใจด้านการเงิน
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
22.0
78.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยของความสนใจหัวข้อการอบรมด้านการเงิน จานวน 50 คน พบว่า
ผู้ทตี่ อบใช่ คิดเป็นร้อยละ 22.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 78.0
ตารางที่ 3.24 ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านการขาย
ปัจจัยความสนใจด้านการขาย
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
38.0
62.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของความสนใจหัวข้อการอบรมด้านการขาย จานวน 50 คน พบว่า
ผู้ทตี่ อบใช่ คิดเป็นร้อยละ 38.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 62.0
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ตารางที่ 3.25 ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านบัญชี
ปัจจัยความสนใจด้านบัญชี
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
2.0
98.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยของความสนใจหัวข้อการอบรมด้านบัญชี จานวน 50 คน พบว่าผู้ ที่
ตอบใช่ คิดเป็นร้อยละ 2.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 98.0
ตารางที่ 3.26 ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านกฎหมาย
ปัจจัยความสนใจด้านกฎหมาย
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
2.0
98.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ของความสนใจ หัวข้อการอบรม ด้านกฎหมาย จานวน 50 คน
พบว่าผู้ทตี่ อบใช่ คิดเป็นร้อยละ 2.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 98.0
ตารางที่ 3.27 ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านภาษี
ปัจจัยความสนใจด้านภาษี
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
8.0
92.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยของความสนใจหัวข้อการอบรมด้านภาษี จานวน 50 คน พบว่าผู้ ที่
ตอบใช่ คิดเป็นร้อยละ 8.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 92.0
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ตารางที่ 3.28 ร้อยละของปัจจัยความสนใจจาแนกตามหัวข้อการอบรมด้านการบริหาร
ปัจจัยความสนใจด้านการบริหาร
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
16.0
84.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ของความสนใจหัวข้อการอบรม ด้านการบริหาร จานวน 50 คน
พบว่าผู้ทตี่ อบใช่ คิดเป็นร้อยละ 16.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 84.0
ตารางที่ 3.29 ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากเว็บไซด์
ปัจจัยในการรับข่าวสารจากเว็บไซด์
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
22.0
78.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการรับข่าวสารจากเว็บไซด์ จานวน 50 คน พบว่าผู้ ที่ตอบใช่ คิด
เป็นร้อยละ 22.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 78.0
ตารางที่ 3.30 ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจาก E-mail
ปัจจัยในการรับข่าวสารจาก E-mail
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
16.0
84.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยในการรับข่าวสารจาก E-mail จานวน 50 คน พบว่าผู้ ที่ตอบใช่ คิด
เป็นร้อยละ 16.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 84.0
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ตารางที่ 3.31 ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากโทรทัศน์
ปัจจัยในการรับข่าวสารจากโทรทัศน์
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
48.0
52.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ในการรับข่าวสาร จากโทรทัศน์ จานวน 50 คน พบว่าผู้ ที่ตอบใช่
คิดเป็นร้อยละ 48.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 52.0
ตารางที่ 3.32 ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจาก SMS
ปัจจัยในการรับข่าวสารจาก SMS
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
4.0
96.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยในการรับข่าวสารจาก SMS จานวน 50 คน พบว่าผู้ ที่ตอบใช่ คิด
เป็นร้อยละ 4.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 96.0
ตารางที่ 3.33 ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากวิทยุ
ปัจจัยในการรับข่าวสารจากวิทยุ
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
8.0
92.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการรับข่าวสารจากวิทยุ จานวน 50 คน พบว่าผู้ทตี่ อบใช่ คิดเป็น
ร้อยละ 8.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 92.0
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ตารางที่ 3.34 ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากไปรษณีย์
ปัจจัยในการรับข่าวสารจากไปรษณีย์
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
6.0
94.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ในการรับข่าวสาร จากไปรษณีย์ จานวน 50 คน พบว่าผู้ ที่ตอบใช่
คิดเป็นร้อยละ 6.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 94.0
ตารางที่ 3.35 ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์
ปัจจัยในการรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
8.0
92.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ จานวน 50 คน พบว่าผู้ ที่ตอบใช่
คิดเป็นร้อยละ 8.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 92.0
ตารางที่ 3.36 ร้อยละของปัจจัยในการรับข่าวสารจากอื่นๆ
ปัจจัยในการรับข่าวสารจากอื่นๆ
ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้อยละ
6.0
94.0
100.0

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการรับข่าวสารจากอื่นๆ เช่น Facebook จานวน 50 คน พบว่าผู้
ทีต่ อบใช่ คิดเป็นร้อยละ 6.0 และไม่ใช่ คิดเป็นร้อยละ 94.0
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ตารางที่ 3.37 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับ
เหตุผลหากได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการ K SME Care
ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับเหตุผล
เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาธุรกิจ
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้
เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ
เพื่อรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน

X

4.14
4.08
3.78
3.52

S.D.
.756
.695
.764
.789

ระดับความคิดเห็น
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆเกี่ยวกับเหตุผลหากได้เข้าร่วมอบรมกับ โครงการ K SME
Care จานวน 50 คน พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัย เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาธุรกิจ มากที่สุดเป็นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.14 รองลงมาอันดับ 2 คือ เพื่อเพิ่มองค์
ความรู้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) = 4.08 และอันดับ 3 คือ เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย ( X ) =
3.78 ตามลาดับ
สรุปประเด็นการไม่เข้าร่วมการอบรมกับโครงการ K SME Care
จากการสารวจแบบสอบถามผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมอบรมกับโครงการ K SME Care ทาให้
ทราบว่า ผู้ประกอบการSMEส่วนใหญ่ไม่เคยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ K SME Care
มาก่อน คิดเป็นร้อยละ 44.0 และส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องด้านการขาย คิดเป็นร้อยละ 38.0
และช่องทางการสื่อสารที่จะสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการSMEมากที่สุดคือ ทางโทรทัศน์ คิดเป็น
ร้อยละ 48.0
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการSMEที่ไม่เคยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ K
SME Care สามารถรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ K SME Careได้มากหากมีการสื่อสารผ่านทาง
โทรทัศน์ และมีความสนใจเนื้อหาการอบรมที่เกี่ยวกับด้านการขาย

97

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis)
การเมือง (Political Factors)
ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทางการเมือง ยังคงไม่มีเสถียรภาพ จากความไม่
ชัดเจนทางการเมือง ทาให้การชุมนุมนั้นเกิดขึ้นและรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มี
ความร้ายแรงเพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ ทาให้รัฐบาลไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ต่างๆ ได้ อย่าง เต็มที่ และนอกจากเหตุการณ์การชุมนุมแล้วยังมีความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดน ภาคใต้ที่มีสาเหตุมาจากการเมือง ส่งผลกระทบ ในภาคใหญ่ ต่อความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภค นักลงทุนและนักท่องเที่ยว ทาให้มีผลต่อเนื่องถึงความต้องการสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย์ชะลอตัวลง
ดังนั้นทางรัฐบาลได้มีการกาหนดนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคน
ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย และสร้างเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง สังคม
และเศรษฐกิจขึ้น
เศรษฐกิจ (Economic Factors)
จากเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ การ
ผลิต การส่งออก การลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากการที่ราคาพืชผลสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่สงบทาง
การเมืองได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดิน
ทางเข้ามาเมืองไทยลดลง
และสาหรั บเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 เศรษฐกิจในต่างประเทศเกิดการ
ชะลอตัว ส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทย ชะลอตัวลง ประกอบกับค่ าเงินบาทของไทยที่แข็ง
ค่าขึ้น ส่งผลให้รายได้เงินต่างประเทศที่แปลงเป็นเงินบาทมีมูลค่าน้อยลง
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ตารางที่ 3.38 สรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจ
ป 2553 และ2554 (ณ เดือนธันวาคม 2553)
(สานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง , 2553: 2)

