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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “การศึกษาโครงการ K SME Care เพื่อเพิม่ ประสิทธิ
ภาพการจัดอบรมให้แก่ผปู้ ระกอบการของธนาคารกสิกรไทย” มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ ผลให้ผปู้ ระกอบการเข้าร่วมโครงการลดน้อยลง
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดอบรมครัง้ ต่อไป ของธนาคารกสิกรไทยสําหรับกลุ่มลูกค้า
ผูป้ ระกอบการSME เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามโครงการ K SME Care
จากการศึกษาผู้ศึกษาได้ใช้ระเบีย บวิธีการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีห่ นึ่ง ผูป้ ระกอบการSMEทีเ่ คยเข้าร่วมอบรมกับ
โครงการ K SME Care กลุ่ ม ที่ ส อง ผู้ ป ระกอบการSMEทัว่ ไป ที่ ไ ม่ เ คยเข้า ร่ ว มอบรมกับ
โครงการ K SME Care และมีผลประกอบการ 10-400 ล้านบาท / ปี ในจํานวนกลุ่มละ 50 คน
ซึ่ง ใช้ก ารวิเคราะห์ ข้อ มู ล จากแบบสอบถาม โดยใช้วิธีก ารสถิติเชิง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้ การแจกแจงค่าความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย,
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์โดยการสรุปจากคําตอบ ทีผ่ ตู้ อบได้ให้ความคิดเห็น
แล้วค่อยนําคําตอบทีไ่ ด้นนั ้ มาสรุปเป็ นประเด็นต่างๆ
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จากการศึกษาพบว่า
ผลจากการศึก ษาและวิเคราะห์ข้อ มูล จากแบบสอบถามของผู้ท่ีเคยเข้าร่ว มอบรมใน
โครงการ K SME Care ทํ าให้ท ราบถึงป จั จัย ของสภาพแวดล้อ มที่ส ามารถส่งผลให้จํานวน
ผูป้ ระกอบการลดลง ซึ่งส่วนใหญ่ผปู้ ระกอบการจะเข้าร่วมโครงการก็ต่อเมื่อ หัวข้อในการอบรม
ตรงกับสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือตรงกับความสนใจของผูป้ ระกอบการ
และผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามของผูท้ ไ่ี ม่เคยเข้าร่วมอบรมใน
โครงการ K SME Care ทําให้ท ราบถึงป จั จัย ของสภาพแวดล้อ มที่ส ามารถส่งผลให้จํานวน
ผูป้ ระกอบการลดลง คือ ส่วนใหญ่ผปู้ ระกอบการSME ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ K SME Care
มีปจั จัยมาจากการประชาสัมพันธ์ท่ยี งั ไม่ทวถึ
ั ่ ง จึงทําให้ไม่ทราบข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ K
SME Care และผูป้ ระกอบการSME ส่วนใหญ่มคี วามสนใจในหัวข้อการอบรมด้านต่างๆต่อไปนี้
คือ ด้านการขาย ด้านการตลาด ด้านการเงิน ตามลําดับ

บทนํา
ตลอดระยะเวลากว่ า 65 ปี ท่ีผ่ า นมา ธนาคารมุ่ ง มัน่ ในการพัฒ นาองค์ ก รและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้บริการทีเ่ ป็ นเลิศแก่ลูกค้า ภายใต้คําขวัญของ
ธนาคารทีว่ า่ “บริการทุกระดับประทับใจ”
ธนาคารกสิกรไทยอยูใ่ นฐานะเป็ นผูช้ ่วยเหลือทางการเงินให้แก่ผปู้ ระกอบการSME การที่
ธนาคารจะมีส่วนสําคัญในการให้ข่าวสารใหม่ๆที่ทนั ต่อเหตุการณ์ ย่อมทําให้ธุรกิจอยู่ได้อย่าง
มันคงและยั
่
งยื
่ น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็ นที่มาของการพัฒ นาเพื่อสังคมของโครงการ K SME
Care สําหรับคําว่า C A R E นัน้ มาจากคํา 4 คํา คือ
1. C-Capital คือ การจัดตัง้ บริษทั หลักทรัพย์จดั การเงินร่วมทุน (Venture Capital) โดย
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย (KAsset) ด้วยเงินลงทุนขัน้ ตํ่า 200 ล้านบาท เพื่อ
เพิม่ ทางเลือกให้แก่ผปู้ ระกอบการSME ในการระดมเงินทุน ซึง่ การจัดตัง้ กองทุนร่วมลงทุนนี้เป็ น
การเพิม่ ทางเลือกให้แก่ผปู้ ระกอบการSME ในการระดมเงินทุนเพิม่ นอกเหนือจากการขอสินเชื่อ
จากธนาคาร
