
กลยุทธก์ารนาํเสนอรายการโทรทศัน ์“เอส  เอ็ม  อี  ตีแตก” 
และผลกระทบทีมี่ต่อธนาคารกสิกรไทยและผูป้ระกอบการ  SME  ทีเ่ขา้

ร่วมรายการ 
                       

ชวลั เกษมเนตร*    
                                                                   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลยั  วฒันศิริ

**  
 
บทคดัย่อ 
           การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) การศึกษากลยุทธใ์นการนาํเสนอรายการ SME ตี

แตก  2) ศึกษาผลกระทบของรายการ SME ตีแตกที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง วิธกีารวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ  (Qualitative  Research)  ซ่ึงผู้วิจัยได้ดาํเนินการรวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึก

หรือการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ

วิเคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  
 ผลการศึกษาพบว่า  รายการ  SME  ตีแตก  เป็นรายการเกมโชว์ประเภทสาระและ

บันเทงิรูปแบบใหม่  (Edutainment)  ที่ให้ความรู้การทาํธุรกจิและให้ความบันเทงิ  ออกอากาศ

ทุกวันศุกร์  เวลา  23.00 – 00.05 น.  ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์กองทบับกช่อง 5  รายการน้ีเกดิ

จากการทาํงานร่วมกันระหว่างธนาคารกสิกรไทย  ผู้ให้การสนับสนุนกับบริษัทเวิร์คพอยท์  เอน็

เตอร์เทนเมนต์  จาํกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตรายการโดยมีสโลแกนว่า  “คิดจะเป็น  SME ต้องตี

โจทย์ให้แตก”  กลยุทธใ์นการนาํเสนอรายการที่สาํคัญมี  7  ประการคือ  1.  การกาํหนดรูปแบบ

การนาํเสนอรายการเป็นจุดเร่ิมต้นที่มีผู้เหน็ความจาํเป็นของการมีรายการประเภทน้ี  การเลือก

รูปแบบต้องสอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศ  ทุก

วัย  2.  การเลือกธุรกิจที่จะนาํเสนอ  ควรเป็นเร่ืองที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  3.  

การเลือกผู้ดาํเนินการรายการ (พิธกีร)  ต้องเป็นผู้ที่เหมาะสมกบัลักษณะและรูปแบบของรายการ  

4.  การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสนิ  ต้องเป็นผู้ได้รับการยอมรับในวงการ  5.  การ

ใช้ภาษาในรายการ  ต้องเข้าใจง่าย  6.  การปรับเปล่ียนรูปแบบรายการ  เพ่ือไม่ให้ผู้ชมเกดิความ

เบื่อหน่าย  และ  7.  การประเมินความสาํเรจ็ของรายการ  โดยใช้วิธกีารที่น่าเช่ือถอื 

 

  

 

 

*
นักศึกษาหลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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 สาํหรับผลกระทบของรายการที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง  พบว่า  ผู้ประกอบการ  SME  ที่เข้า

ร่วม รายการได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  กล่าวคือ  ทางบวกมียอดขายเพ่ิมขึ้นและมี

ช่ือเสียงเป็นที่รู้ จักในวงการกว้าง  ส่วนทางลบคือความยากในการรักษาคุณภาพสินค้าและการ

บริการให้ได้มาตรฐานดังเดิม  ส่วนธนาคารกสิกรไทยผู้ให้การสนับสนุนได้รับผลตามเป้าหมาย

ของธนาคารคือ   การสร้างแบรนด์ด้าน  SME  การสร้างฐานลูกค้าใหม่  และการรู้ความต้องการ

ของกลุ่มลูกค้า  SME  เพ่ือนาํไปพัฒนาผลิตภัณฑท์างการเงินต่อไปในอนาคต 
 

 

1. ทีม่าและความสาํคญัของปัญหา 
 เน่ืองด้วยภาวะการแข่งขันของธุรกิจทางด้านการเงินในประเทศไทยที่เพ่ิมขึ้ นใน

ปัจจุบันทาํให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมีการปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดเพ่ือเป็น

ผู้นําด้านการตลาด  การเงินที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทั้ งกลุ่มลูกค้ารายย่อยและ