ทาให้ทราบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2553 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจในประเทศมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) มากกว่าครึ่งหลังของปี ส่งผลให้มีจานวนผู้ประกอบการ SMEเข้า
ร่วมโครงการ K SME Care มากกว่าช่วงครึ่งหลังของปี แต่ถ้ามองภาพรวมตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี
2553 นาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาเทียบกับจานวนผู้ประกอบการ SMEที่เข้าร่วม
โครงการแล้ว ช่วงที่เศรษฐกิจในประเทศมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ติดลบ คือ
เท่ากับ (-2.3) ในปี 2552 กลับมีผู้ประกอบการSMEที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุด
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จานวนคน รุ่น 1-3

จานวนคน รุ่น 4-7

จานวนคน รุ่น 8-10

จานวนคน รุ่น 11-13

717
589 590
496
357

314

290

345

286 310

216 234

ปี 2550 GDP 4.7

ปี 2551 GDP 2.6

231

ปี 2552 GDP -2.3

ปี 2553 GDP 7.8

แผนภูมิที่ 3.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) เทียบกับจานวนผู้ประกอบการSME
ที่เข้าร่วมโครงการ K SME Care
สังคมและวัฒนธรรม (Social Factors)
ปัจจุบันการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สังคมเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น และเริ่มเข้าสู่ยุคสังคมแห่ง
การเรียนรู้ โครงการ K SME Care ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญนี้ในการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดตั้ง
โครงการที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริงและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน โครงการ K SME Care จึงได้รับการ
ตอบรับจากผู้ประกอบการSMEเป็นอย่างดี
เทคโนโลยี (Technological Factors)
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในทางตรงและทา งอ้อม และ
เทคโนโลยีในปัจจุบันถือว่ามีความก้าวหน้าจากเดิมมาก ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆไป
ในทางที่ดีจะก่อให้เกิดการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางธนาคารกสิกรไทยจึงนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริการมากขึ้น เช่น ด้าน Information Technology และInternet เป็นต้น
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การวิเคราะห์ปัจจัยทางการแข่งขัน (Five Forces Model)
สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน (Intensity of Rivalry)
ในปัจจุบันการแข่งขันของสถาบันการเงินทั้งในส่วนของสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร
และสถาบันการเงินที่ไม่เป็นธนาคาร (Non Bank) มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งในส่วนของ
การแข่งขันด้านการระดมเงินฝาก และการปล่อยสินเชื่อ มีการออกผลิตภัณฑ์ ทางการเงินใหม่ๆ
มานาเสนอแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแนวโน้มของสถาบันการเงินข้ามชาติ ที่จะเข้ามาทา
ธุรกิจด้านการเงินเพิ่มขึ้น จากการที่จะมีการเปิดเสรีทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทยได้ให้ความสาคัญในการให้บริการ เพราะการให้บริการที่เป็นเลิศนั้น
สามารถนาความสาเร็จมาให้กับองค์กรได้เนื่องจากธุรกิจธนาคารถือว่าเป็นธุรกิจในการให้บริการ
จึงต้องให้การบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจมากที่สุด นอกเหนือ จากนั้นจะต้อง
ให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
คู่แข่งขันรายใหม่ที่มีศักยภาพ (Potential Entrants)
คู่แข่ง รายใหม่ ในสถาบันการเงิน นั้นมีหลายองค์กร แต่มีไม่กี่องค์กรที่ลูกค้าจะให้ความ
เชื่อถือและไว้วางใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการกับธนาคารนั้นๆ
เมื่อลูกค้ามี
ความภักดีต่อธนาคารสูง จึงส่งผลให้ต้นทุนเปลี่ยนใจสูง (Switching Cost) เช่นกัน ดังนั้นการที่
จะเกิดคู่แข่งรายใหม่นั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการเปลี่ยนใจลูกค้า แต่ทางธนาคารกสิกร
ไทยก็มิได้นิ่งนอนใจ จึงได้พยายามคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้ องการทางการ
เงินของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คงความเชื่อใจและจงรักภักดีกับธนาคารกสิกรไทยตลอดไป
อานาจต่อรองของผู้ซื้อ (Buyer Power)
ผู้ฝากเงินจะมีอานาจการต่อรองที่สูงมากขึ้น เนื่องจากวิกฤตการณ์ของสถาบันการเงิน
ของสหรัฐ ทาให้ความมั่นใจต่อสถาบันการเงินทั่ว โลกมีปัญหา ความต้องการระดมเงินทุนมีมาก
ขึ้นเพื่อนาเงินมาแก้ไขปัญหา มีผลให้อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จะทาให้ผู้ฝากสามารถ
เลือกฝากเงิน ในสถาบันที่น่าเชื่อถือและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
แต่ถ้าเป็นอานาจการต่อรองของผู้ประกอบการ SMEที่เข้าร่วมโครงการ K SME Care นั้น
มีค่อนข้างต่า เนื่องจากการบริการโดยการจัดโครงการอบรมนั้นมีเพียงธนาคารกสิกรไทยที่เปิด
ให้บริการ สาหรับผู้ประกอบการSMEเท่านั้น
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อานาจต่อรองของผู้ขาย (Supplier Power)
อานาจการต่อรองของผู้ขายนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการที่ทางธนาคารกสิกรไท ย
เป็นผู้ซื้อจากผู้ขายว่าคือสิ่งใด ถ้าหากเป็นด้านการบริการ เช่น ให้ผู้ขายจัดงานสัมมนาอานาจ
การต่อรองของผู้ขายนั้นมีน้อย เนื่องจากผู้ขายมีจานวนมากทางธนาคารกสิกรสามารถเลือก
บริษัทผู้ขายที่เสนอราคาต่าที่สุดให้มาร่วมงานได้ แต่หากเป็นสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง เช่น
ของขวัญที่ระลึก หรือของพรีเมี่ยม ที่ทาจากวัสดุราคาแพง ก็อาจทาให้ทางผู้ขายมีอานาจในการ
ต่อรองสูงก็เป็นได้
ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Substitutes)
ธนาคารมีคู่แข่งทั้งที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร
และ สถาบันการเงินที่ไม่เป็น
ธนาคาร (Non Bank) ในส่วนของสินค้าทดแทน ด้านการระดมเงินฝาก จะมีสินค้าทดแทน เช่น
พันธบัตร ตราสารทุน การประกันชีวิต ฯลฯ หากเป็นสินคาทดแทนในส่วนของโครงการ K SME
Care ทางธนาคารอื่นยังไม่มีโครงการที่คล้ายลักษณะเช่นนี้
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วย (7S Model)
7S Model
Structure
(โครงสร้างองค์กร )

จุดแข็ง (Strength)
S1 มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน และ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