2. A-Advice ธนาคารกสิกรไทยต้องการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการSME โดยร่วมมือกับสถาบันทัง้ ภาครัฐ และเอกชนในการเป็ นที่ปรึกษาธุรกิจใน
ด้านต่างๆ
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3. R-Research คือการให้ขอ้ มูล ความรูข้ ่าวสารใหม่ๆ แก่ลูกค้าผู้ประกอบการSME
ของธนาคารเพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ ทําธุรกิจ รวมทัง้ เพื่อเพิม่ ความ
รอบรู้ และสามารถพัฒนาธุรกิจให้สําเร็จได้ โดยผูป้ ระกอบการSME จะได้รบั สิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลของบริษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จํากัด (KResearch)
4. E-Education ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับสถาบันภาครัฐ และเอกชนในการจัดการ
คอร์ส อบรมเพือ่ พัฒนาความรูห้ ลากหลายแขนงให้แก่ผปู้ ระกอบการSMEทัวประเทศ
่
โดยจะเปิ ด
อบรมเป็ นหลักสูตรต่างๆ

ปัญหาและลักษณะปัญหาที่สาํ คัญขอบองค์กร
การศึกษาการฝึ กอบรมโครงการ K SME Care ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งแม้เป็ นงานที่
ไม่ได้สร้างรายได้ให้กบั ธนาคารโดยตรง แต่มคี วามสําคัญในการช่วยให้ฝ่ายบริหารการตลาด
ลูกค้าธุ รกิจ สามารถนํ าไปใช้ในการวางแผน ปรับ ปรุง และพัฒ นาการดําเนิ น งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
นอกจากนั น้ ผลการวิจ ยั นี้ ย งั ก่ อ ให้เกิด ประโยชน์ ในด้านของการปรับ ปรุงในการวาง
แผนการจัดอบรม หรือกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูป้ ระกอบการSME
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โครงการ K SME Care ได้ร่วมกับ สถาบัน ภาครัฐ และเอกชนในการจัด อบรมขึ้น เพื่อ
พัฒนาความรูใ้ นแขนงต่างๆ และเพิม่ ศักยภาพให้กบั ผูป้ ระกอบการSME แต่ลกั ษณะปญั หาที่
เกิดขึน้ คือ ในแต่ละปี มผี ปู้ ระกอบการSME เข้าร่วมโครงการน้อยลงและยังไม่ทราบสาเหตุทท่ี ํา
ให้ผปู้ ระกอบการเข้าร่วมโครงการลดลง
จากแผนภู มิด้านบน แสดงให้เห็นถึงจํานวนบริษัท ทัง้ หมดที่เข้าร่วมโครงการ K SME
Care ตัง้ แต่ รุ่น 1-13 มีจํ า นวนผู้ป ระกอบการที่เข้า อบรมไม่ เท่ า กัน โดยเมื่อ เทีย บจํ า นวน
ผูป้ ระกอบการSMEที่เข้าร่วมโครงการย้อนหลัง 3 รุ่น เริม่ ตัง้ แต่รุ่น 11 จนถึงรุ่น 13 ทีม่ จี ํานวน
ผูป้ ระกอบการSMEลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลเสียอย่างมากต่อโครงการ K SME Care ใน
ระยะยาว หากโครงการ K SME Care ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มา 13 รุ่น มีจาํ นวนผูป้ ระกอบการSME ทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมลดลงเรื่อยๆ ส่งผลให้เจตนารมณ์ ในการจัดตัง้ โครงการ K SME Care ไม่ประสบ
ผลสําเร็จ

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้เรื่อง การศึกษาโครงการ K SME Care เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการจัด
อบรมให้แก่ผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทย ผู้วจิ ยั ได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1. แนวคิดการวิเคราะห์ปจั จัยภายนอก (PEST Analysis)
เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดระดับมหภาค (Macro
Environment) ป ระก อบ ด้ ว ย ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ด้ า น ก ารเมื อ ง (Political Environment),
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment), สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Social
Environment) และสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment) (รัชนี ศรีนวล,
2552: 14)
2. แนวคิดการวิเคราะห์ปจั จัยทางการแข่งขัน (Five Forces Model)