จุดอ่อน (Weakness)
W1 โครงสร้างองค์กรที่มีขนาดใหญ่ทาให้ต้อง
ทางานหลายขั้นตอน

W2 สถานที่ที่ใช้ในการอบรมของผู้ประกอบการ
SME มีเพียง 2 แห่ง คือที่ ธนาคารกสิกรไทย
S2 มีการกาหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ และมีความ สานักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ และK SME Care
ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
Knowledge Center ชั้น2 อาคารจัตุรัสจามจุรี
W3 ในด้านราคา และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์
ที่ทางธนาคารมีนั้นยังไม่ดึงดูดใจฐานลูกค้าของ
ธนาคารอื่น ให้เปลี่ยนมาใช้บริการของธนาคาร
S3 มีการจาแนกกลุ่มลูกค้า
กสิกรไทย
W4 การอบรมในรูปแบบกรณีศึกษายังมีไม่มาก
S4 เป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ นัก เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ประกอบการSME
จึงสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์กับ
ต้องการให้มีการอบรมในรูปแบบกรณีศึกษาเป็น
Strategy
ผู้ประกอบการได้ในระยะยาว
ส่วนใหญ่
(กลยุทธ์ขององค์กร )
W5 บางหลักสูตรในการอบรม ยังไม่เหมาะสม
กับผู้อบรมที่เป็นผู้ประกอบการSME เพราะบาง
S5 ทางธนาคารมีการทาการตลาดเชิงรุกได้
เนื้อหาต้องใช้ระยะเวลานานในการทาความ
อย่างดีเยี่ยม
เข้าใจ และเป็นเรื่องไกลตัว
S6 ธนาคารกสิกรไทยสามารถเข้าถึงกลุ่ม
W6 เนื้อหาในการอบรมบางเนื้อหายังไม่ได้รับ
ลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด
ประโยชน์มากนัก
S7 โครงการ K SME Care เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับผู้ประกอบการSME ให้ได้เพิ่มพูนความรู้
W7 เนื้อหาในการอบรมยังไม่เจาะลึก
และนาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ และยังเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งที่ให้ผู้ประกอบการSME ได้
W8 จานวนผู้เข้าอบรมมีมากเกินไป เพราะทาให้
พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
ไม่สามารถทาความรู้จักกันได้ทุกคน
W9 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ K
SME Care ยังไม่ทั่วถึงหรือยังมีน้อย จึงทาให้
System
S8 ธนาคารมีหน่วยงานวิจัยและมีพัฒนาการ
กลุ่มลูกค้าไม่รู้จักโครงการ K SME Care
(ระบบการ
ทางด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
เท่าที่ควร
ปฏิบัติงาน)
S9 ธนาคารมีการเตรียมพร้อมกับการปรับตัว
ต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
W10 เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารกสิกรไทยที่ K
Staff
S10 ธนาคารกสิกรไทยมีทรัพยากรที่มี
SME Care Knowledge Center หรือที่อาคาร
ศักยภาพในด้านผู้บริหาร เงินทุน อุปกรณ์ และ จามจุรีสแควร์ ยังไม่สามารถให้รายละเอียดที่
(บุคลากร )
สถานที่
เกี่ยวกับโครงการได้เท่าที่ควร
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Skill
(ทักษะความรู้
ความสามารถ )
Style
(รูปแบบการบริหาร
จัดการ )
Share Values
(ค่านิยมร่วม)

S11 บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
S12 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
ด้านในสาขาวิชาต่างๆ
S13 ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา
ตนเอง และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
S14 มีความสามารถในการประสานงานกับ
เครือข่ายองค์กรต่างๆ
S15 มีเป้าหมายการทางานร่วมกัน และเน้น
การทางานเป็นทีม

W11 ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมีข้อจากัดทาง
ความรู้ ความสามารถ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

O1 ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆทาให้ผู้ประกอบการSME เริ่มเห็นความสาคัญใน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น

T1 ธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากอดีต จึงทาให้ลูกค้า
มีทางเลือกที่จะใช้บริการกับทางธนาคารพาณิชย์มากขึ้น

O2 ผู้ประกอบการSME รุ่นใหม่ๆ เป็นผู้ที่มีความรู้และ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ทาให้เป็นช่องทาง
หนึ่งของโครงการ K SME Care ในการเผยแพร่ข่าวสาร
ถึงผู้ประกอบการSMEโดยตรง

T2 วิทยากรภายนอกที่ทางธนาคารกสิกรไทยเชิญมาบรรยาย
กรณีศึกษานั้น ซึ่งบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจจึงไม่สามารถ
บรรยาย หรือวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด

O3 ผู้ประกอบการSME มีความเชื่อมั่นในการให้บริการที่
ทางธนาคารกสิกรไทยมอบให้แก่ผู้ประกอบการSME
เนื่องจากเป็นธนาคารที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

T3 ภาวะทางการเมืองของไทยยังไม่เสถียรภาพ ทาให้ขาด
นโยบายที่ชัดเจนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

O4 เกิดการร่วมมือกันของกลุ่มพันธมิตรและกลุ่ม
ธนาคารกสิกรไทย ทาให้ธนาคารมีโอกาสในการขยาย
ช่องทางในการให้บริการได้มากขึ้น

T4 ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

O5 ระบบเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีการคิดค้นและพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา ทาให้ธนาคารกสิกรไทยได้นาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาปรับใช้ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการSME

T5 สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยมีความไม่แน่นอนสูง จึงทาให้
ธนาคารกาหนดนโยบายและทาการวางแผนการประกอบการ
ต่างๆยากลาบากมากขึ้น

O6 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีมิตรไมตรี เปิดโอกาสและ
ยอมรับในธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเปิดโครงการจัดอบรม
และให้บริการอย่างเป็นกันเอง

104

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
จุดแข็ง (Strengths)

TOWS Matrix

S1 มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
S2 มีการกาหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ และมี
ความยึดมั่นในจรรยาบรรณ
S3 มีการจาแนกกลุ่มลูกค้า
S4 เป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงและมี
ประสบการณ์ จึงสร้างความน่าเชื่อถือและ
ความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการได้ในระยะ
ยาว
S5 ทางธนาคารมีการทาการตลาดเชิงรุก
ได้อย่างดีเยี่ยม
S6 ธนาคารกสิกรไทยสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด
S7 โครงการ K SME Care เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการSME ให้ได้
เพิ่มพูนความรู้ และนาไปประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจ และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้
ผู้ประกอบการSME ได้พันธมิตรทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
S8 ธนาคารมีหน่วยงานวิจัยและมี
พัฒนาการทางด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
S9 ธนาคารมีการเตรียมพร้อมกับการ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา
S10 ธนาคารกสิกรไทยมีทรัพยากรที่มี
ศักยภาพในด้านผู้บริหาร เงินทุน อุปกรณ์
และสถานที่
S11 บุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
S12 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ
เฉพาะด้านในสาขาวิชาต่างๆ
S13 ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรในการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
S14 มีความสามารถในการประสานงาน
กับเครือข่ายองค์กรต่างๆ
S15 มีเป้าหมายการทางานร่วมกัน และ
เน้นการทางานเป็นทีม