Five Forces Model เป็ น Model ที่ นิ ย มกั น มากในการวิ เ คราะห์ ต ลาดเพื่ อ ให้ รู้ ถึ ง
สภาพแวดล้อ มของธุ รกิจของเรากับ สิ่งรอบข้างที่มีผ ลต่ อ การทําธุ รกิจของเรา และเป็ น การ
พิจารณาแรงที่กระทํากับองค์กรหรือหน่ วยธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใน 5 ด้าน คือผูจ้ ดั ส่งสินค้า
(Supplier), ผู้ ซ้ื อ (Buyer), ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ (New entrant), สิน ค้ า ที่ ใ ช้ ท ดแทนกัน
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(Substitute product) และคูแ่ ข่งเดิม (Existing competitors) (ไกรสิทธิ ์ รุง่ เรืองและอัจฉรียา อุดม
ฉวี, 2551: 21-22)
3. แนวคิดการวิเคราะห์ปจั จัยภายใน (7S Model)
การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร เป็ นการตรวจสอบสมรรถนะขององค์กรทีจ่ ะช่วยบ่งบอก
ถึงจุดแข็งที่จะใช้ให้เป็ น ประโยชน์ กับ จุดอ่อ นที่จะต้องแก้ไข โดยจะพิจารณาจากตัวแบบ 7
ป จั จัย (7S Model) ของ R. Waterman คือ ระบบ (System), โครงสร้าง (Structure), กลยุท ธ์
(Strategy), บุ ค ลากร (Staff), ทัก ษะ (Skill), สไตล์ (Style) และค่ านิ ย มร่ว ม (Shared values)
(R. Waterman, 1980: 21)
4. แนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
เป็ นการวิเคราะห์สภาพองค์กรหรือหน่ วยงาน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) หรือสิง่ ทีอ่ าจเป็ นปญั หาสําคัญในการดําเนินงานสู่สภาพทีต่ ้องการ
ในอนาคต ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการกําหนดวิสยั ทัศน์ กําหนดกลยุทธ์ และการดําเนินตามกลยุทธ์
ขององค์กรต่อไป (จิณห์สญ
ิ า สีวราภรณ์สกุล, 2551: 20)
5. แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรเพือ่ การกําหนดกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
TOWS Matrix คือ การกําหนดกลยุทธ์ หรือเลือกใช้กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมกับปจั จัยแวดล้อม
ทัง้ ภายใน และภายนอก จากการวิเคราะห์ SWOT โดยนํ าข้อมูลทัง้ หมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ
ความสัม พัน ธ์แ บบแมตริก ซ์โดยใช้ต ารางที่เรีย กว่ า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็ น
ตารางการวิเคราะห์ท่นี ํ าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มา
วิเคราะห์เพื่อกําหนดออกมาเป็ นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประเภทต่างๆ ซึ่งผลของการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดงั กล่าว ทําให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ สามารถให้ความหมาย
ได้ดงั นี้ กลยุท ธ์เชิงรุก (SO Strategy), กลยุท ธ์เชิงป้ องกัน (ST Strategy), กลยุท ธ์เชิงแก้ไข
(WO Strategy) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) (รัชนี ศรีนวล, 2552: 20-21)
6. แนวคิดการกําหนดกลยุทธ์ (Strategies)
สามารถแบ่ งการกําหนดกลยุท ธ์ได้เป็ น 3 ระดับ คือ กลยุท ธ์ระดับ องค์กร (Corporate
Level Strategy), กลยุ ท ธ์ ร ะดับ ธุ ร กิ จ (Business Level Strategy) และกลยุ ท ธ์ ร ะดับ หน้ า ที่
(Functional Level Strategy)

6

7. ทฤษฎีแรงจูงใจ
นัก ทฤษฎีห ลายท่ านมีค วามเชื่อว่า พฤติก รรมของมนุ ษ ย์ถู ก กํ าหนดและควบคุ ม โดย
แรงจูงใจต่างๆ ซึ่งแรงจูงใจนัน้ จะแตกต่างกันไปตามบุคลิกและลักษณะของแต่ละบุคคล ดังนัน้
ทฤษฎีแรงจูงใจนัน้ มีหลายทฤษฎีและแตกต่ างกันออกไป เช่น ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์
(Maslow’s General Theory of Human Motivation), ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ส มั ฤทธิข์ องแมคเคล
แลนด์ (McClelland’s Achievement Motivation Theory), ทฤษฎีแ รงจูง ใจของอัล เดอร์เฟอร์