จุดอ่อน (Weakness)
W1 โครงสร้างองค์กรที่มีขนาดใหญ่ทาให้
ต้องทางานหลายขั้นตอน
W2 สถานที่ที่ใช้ในการอบรมของ
ผู้ประกอบการSME มีเพียง 2 แห่ง คือที่
ธนาคารกสิกรไทย สานักงานใหญ่ราษฎร์
บูรณะ และK SME Care Knowledge
Center ชั้น2 อาคารจัตุรัสจามจุรี
W3 ในด้านราคา และความคุ้มค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทางธนาคารมีนั้นยังไม่ดึงดูดใจ
ฐานลูกค้าของธนาคารอื่น ให้เปลี่ยนมาใช้
บริการของธนาคารกสิกรไทย
W4 การอบรมในรูปแบบกรณีศึกษายังมีไม่
มากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ
SME ต้องการให้มีการอบรมในรูปแบบ
กรณีศึกษาเป็นส่วนใหญ่
W5 บางหลักสูตรในการอบรม ยังไม่
เหมาะสมกับผู้อบรมที่เป็นผู้ประกอบการ
SME เพราะบางเนื้อหาต้องใช้ระยะ
เวลานานในการทาความเข้าใจ และเป็น
เรื่องไกลตัว
W6 เนื้อหาในการอบรมบางเนื้อหายังไม่ได้
รับประโยชน์มากนัก
W7 เนื้อหาในการอบรมยังไม่เจาะลึก
W8 จานวนผู้เข้าอบรมมีมากเกินไป เพราะ
ทาให้ไม่สามารถทาความรู้จักกันได้ทุกคน
W9 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ K
SME Care ยังไม่ทั่วถึงหรือยังมีน้อย จึงทา
ให้กลุ่มลูกค้าไม่รู้จักโครงการ K SME
Care เท่าที่ควร
W10 เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารกสิกรไทย
ที่ K SME Care Knowledge Center หรือ
ที่อาคารจามจุรีสแควร์ ยังไม่สามารถให้
รายละเอียดที่เกี่ยวกับโครงการได้เท่าที่ควร
W11 ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมีข้อจากัด
ทางความรู้ ความสามารถ
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โอกาส (Opportunities)
O1 ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทาให้
ผู้ประกอบการSME เริ่มเห็นความสาคัญ
ในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
O2 ผู้ประกอบการSME รุ่นใหม่ๆ เป็นผู้
ที่มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
เป็นอย่างดี ทาให้เป็นช่องทางหนึ่งของ
โครงการ K SME Care ในการเผยแพร่
ข่าวสารถึงผู้ประกอบการSMEโดยตรง
O3 ผู้ประกอบการSME มีความเชื่อมั่น
ในการให้บริการที่ทางธนาคารกสิกรไทย
มอบให้แก่ผู้ประกอบการSME เนื่องจาก
เป็นธนาคารที่มีธรรมาภิบาลที่ดี
O4 เกิดการร่วมมือกันของกลุ่ม
พันธมิตรและกลุ่มธนาคารกสิกรไทย ทา
ให้ธนาคารมีโอกาสในการขยายช่องทาง
ในการให้บริการได้มากขึ้น
O5 ระบบเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีการ
คิดค้นและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทาให้
ธนาคารกสิกรไทยได้นาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาปรับใช้ในการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการSME
O6 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีมิตรไมตรี
เปิดโอกาสและยอมรับในธนาคารกสิกร
ไทย ซึ่งเปิดโครงการจัดอบรมและ
ให้บริการอย่างเป็นกันเอง

กลยุทธ์เชิงรุก
(SO Strategy)
(S4,S5,S10,O3)
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
(Business Level Strategy)

(W9,O2,O4,O5)
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
(Business Level Strategy)

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิง
การตลาดแบบรุก (Proactive กลยุทธ์กระจายพันธมิตร
MPR)
(Alliance Strategy)

อุปสรรค (Threats)
T1 ธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันที่
สูงขึ้นจากอดีต จึงทาให้ลูกค้ามีทางเลือก
ที่จะใช้บริการกับทางธนาคารพาณิชย์
มากขึ้น
T2 วิทยากรภายนอกที่ทางธนาคาร
กสิกรไทยเชิญมาบรรยายกรณีศึกษานั้น
ซึ่งบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจจึงไม่
สามารถบรรยาย หรือวิเคราะห์ได้อย่าง
ละเอียด
T3 ภาวะทางการเมืองของไทยยังไม่
เสถียรภาพ ทาให้ขาดนโยบายที่ชัดเจน
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
T4 ความต้องการของลูกค้ามีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้น
T5 สภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยมี
ความไม่แน่นอนสูง จึงทาให้ธนาคาร
กาหนดนโยบายและทาการวางแผนการ
ประกอบการต่างๆยากลาบากมากขึ้น

กลยุทธ์เชิงแก้ไข
(WO Strategy)