ห รื อ ท ฤษ ฎี ERG (Alderfer’s Existence – Relatedness – Growth Theory) และท ฤษ ฎี
แรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Motivation-Hygiene factor Theory)
8. ทฤษฎีความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ จะต้องอาศัยปจั จัยหลายอย่างมากระตุน้ บุคคลให้เกิดความพึงพอใจได้นนั ้
จะต้องมีแรงจูงใจให้เกิดขึน้ ซึง่ มีนกั จิตวิทยาและผูว้ จิ ยั ได้กล่าวถึงทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ไว้ต่างๆ เช่น เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959: 186) ได้คดิ ทฤษฎีการจูงใจแบบมีปจั จัย 2 ด้าน
คื อ ป ัจ จั ย ทางด้ า นความพึ ง พ อใจ (Satisfiers) และป จั จั ย ทางด้ า นความไม่ พึ ง พ อใจ
(Dissatisfiers) เป็ นต้น
9. ทฤษฎีประสิทธิภาพ
คําว่าประสิทธิภาพ ในวงการธุรกิจหมายถึง การบริหารจัดการที่จะนํ ามาซึ่งผลกําไรหรือ
ขาดทุน ดังนัน้ องค์กรควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยทีส่ ุด ได้มผี วู้ จิ ยั
หลายท่านได้กล่าวถึงภาพรวมของประสิทธิภาพทีเ่ กี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น จินดาลักษณ์
วัฒ นสินธุ์ (2530: 70) ประสิทธิภาพ ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของประสิท ธิผล มีความสัมพันธ์กบั
ประสิทธิผล การวัดประสิทธิภาพโดยทัวไปจะวั
่
ดเป็ นอัตราส่วนของผลผลิตต่อปจั จัยนํ าเข้าใน
การผลิตหรือค่าใช้จา่ ยต่อหน่วย เป็ นต้น
10. แนวคิดการบริหารโครงการ (Project Management)
แนวคิดในการบริหารโครงการนัน้ เป็ นการประยุกต์ใช้ความรูใ้ นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารได้แก่
การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการและการควบคุม
รวมทัง้ ทัก ษะเครื่อ งมือ และเทคนิ ค ในการทํากิจกรรมของโครงการให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ท่ี
กําหนดภายใต้ขอ้ จํากัดในด้านเวลา งบประมาณและลักษณะเฉพาะของผลงาน และมีเป้าหมาย
ในการบริหารโครงการ และการบริหารโครงการก็มคี วามแตกต่างกันอยู่ 3 ประการ คือ (ปกรณ์
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คํากอง, 2552: paragraph 4) 1. ขอบเขตของโครงการ เป็ นสิง่ ที่โครงการต้องการที่จะประสบ
ผลสําเร็จ 2. ระยะเวลา ทีเ่ กีย่ วข้องกับตารางการปฏิบตั งิ าน 3. ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
11. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ทําการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีความพึงพอใจ และทฤษฎี
ประสิทธิภาพ และได้มผี วู้ จิ ยั หลายท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีต่างๆดังนี้ คณิต จิตรักษา (2536: 109)
ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจของสมาชิกในการเข้าเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่,
นภาพร เจตะวัฒนะ (2547) ศึกษาถึงรูปแบบจูงใจในการโฆษณากับการรับรูค้ ุณค่าตราสินค้าใน
กลุ่ ม สาวโสด, สมพร จัก ร์เ พ็ ช ร (2547: 32) ได้ ศึ ก ษาในเรื่อ งของระดับ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน), ชาลินี โชติยานนท์ และยุภาวรรณ
จัน ทะสิล ะ (2549: 38) ได้ศึก ษาเรื่อ งการศึก ษาป จั จัย การจูงใจในการทํ างานของพนัก งาน
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาในจังหวัด นนทบุ ร,ี อรทัย เชิดชูธรรม (2545) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของธนาคารพาณิชย์ ในเขตเทศบาล
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก, จิราภรณ์ พลสุวตั ถิ ์ (2549) ได้ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ของลูกค้าทีม่ ตี ่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กรณีศกึ ษา: สังกัด