กลยุทธ์เชิงป้องกัน
(ST Strategy)
(S2,S3,S4,S6,T1)
กลยุทธ์ระดับองค์กร
(Corporate Level Strategy)
กลยุทธ์การเจาะตลาดมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์
(Market Penetration)
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ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
แนวทางเลือกที่ 1: กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบบรุก (Proactive MPR)
(S4,S5,S10,O3) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level
Strategy) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบบรุก (Proactive MPR)
การทาประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนั้น มุ่งให้ความสาคัญกับการตลาด สินค้า การบริการและ
ตราสินค้า ซึ่งแตกต่างจากการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดิม ที่มุ่งความสาคัญไปที่ภาพลักษณ์
ขององค์กร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบบรุก (Proactive MPR) นั้นจึงหมายถึง
ขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติงานและการประเมินผล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการและ
ความพึงพอใจ โดยอาศัยการให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือผ่านรูปแบบการนาเสนอเกี่ยวกับ การ
ให้บริการและองค์กร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและต้องการใช้บริการในที่สุด
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบบรุก (Proactive MPR) จึงเป็นการมุ่งสร้าง
โอกาสทางการตลาดมากกว่าการคอยแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว เหมาะใน
ภาวการณ์การแข่งขันทางการตลาดอย่างรุนแรงในการใช้การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดแบบ
รุกนี้จะมีความจาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการมุ่งวัตถุประสงค์ทางการตลาดเป็นสาคัญ
ดังนั้นทางธนาคารกสิกรไทยได้เลือกการจัดนิทรรศการแสดงสินค้าสาหรับผู้ประกอบการ
SME ในการเปิดร้านแสดงสินค้า และขายสินค้าได้อย่างอิสระ
จึงเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการเข้าไปทาความรู้จักกับผู้ประกอบการSMEที่อาจจะเคยใช้
บริการหรือไม่เคยใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทยมาก่อน นอกจากนั้นทางธนาคารยังสามารถให้
คาแนะนาผู้ประกอบการSMEในการดาเนินธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจตกต่าผ่านทางโครงการ K
SME Care
แนวทางปฏิบัติ
1. วางแผนในการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า
2. ติดต่อสถานที่ในการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า
3. ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการ SMEให้รับทราบในการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า
เพื่อจองร้านค้า
4. รวบรวมข้อมูลร้านค้า
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารถึงการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า
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6. ดาเนินการเปิดนิทรรศการแสดงสินค้า
7. ทาการประเมินผล
ข้อดี
1. ทาให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อถือ และศรัทธาในองค์กรมากขึ้น
2. ช่วยสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้กับลูกค้าผู้ประกอบการ
3. ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและขจัดความรู้สึกเชิงลบให้กับองค์กร
4. สามารถสร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยจุดยืนของโครงการ K SME Care
เป็นหลักในการสื่อสารเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสีย
ต้องใช้ต้นทุนสูง
งบประมาณ
ค่าสถานที่
100,000
บาท
ค่าประชาสัมพันธ์
30,000
บาท
รวม
130,000
บาท
แนวทางเลือกที่ 2: กลยุทธ์การเจาะตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Market Penetration)
(S2,S3,S4,S6,T1) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เป็น กลยุทธ์ ในระดับองค์กร
(Corporate Level Strategy) โดยการใช้ กลยุทธ์ การเจาะตลาด มุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Market
Penetration)
การเจาะตลาด (Market Penetration) เหมาะสมกับองค์กรที่มุ่งสร้างอัตราการเติบโต โดย
พยายามเพิ่ม จานวนลูกค้าผู้ประกอบการ SMEรายใหม่ ในโครงการ K SME Care โดยทาการส่ง
เสริมการตลาด
แนวทางปฏิบัติ
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางการตลาดสาหรับกลุ่มลูกค้าหรือผู้ประกอบการ SME โดยการช่วย
ผู้ประกอบการSME ในการประชาสัมพันธ์ บริษัท ร้านค้า หรือการให้บริการของผู้ประกอบการ
SMEฟรี ผ่านสื่อต่างๆที่ทางธนาคารมีอยู่แล้ว เช่น จัดทาบทความ โฆษณา หรือข้อมูลต่างๆที่
เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ดังนั้นขั้นตอนในการจัดทาวารสารจึงมีดังนี้
1. มีการประชุมทีมงาน
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2. มีการประสานงานกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยเพื่อขอข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์
ต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการSME
3. นาข้อมูลที่ได้จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยมาสรุปเนื้อหาสาระ
4. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
5. ส่งพิมพ์วารสาร
6. ส่งเอกสารให้กับผู้ประกอบการSME
การมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ประกอบการSME โดยการยึดหลักลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) และส่งเสริม 3C อันได้แก่ CRM (Customer Relationship
Management), CEM (Customer Experience Management) และ CSR (Corporate Social
Responsibility)
CRM (Customer Relationship Management) หรือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านกิจกรรมการอบรมและ การให้คาปรึกษาทางธุรกิจ
รวมทั้งการช่วยเหลือ เวลาที่ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการทาธุรกิจ โดยธนาคารจะมีการจัด
ฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ
โดยการบันทึกข้อมู ลส่วนตัวและข้อมูลทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไว้เพื่อความสะดวกในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนั้นขั้นตอนในการจัด
โครงการอบรมจึงมีดังนี้
1. มีการประชุมทีมงาน
2. การกาหนดหัวข้อ
3. การกาหนดวิทยากร
4. การกาหนดสถานที่
5. ส่งจดหมายเชิญผู้ประกอบการSME
6. สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน
7. เริ่มดาเนินการอบรมตามแผนที่วางไว้
CEM หรือ (Customer Experience Management) เป็นเครื่องมือที่มุ่งสู่ความรู้สึกของ
ลูกค้า ในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ สร้างประสบการณ์ที่ตราตรึงใจให้ลูกค้า โดยนาการบริการเข้าไปนั่งในใจของลูกค้า โดยลูกค้า
สามารถสัมผัสกับจุดติดต่อ (Contact Points) ต่างๆ และได้รับรู้ถึงความรู้สึกเชิงบวกที่สร้าง
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ความทรงจาดีๆ จนเกิดการ ใช้บริการซ้า กระทั่งมีการบอกต่อ ดังนั้นขั้นตอนในการจัดโครงการ
K SME Care ให้เกิด CEM หรือ (Customer Experience Management) คือ
1. การจัดเวที และการตั้งค่าของแสง สี เสียง อย่างลงตัว
2. มีการนาน้ามันหอมระเหยกลิ่นอ่อนๆมาใช้เพื่อให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายทั้งกายและใจ
3. พร้อมบริการอาหารและของว่างรสเลิศ
CSR หรือ (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นการนามาใช้ประโยชน์เพื่อให้
สาธารณชนเห็นว่าองค์กรไม่ได้หาแต่กาไร แต่ยังมีความรับผิดชอบต่อสัง คม และผลตอบแทน
คืนสู่สังคมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ดังนั้นในการจัดการอบรมของโครงการ K SME Care จึง
เป็นหนึ่งในโครงการ CSR หรือ (Corporate Social Responsibility) ที่ทางธนาคารกสิกรไทยได้
ตั้งใจมอบให้แก่ผู้ประกอบการSME
ข้อดี
1. จานวนลูกค้าผู้ประกอบการSMEรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
2. ต้นทุนต่อรายจะลดลง เนื่องจากมีจานวนผู้เข้าร่วมอบรมต่อครั้งเป็นจานวนมาก
3. โอกาสเกิดลูกค้ารายใหม่สูงขึ้น
ข้อเสีย
1. คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยอด ลูกค้า ที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งดึงดูดใจให้คู่แข่งขันใหม่
ต้องการเข้าสู่ตลาดมากขึ้น
2. หากจานวนผู้เข้าร่วมอบรมที่มากเกินไปทาให้ ผู้ประกอบการSMEรู้จักกันได้ไม่ทั่วถึง
งบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ โดยการลงสื่อสิ่งพิมพ์ 50,000 บาท
วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
บาท (ใช้ข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
ส่งบทความให้ผู้ประกอบการSME
บาท (ใช้ระบบของธนาคารในการส่ง)
อาหารและอาหารว่าง
35,000 บาท
รวม
85,000 บาท
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แนวทางเลือกที่ 3: กลยุทธ์กระจายพันธมิตร (Alliance Strategy)
(W9,O2,O4,O5) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business
Level Strategy) กลยุทธ์กระจายพันธมิตร (Alliance Strategy)
โดยการสร้างพันธมิตรกับเครือโรงแรมระดับ 3-5 ดาว ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
โดยใช้สื่อทางเว็บไซด์ของโรงแรม ในการกระจายข่าวสารของโครงการ K SME Care จึงเป็น
การขยายช่องทางการโฆษณา พร้อมกับการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับเ ครือโรงแรม ในการใช้
สถานที่การอบรมของโครงการ K SME Care สาเหตุในการสร้างพันธมิตรกับเครือโรงแรมระดับ
3-5 ดาวนั้นเนื่องจาก โรงแรมในประเทศไทยนั้นมีจานวนมากกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค จึงเป็น
อีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการ SMEได้ โดยที่ผู้ประกอบการ SMEสามารถเข้า
ร่วมอบรมกับทางโครงการได้สะดวกยิ่งขึ้น
แนวทางปฏิบัติ
ดังนั้นขั้นตอนในการสร้างพันธมิตรกับเครือโรงแรมจึงมีดังนี้
1. ทาการหาข้อมูลของโรงแรม
2. ทาการเลือกโรงแรมที่จะติดต่อ
3. ดาเนินการติดต่อ
4. การทาสัญญาระหว่างกัน
5. แจ้งวัน และช่วงเวลาในการใช้สถานที่
ข้อดี
1. เป็นอีกช่องทางในการโฆษณาโครงการ K SME Care ผ่านสื่อของโรงแรมทางเว็บ
ไซด์
2. สามารถกระจายสถานที่ในการจัดอบรมได้ในโรงแรมทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
3. ทาให้ธนาคารกสิกรไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี
ข้อเสีย
1. อาจทาให้ต้องเปลี่ยนสถานที่ในการอบรมจนเกิดความสับสน
2. ทาให้การเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ต่างๆล่าช้าหรือทาได้ยากลาบาก เนื่องจากต้อง
พึ่งพาพันธมิตร
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งบประมาณ
ลงประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์
จัดทาและออกแบบหน้าเว็บไซด์
รวม

บาท
15,000 บาท
15,000 บาท

การตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา
องค์ประกอบที่นามาประกอบการตัดสินใจ เพื่อใช้ในการเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหามี
3 ประการ ดังนี้
1. พิจารณาจากความเหมาะสม และความสอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจธนาคารใน
ปัจจุบัน
2. ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธนาคารกสิกรไทย
3. มีความเป็นไปได้ ที่จะทาให้ผู้ประกอบการSME ในโครงการ K SME Care เพิ่มขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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ตารางที่ 3.39 ตารางสรุปทางเลือกการแก้ไขปัญหา
กลยุทธ์
เกณฑ์
ประกอบการ
พิจารณา

ถ่วง
น้าหนัก

กลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์เชิง
การตลาดแบบรุก
คะแนน
คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