ภาคนครหลวง 4, กัลยา แจ่มแจ้ง (2549) ได้ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มตี ่อ
การให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ายาง จังหวัดเพชรบุร,ี
มัณ ฑนา เสนาธรรม (2545: 41) ได้ศึก ษาเรื่อ ง ความพึงพอใจในการทํางานของพนั ก งาน
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดลําปาง, ปิยวดี สอนสิงห์ (2543: 37) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง
ความพึง พอใจของพนั ก งานต่ อ ป จั จัย จู ง ใจในการทํ า งาน : กรณี ศึก ษาบริษัท บู๊ ท ส์ รีเทล
(ประเทศไทย) จํากัด ในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ชลธิชา ไชยทิพย์ (2545:
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา “ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการต่อการบริการด้านสินเชื่อของธนาคารไทย
ธนาคาร จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่”, จุไรรัตน์ สุดรุ่ง (2539: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจยั
เรื่อง ปจั จัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัดกรมสามัญศึกษากรณีศกึ ษาโรงเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัลพระราชทานในกรุงเทพมหานคร, เปอร์
กีย์ และสมิธ (Perkey and Smith, อ้า งถึง ใน แสงเลย สุ ข สมัย , 2543: 7-8) ได้ ทํ า การวิจ ัย
โรงเรีย นมัธ ย ม ศึ ก ษ าที ่ ป ร ะ ส บ ความสํ า เร็จ 571 โรงเรีย น และเอดมัน ส์ บรุ ค โอเวอร์
(Edmonds Brookover, อ้างถึงใน แสงเลย สุขสมัย, 2543: 6-7) ได้วจิ ยั ถึงอิทธิพลของสิง่ ต่างๆ
ทีม่ ผี ลต่อนักเรียนถึง 3 ครัง้
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ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาโครงการ K SME Care เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดอบรมให้แก่ผปู้ ระกอบการของธนาคารกสิกรไทย” นี้ใช้ระเบียบการวิจยั เชิงปริมาณ
(Quantitative) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วธิ กี ารสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบคือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
source) และข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary source)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างแรก จากจํานวนประชากรทัง้ หมดของโครงการ K SME Care รุน่ 13
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการอบรม จํานวน 231 คน ผูว้ จิ ยั กําหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามาจํานวน 50
คน และกลุ่มตัวอย่างที่สอง จากจํานวนประชากรของผูป้ ระกอบการSME ที่เป็ นเจ้าของธุรกิจ
หรือเป็ นทายาท และมีผลประกอบการ 10 – 400 ล้านบาท ต่อปี ผู้วจิ ยั กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
ของผูป้ ระกอบการSME จํานวน 50 คน

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึก ษาและวิเคราะห์ข้อ มูล จากแบบสอบถามของผู้ท่ีเคยเข้าร่ว มอบรมใน
โครงการ K SME Care ทํ าให้ท ราบถึงป จั จัย ของสภาพแวดล้อ มที่ส ามารถส่ งผลให้จํานวน
ผูป้ ระกอบการSMEลดลง เนื่องจากส่วนใหญ่ผปู้ ระกอบการจะเข้าร่วมโครงการก็ต่อเมือ่ หัวข้อใน
การอบรม ตรงกับสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือตรงกับความสนใจของผูป้ ระกอบการSME ดังนัน้
ควรมีการปรับเปลีย่ นหัวข้อให้มคี วามทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา เพื่อให้ผปู้ ระกอบการSME สามารถ
นําความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ให้มากทีส่ ุด พร้อมกันนัน้ ผูป้ ระกอบการSME มี