กลยุทธ์การเจาะตลาด
มุ่งเน้นความสัมพันธ์

กลยุทธ์กระจายพันธมิตร

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

การตอบสนองต่อ
สถานการณ์
ปัจจุบัน

0.3

3

0.9

5

1.5

2

0.6

ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน

0.3

4

1.2

3

0.9

4

1.2

ความเป็นไปได้
ของผู้ประกอบการ
SMEที่เพิ่มขึ้น

0.4

4

1.6

4

1.6

4

1.6

รวม

1

3.7

4

3.4

จากตารางที่ 3.39 สามารถสรุปได้ว่า กลยุทธ์การเจาะตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์ เป็นกล
ยุทธ์ที่มีคะแนนถ่วงน้าหนักมากที่สุด คือ มีคะแนนเท่ากับ 4 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิง
การตลาดแบบรุก มีคะแนนรองลงมา คือ มีคะแนนเท่ากับ 3.7 และกลยุทธ์กระจายพันธมิตร มี
คะแนนน้อยที่สุด คือ มีคะแนนเท่ากับ 3.4
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ กลยุทธ์การเจาะตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์ ในการแก้ไขปัญหา
คือจานวนผู้ประกอบการSME ในโครงการ K SME Care ที่ลดลง และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ในข้างต้น
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การบริหารโครงการ (Project Management)
ชื่อโครงการ (Project Title)
โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(K SME Care) รุ่นที่ 13 กรุงเทพฯ
วันที่เริ่มโครงการ (Project Start Date)
ศุกร์ที่ 20 ส.ค. 53
วันที่จบโครงการ (Project End Date)
ศุกร์ 15 ต.ค. 53
ระยะเวลาโครงการ (Project Duration)
2 เดือน
Project Manager
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและส่งเสริมธุรกิจลูกค้าประกอบการ
หลักการและเหตุผล
จากความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจทาให้สถาบันการเงินต่างๆเริ่มให้การสนับสนุนการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการSME โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพ
เติมเต็มความรู้ใหม่ๆ ให้เจ้าของธุรกิจทันโลกอยู่เสมอ และเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการSME ให้
สามารถดาเนินธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสภาพของธุรกิจไทย อันจะช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมี
การฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
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วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objective)
1. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการSME
2. สานต่อนโยบายในการช่วยเหลือสังคม
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการSME สามารถดาเนินธุรกิจได้ จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่า ใน
รูปแบบกิจกรรมต่างๆ
4. เป็นการส่งเสริมความรู้ในการนาไปประยุกต์ใช้กับการทาธุรกิจ
ขอบเขตของโครงการ (Approach)
ผู้ประกอบการSME ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือทายาท
ทุกแขนงอาชีพ
มีผลประกอบการ 10 - 400 ล้านบาท / ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์ (Materials)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
ด้านในห้อง
CD เพลง
Logo K Bank ที่โพเดียม
โพเดียม
ดอกไม้ที่โพเดียม (โทนสีสดใส )
ป้ายชื่อวิทยากร พิมพ์ลงกระดาษขาวพร้อมใส่อะคิลิคสามเหลี่ยม
ดอกไม้ตั้งโต๊ะ (ใช้โทนขาวเขียว )
ชุดเก้าอี้โซฟา VIP
ดอกไม้ตั้งโต๊ะในชุดเก้าอี้โซฟา VIP (ใช้โทนสีสดใส )
แก้วน้าบนโต๊ะ VIP
แผ่นรองคากล่าวเปิด - ปิดงาน 2 แผ่น
จอ LCD Projector 2x3 พร้อมเครื่องฉาย 2 ชุด
เสียงที่ใช้สาหรับช่วงเปิดตัวบุคคล
ระบบเครื่องเสียง
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14
15
16
17
18

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wireless
โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง (สาหรับวิทยากร)
ระบบแสง
ป้ายบอกเวลา
คากล่าวเปิด ปิด

รายการ
ด้านนอกห้อง
โต๊ะ + เกาอี้ สาหรับลงทะเบียน 4 ที่นั่ง พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ
โต๊ะสาหรับวาง ป้ายติดหน้าอก (ยาวเท่ากับโต๊ะลงทะเบียน พร้อมผ้าคลุม)
Photo Back drop
Agenda Board
บัตรติดหน้าอก
แฟ้มเอกสาร
โถแก้วใส่นามบัตร
ดอกไม้วางบนโต๊ะลงทะเบียนและโต๊ะวางโน้ตบุ๊ค (ใช้โทนสีสดใส )
ป้าย "ลงทะเบียน" พิมพ์ลงบนกระดาษขาว
ป้ายบอกทางห้องอบรม
อาหารว่าง
โน้ตบุ๊ค 4 เครื่อง (สาหรับลงทะเบียน)

งบประมาณ (Budget)
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร
ค่าเอกสาร
รวมทั้งสิ้น

150,000
35,000
30,000
2,300
216,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีศักยภาพ และความรู้ใหม่ๆ สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในการ
ประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังคาดหวังให้เกิดเครือข่ายในการทาธุรกิจ
โครงสร้างองค์กรของโครงการ K SME Care
ผู้อานวยการอาวุโสฝ่าย
การตลาดและส่งเสริม
ธุรกิจลูกค้าประกอบการ

ผู้บริหารโครงการ
KSME Care

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
โครงการ

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
โครงการ

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
โครงการ

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
โครงการ

เจ้าหน้าที่จัดเตรียม
อุปกรณ์

Action Plan

กิจกรรม
กาหนดโครงการ
วางแผน
ปฏิบัติและควบคุม
โครงการ
ปิดโครงการ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

บทที่ 4
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุป และอภิปรายผลการศึกษา
ปัจจุบัน สภาพความกดดันทางด้านเศรษฐกิจ มีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้สภาพการแข่งขัน
นั้นมีสูงขึ้นตามไปด้วย ทางธนาคารกสิกรไทย จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้า
ผู้ประกอบการSME เติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการทางการตลาด “K
SME Care”
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาโครงการ K SME Care เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
อบรมให้แก่ผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทย ” แต่ในการจัดงานแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมรับการ
อบรมลดลงตั้งแต่รุ่น11 จนถึงรุ่น 13 ทาให้เกิดปัญหาเรื่องการกาหนดทิศทางในการวางแผนการ
อบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และนาไปสู่การที่ลูกค้าจะไม่สนใจรับ
บริการเรื่องอื่นๆได้ในอนาคต
โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูล
ทุติยภูมิ พร้อมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST Analysis), ปัจจัยทางการแข่งขัน (Five
Forces Model), ปัจจัยภายใน (7S Model), จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT
Analysis) และสภาพแวดล้อมองค์กรเพื่อการกาหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix) จึงขอสรุปข้อมูล
ต่างๆดังนี้
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูล จากแบบสอบถามของผู้ที่เคยเข้า ร่วมอบรมใน
โครงการ K SME Care ทาให้ทราบถึงปัจจัย ของสภาพแวดล้อม ที่สามารถส่งผลให้จานวน
ผู้ประกอบการลดลง เช่น ในการศึกษาครั้งนี้ทราบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเข้าร่วมโครงการ
ก็ต่อเมื่อ หัวข้อในการอบรม
ตรงกับสถานการณ์เ ศรษฐกิจ หรือ ตรงกับความสนใจของ
ผู้ประกอบการ ดังนั้นโครงการ K SME Care ควรมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อให้มีความทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ประกอบการSME สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
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ให้มากที่สุด พร้อมกันนั้นผู้ประกอบการ SME มีความคาดหวังที่จะได้พันธมิตรทาง ธุรกิจ เป็น
อันดับแรกของการเข้าร่วมโครงการ K SME Care จึงควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และให้เหมาะ
กับผู้ประกอบการSME มากที่สุด เป็นการละลายพฤติกรรมและยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
ต่อกันของผู้ประกอบการSME
ดังนั้นจากปัจจัยด้านหัวข้อการอบรมและการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนี้ หากทางธนาคาร
มีการปรับปรุง และพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ SME ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
จึงเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจในการเข้าร่วมโครงการกับ K SME Care
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้ที่ ไม่ เคยเข้า ร่วมอบรมใน
โครงการ K SME Care ทาให้ทราบถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อม ที่สามารถส่งผลให้จานวน
ผู้ประกอบการลดลงอีกเช่นกัน เช่น ในการศึกษาครั้งนี้ทราบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SME ที่
ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ K SME Care มีปัจจัยมาจากการประชาสัมพันธ์ที่ ยังไม่ทั่วถึง จึงทาให้
ไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ K SME Care และผู้ประกอบการSME ส่วนใหญ่มีความสนใจ
ในหัวข้อการอบรมด้านต่างๆต่อไปนี้ คือ ด้านการขาย ด้านการตลาด ด้านการเงิน ตามลาดับ
ดังนั้นหากโครงการ K SME Care สามารถให้ผู้ประกอบการ SME นาความรู้ต่างๆเหล่านี้
ไปประยุกต์ใช้ และได้ผลในทางที่ดีขึ้น พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงกับ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ จะเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการ SME ที่ยังไม่รู้จักโครงการ ได้รู้จัก
โครงการและสนใจในโครงการมากขึ้น
สรุปกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
จากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในบทที่ 3 ผู้วิจัยได้เลือกใช้กลยุทธ์การเจาะตลาดมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์ (Market Penetration) ในการนามาแก้ไขปัญหาจานวนผู้ประกอบการ SME ใน
โครงการ K SME Care ที่ลดลงซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองต่อ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ
ได้เป็นอย่างดี และเป็นกลยุทธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและใช้ต้นทุนในการ
ดาเนินงานต่า อีกทั้งยังได้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโดยการวิเคราะห์สถานการณ์
ต่างๆของศูนย์วิจัยกสิกรไทยไปด้วย พร้อมกันนั้นยังทาให้ธนาคารกสิกรไทย มีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ด้านการดาเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามควรมีการสลับกันระหว่างการจัดสัมมนา
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และการส่งข้อมูลให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าธนาคารให้ความสนใจลูกค้าอย่างดี
เสมอมา
ดังนั้นการนากลยุทธ์ การเจาะตลาดมุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Market Penetration) มาใช้จะ
ส่งผลดีให้กับธนาคาร คือ ช่วยลดต้นทุนการดาเนินงานในการจัดอบรมแต่ละครั้ง ได้มากขึ้น เช่น
ในการจัดโครงการอบรม 1 ครั้งต้องใช้งบประมาณดังนี้
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์
150,000
บาท
ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
35,000
บาท
ค่าวิทยากร
30,000
บาท
ค่าเอกสาร
2,300
บาท
รวมทั้งสิ้น
216,000
บาท
หาก ใน 1 ปีธนาคารมีการจัดการอบรม 4 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินเท่ากับ
(216,000x4) = 864,000 บาท แต่ถ้าหากธนาคารได้นากลยุทธ์การเจาะตลาดมุ่งเน้น
ความสัมพันธ์ (Market Penetration) มาใช้ โดยการส่งเป็นวารสารให้กับผู้ประกอบการSME
เพื่อลดความถี่ของการจัดอบรมเหลือ 2 ครั้ง และจัดทาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
SME 2 ครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินได้ดังนี้
ค่าอบรมในโครงการทั้งหมด 2 ครั้ง
432,000
บาท
ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ 2 ครั้ง
100,000
บาท
รวมทั้งสิ้น
532,000
บาท
ดังนั้นแนวทางในการจัดอบรมครั้งต่อไป ของธนาคารกสิกรไทยสาหรับกลุ่มลูกค้า
ผู้ประกอบการSME เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ K SME Care คือ การจัดอบรม 2
ครั้ง / ปี พร้อมกับการจัดทาวารสารให้กับผู้ประกอบการSME อีก 2 ครั้ง / ปี ทาให้ทางธนาคาร
มีต้นทุนในการดาเนินงานที่ลดลงเท่ากับ 332,000 บาท
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Action Plan
การจัดทาวารสาร
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กิจกรรม

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ประชุมทีมงาน
ประสานงานกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยเพื่อขอข้อมูล
การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการSME
นาข้อมูลที่ได้จากศูนย์วิจัยมาสรุป
Design Layout สิ่งพิมพ์
ส่งพิมพ์วารสาร
ส่งเอกสารให้กับผู้ประกอบการSME

การจัดโครงการอบรม
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กิจกรรม

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
ประชุมทีมงาน
กาหนดหัวข้อ
กาหนดวิทยากร
กาหนดสถานที่
ส่งจดหมายเชิญผู้ประกอบการSME
สรุปข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน
ดาเนินการอบรม
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ข้อจากัดของการศึกษา
1. ข้อจากัดในด้านระยะเวลาในการศึกษาและค้นคว้ามีอย่างจากัด
2. ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามมีจากัด จึงทาให้ข้อเสนอแนะยังมีไม่มากเท่าที่ควร
3. ข้อมูลบางอย่างทางธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถเปิดเผยได้
4. ประเภทธุรกิจจากการสารวจในแบบสอบถามอาจมีความคลาดเคลื่อนกับข้อมูลจริง
เนื่องจากบางธุรกิจเป็นทั้งผู้ผลิต และผู้จัดจาหน่าย (ส่งและปลีก) และในส่วนของข้อมูลจริง บาง
บริษัทนั้นไม่ได้ระบุประเภทธุรกิจไว้
ข้อเสนอแนะ
1. กลยุทธ์ที่กาหนดขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหลายกลยุทธ์ ซึ่ง
สามารถนากลยุทธ์อื่นๆมาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน
2. ควรทาการศึกษาและค้นคว้า ในขณะที่โคร งการ K SME Care ในรุ่นนั้นๆอยู่ในช่วงที่
กาลังจัดอบรม
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เลขที่แบบสอบถาม ……………
แบบสอบถามโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เรื่อง การศึกษาโครงการ K SME Care เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอบรม
ให้แก่ผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทย

ดาเนินการโดย
นางสาวรชนิศนันทน์ เอื้องชูถิ่น
นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการ หลักสูตร CEO MBA
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คำชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือกรอกข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่
ท่านเห็นสมควร และขอความกรุณาจากท่านโปรดกรอกข้อความในแบบสอบถามสาหรับ
การสัมภาษณ์อย่างสมบูรณ์
ผู้วิจัยจะรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ โดยจะนาเสนอผลการวิจัยจากข้อมูล
ที่ได้ประมวลผลแล้วเท่านั้น