ความคาดหวังทีจ่ ะได้พนั ธมิตรทางธุรกิจเป็ นอันดับแรกของการเข้าร่วมโครงการ K SME Care
จึงควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายและให้เหมาะกับผูป้ ระกอบการSME มากทีส่ ุด เป็ นการละลาย
พฤติกรรมและยังเป็ นการสร้างสัมพันธ์ภาพทีด่ ตี ่อกันของผูป้ ระกอบการSME
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามของผู้ท่ไี ม่เคยเข้าร่วมอบรมใน
โครงการ K SME Care ทํ าให้ท ราบถึงป จั จัย ของสภาพแวดล้อ มที่ส ามารถส่ งผลให้จํานวน
ผูป้ ระกอบการลดลงอีกเช่นกัน เนื่องจากส่วนใหญ่ผปู้ ระกอบการSME ทีไ่ ม่เคยเข้าร่วมโครงการ
K SME Care มีปจั จัยมาจากการประชาสัมพันธ์ทย่ี งั ไม่ทวถึ
ั ่ ง จึงทําให้ไม่ทราบข่าวสารเกีย่ วกับ

9

โครงการ K SME Care และผูป้ ระกอบการSME ส่วนใหญ่มคี วามสนใจในหัวข้อการอบรมด้าน
ต่างๆต่อไปนี้ คือ ด้านการขาย ด้านการตลาด ด้านการเงิน ตามลําดับ
การสรุปกลยุทธ์ในการแก้ไขปญั หา ได้เปรียบเทียบจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักใน
บทที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้กลยุทธ์การเจาะตลาดมุ่งเน้ นความสัมพันธ์ (Market Penetration) ใน
การนํ ามาแก้ไขปญั หาจํานวนผูป้ ระกอบการSME ในโครงการ K SME Care ทีล่ ดลงซึ่งเป็ นกล
ยุทธ์ทส่ี ามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้เป็ นอย่างดี และเป็ นกลยุทธ์ทส่ี ามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้งา่ ยและใช้ตน้ ทุนในการดําเนินงานตํ่า อีกทัง้ ยังได้เผยแพร่ขอ้ มูลอันเป็ น
ประโยชน์ต่อธุรกิจโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆของศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยไปด้วย พร้อมกัน
นัน้ ยังทําให้ธนาคารกสิกรไทยมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการดําเนินงาน แต่อย่างไรก็
ตามควรมีก ารสลับ กัน ระหว่ างการจัด สัม มนา และการส่งข้อ มูลให้ก ับ ลู ก ค้า เพื่อ ให้ลูก ค้ามี
ความรูส้ กึ ว่าธนาคารให้ความสนใจลูกค้าอย่างดีเสมอมา ดังนัน้ การนํ ากลยุทธ์การเจาะตลาด
มุ่งเน้ นความสัมพันธ์ (Market Penetration) มาใช้จะส่งผลดีให้กบั ธนาคาร คือ ช่วยลดต้นทุน
การดําเนินงานในการจัดอบรมแต่ละครัง้ ได้มากขึน้ และแนวทางในการจัดอบรมครัง้ ต่อไปของ
ธนาคารกสิกรไทยสําหรับกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการSME เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามโครงการ
K SME Care คือ การจัดอบรม 2 ครัง้ / ปี พร้อมกับการจัดทําวารสารให้กบั ผูป้ ระกอบการSME
อีก 2 ครัง้ / ปี จะทําให้ทางธนาคารมีตน้ ทุนในการดําเนินงานทีล่ ดลงเท่ากับ 332,000 บาท
ข้อจํากัดของการศึกษา
1. ในด้านระยะเวลาในการศึกษาและค้นคว้ามีอย่างจํากัด
2. ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามมีจาํ กัด จึงทําให้ขอ้ เสนอแนะยังมีไม่มาก
เท่าทีค่ วร
3. ข้อมูลบางอย่างทางธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถเปิดเผยได้
4. ประเภทธุรกิจจากการสํารวจในแบบสอบถามอาจมีความคลาดเคลื่อนกับข้อมูลจริง
เนื่องจากบางธุรกิจเป็ นทัง้ ผูผ้ ลิต และผูจ้ ดั จําหน่าย (ส่งและปลีก) และในส่วนของข้อมูลจริง บาง
บริษทั นัน้ ไม่ได้ระบุประเภทธุรกิจไว้
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ข้อเสนอแนะ
1. กลยุทธ์ทก่ี ําหนดขึน้ จากการศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นเพียงส่วนหนึ่งจากหลายกลยุทธ์ ซึ่ง
สามารถนํากลยุทธ์อ่นื ๆมาใช้ในการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้เช่นกัน
2. ควรทําการศึกษาและค้นคว้า ในขณะทีโ่ ครงการ K SME Care ในรุน่ นัน้ ๆอยูใ่ นช่วงที่
กําลังจัดอบรม
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