ผูว้ ิจัย ……….…………………………………..
วัน เดือน ปี ที่ทาแบบสอบถาม ……………….
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คาชี้แจง : แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ และความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ
ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดอบรมโครงการ K SME Care
ส่วนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการ
คาชี้แจง : กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
...................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 20-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี
 61 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าอนุปริญญา / ปวส.
 อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
4. ประเภทธุรกิจ
 การบริการ
 การผลิต
 อสังหาริมทรัพย์
 ค้าส่ง
 นักลงทุน
 พลังงาน
 ค้าปลีก
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................
5. ตาแหน่งในองค์กร
................................................................................................................ ...................................................
6. ท่านเคยใช้บริการ / ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทย มาก่อนเข้าร่วมโครงการ K SME Care หรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการและความพึงพอใจต่อโครงการ
1. ท่านรู้จักโครงการ K SME Care จากสื่อใด
 เพื่อนแนะนา
 เว็บไซด์ K SME Care
 โฆษณา
 อื่นๆ ...................................................
2. เหตุผลที่ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ K SME Care คือ
 เพื่อนแนะนา
 สนใจโครงการ K SME Care
 หัวข้อการอบรม
 ความน่าสนใจของวิทยากร
 ความน่าสนใจของกิจกรรม
 วัน เวลา และสถานที่เหมาะสม
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ปัจจัยด้านต่างๆ
1. ความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม
1.1 ความรู้ ความเข้าใจ หลังเข้ารับการฝึกอบรม
2. ความเหมาะสมของหลักสูตรและเวลาที่ใช้ในการอบรม
2.1 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมครบถ้วนเพียงใด
2.2 เนื้อหาสาระมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในธุรกิจของท่าน
เพียงใด
2.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาครบถ้วนและ
ชัดเจนเพียงใด
2.4 ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ฝึกอบรม
3. ประเมินวิทยากร
3.1 ความรู้ความชานาญของวิทยากรเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตร
3.2 การสอนครบถ้วนตามสาระสาคัญของหลักสูตรที่กาหนด
3.3 ความน่าสนใจและการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม
3.4 ความสามารถในการตอบคาถามได้อย่างชัดเจนและตรง
ประเด็น
4. ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดฝึกอบรม อาหาร และสิ่ง
อานวยความสะดวก
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดฝึกอบรมครั้งนี้

พอใจ พอใจ
มากที่สุด มาก
(5)
(4)

พอใจ
(3)

พอใจ
น้อย ไม่พอใจ
(2)
(1)
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ส่วนที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพของการจัดอบรมโครงการ K SME Care
1. ก่อนทีท่ ่านจะเข้ารับการอบรมกับโครงการ K SME Care ท่านคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งใดจากการอบรม
 ได้พันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มขึ้น
 ได้รับองค์ความรู้ด้านต่างๆ
 ด้านการรับรู้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 อื่นๆ ............................................................
2. หลังจากที่ท่านได้เข้ารับการอบรมกับโครงการ K SME Care แล้วนั้นขอให้ท่านได้เรียงลาดับข้อที่ท่านคิด
ว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ โดยเรียงลาดับหมายเลขด้านหน้าคาตอบด้งนี้
(1 หมายถึง ได้รบั ประโยชน์มากที่สุด)
(2 หมายถึง ได้รับประโยชน์มาก)
(3 หมายถึง ได้รับประโยชน์ปานกลาง)
(4 หมายถึง ได้รับประโยชน์น้อย)
............ ด้านองค์ความรู้ (Knowledge)
………. ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Networking)
............ ด้านการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ / บริการทางการเงิน
............ ด้านการนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3. หลังจบการอบรมแล้ว ท่านคาดว่าจะใช้บริการ / ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทยหรือไม่
 ไม่ใช้
 ใช้ โปรดระบุ .............................................................................................
4. ครั้งต่อไปท่านสนใจเข้าอบรมกับโครงการ K SME Care อีกหรือไม่
 สนใจ

 ไม่สนใจ

ส่วนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อโครงการ
1. หัวข้อ / วิทยากรที่ท่านสนใจอยากให้มีในการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งต่อไป
.......................................................................................................….........................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. ผู้ประกอบการอยากให้ทางธนาคารปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
.......................................................................................................….........................................................
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.......................................................................................................….........................................................
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
เลขที่แบบสอบถาม ……………
แบบสอบถามโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เรื่อง การศึกษาโครงการ K SME Care เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดอบรม
ให้แก่ผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทย

ดาเนินการโดย
นางสาวรชนิศนันทน์ เอื้องชูถิ่น
นักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการ หลักสูตร CEO MBA
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คำชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือกรอกข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่
ท่านเห็นสมควร และขอความกรุณาจากท่านโปรดกรอกข้อความในแบบสอบถามสาหรับ
การสัมภาษณ์อย่างสมบูรณ์
ผู้วิจัยจะรักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ โดยจะนาเสนอผลการวิจัยจากข้อมูล
ที่ได้ประมวลผลแล้วเท่านั้น

ผูว้ ิจัย ……………………………………..………..
วัน เดือน ปี ที่ทาแบบสอบถาม ……………….….
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คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามสาหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ K SME Care มีทั้งหมด 2
ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมโครงการ K SME Care
คาชี้แจง : กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
...................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 20-30 ปี
 31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี
 61 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าอนุปริญญา / ปวส.
 อนุปริญญา / ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
4. ประเภทธุรกิจ
 การบริการ
 การผลิต
 อสังหาริมทรัพย์
 ค้าส่ง
 นักลงทุน
 พลังงาน
 ค้าปลีก
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................................
5. ตาแหน่งในองค์กร
.......................................................................................................... .........................................................
6. ท่านเคยใช้บริการ / ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกสิกรไทยมาก่อนหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมโครงการ K SME Care โดยเลือกตอบได้เพียงคาตอบเดียว
1. เพราะเหตุใดท่านจึงไม่เข้ารับการอบรมของโครงการ K SME Care
 ไม่ทราบมาก่อน
 ไม่สะดวกเนื่องจากวัน และเวลาในการเข้าอบรม
วันและเวลาที่ท่านสะดวก คือ…………………………...
 ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์โครงการ  ไม่สะดวกเนื่องจากสถานที่ในการเข้าอบรม
สถานที่ที่ท่านสะดวก คือ………………………………...
 ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพราะ
 อื่นๆ .......................................................
ทราบเกี่ยวกับโครงการ แต่ไม่สนใจเข้าร่วม
ไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการ และไม่สนใจเข้าร่วม
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2. หัวข้อในการอบรมที่ท่านสนใจคือ
 ด้านการตลาด
 ด้านการขาย
 ด้านกฎหมาย
 ด้านการบริหาร
3. ท่านได้รับข่าวสารจากช่องทางใดมากที่สุด
 เว็บไซด์
 โทรทัศน์ ช่อง…………………………..
 วิทยุ คลื่น………………………………
 อื่นๆ ...................................................






ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
ด้านภาษี
อื่นๆ ..............................................................






E-mail
SMS
ไปรษณีย์
หนังสือพิมพ์ ยี่ห้อ...........................................

คาชี้แจง : กรุณาเติมเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
...................................................................................................................................................................
4. หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เข้าร่วมอบรมกับโครงการ K SME Care ท่านคิดว่าเหตุผลใดที่ท่านสนใจใน
การเข้าร่วมโครงการ K SME Care
ปาน
มากที่สุด
มาก
กลาง
น้อย
น้อยมาก
ปัจจัยด้านต่างๆ
(5)

(4)

เพื่อเพิ่มองค์ความรู้
เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ
เพื่อรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ
ทางการเงิน
เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาธุรกิจ

***** ขอบคุณค่ะ *****

(3)

(2)

(1)

ประวัติผู้ศึกษา
นางสาวรชนิศนันทน์ เอื้องชูถิ่น เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2526 สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี ตั้งแต่ปีพ .ศ.2544-2548 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศึกษาต่อระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ใน
ปีพ.ศ.2552 และเข้าทางานกับ Below The Line Company Limited ตั้งแต่ปีพ .ศ.2550-2552
ในตาแหน่ง Account Executive and Coordinator