ผู้ประกอบการรายใหญ่รายย่อย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมาธนาคารขนาดใหญ่เล็งเห็นว่า

ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปทาํธุรกจิขนาดย่อมหรือเรียกว่า SME กนัมากขึ้น จึงได้ผลักดัน

ธุรกรรมการปล่อยสนิเช่ือและให้ข้อมูลควบคู่กนัไป 

 สาํหรับส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกจิ SME ในระบบธนาคารพาณิชย์อนัดับ 1 คือ

ธนาคารกสกิรไทย โดยธนาคารมีกลยุทธส์ู่ความเป็นหน่ึงในใจผู้ประกอบการ SME ทั่วไทย 5 ด้าน 

ได้แก่ 1) มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย 2) กระบวนการอนุมัติสินเช่ือที่รวดเร็ว 3) มี

ทมีงานที่มีความรู้และความเข้าใจลูกค้าในการให้คาํปรึกษา 4) มีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกจิ

ที่แขง็แกร่ง และ 5) มีองค์ความรู้สนับสนุน SME ในทุกมิติผ่านการจัดอบรมภายใต้ โครงการ K 

SME Care แต่อย่างไรกต็ามกยั็งไม่สามารถรองรับ SME ซ่ึงมีมากถึง 13 ล้านคนทั่วประเทศ และ

ถึงจะมีเวบ็ไซต์ให้ความรู้แต่กยั็งไม่สะดวกและแพร่หลายไปสู่มวลชน ดังน้ันธนาคารกสกิรไทยจึง

หันมาใช้สื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่พร้อมๆกันน่ันคือ สื่อโทรทัศน์ด้วยการผลิต

รายการที่น่าสนใจ จากผลการวิจัยของฐิตินัน บุญภาพ (2542) พบว่าแนวโน้มของรายการ

โทรทศัน์ใน 5 ปีแรกหลัง พ.ศ.2543 ส่วนใหญ่เป็นรายการบันเทงิ เช่น รายการเกมโชว์ เป็นต้น 

ซ่ึงรายการเกมโชว์เป็นรายการที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 มากว่า 1 ทศวรรษ (รุ่งนภา มะลิ

รักษ์, 2544:19) 

 ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ตัดสินใจร่วมมือกับบริษัทเวิร์คพอยท์ เอน็เตอร์เทนเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผู้มีความชาํนาญในการทาํรายการเกมโชว์ จัดทาํรายการ SME ตีแตก ซ่ึง

เป็นเกมโชว์รูปแบบใหม่เรียกว่า รายการบันเทงิเชิงสาระ (Edutainment) เพ่ือให้ความรู้ ในการทาํ

ธุรกิจผสมผสานกับความบันเทิงกับผู้ประกอบการเพ่ือแก้ไขข้อจาํกัดในการขาดความรู้ ในการ

จัดการหรือการบริหารที่มีระบบ รายการน้ีจะช่วยยกระดับแบรนด์ให้เป็นที่รู้ จักมากขึ้น ธนาคาร

กสิกรไทยได้วัดผลความนิยมในการรับชมรายการ (Rating) ทุกสัปดาห์ที่รายการน้ีออกอากาศ

ควบคู่กับการดูฟีดแบกจากเฟชบุ๊กและโซเชียลเน็ทเวิร์คอื่นๆ พบว่าความนิยมในการรับชม
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รายการ (Rating) คนดูรายการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง (ไพเราะ เลิศวิราม, 2554, ออนไลน์) พัชร 

สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสกิรไทย ได้แสดงความคิดเหน็ว่ารายการSME ตีแตก 

เป็นรายการที่ได้รับความนิยมมาก ผู้รับชมรายการได้รับความรู้ ในเร่ืองรูปแบบการทาํการตลาดที่

แตกต่างกนัจากผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมรายการ (ธนัยวัชร์ ไชยตระกูลชัย,2555) 

 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธ์ในการจัดทาํรายการ SMEตีแตก ของบริษัท

เวิร์คพอยท์ ว่ามีวิธีการอย่างไรจึงทาํให้รายการเป็นที่นิยมและรายการน้ีส่งผลกระทบอย่างไรกับ

ธนาคารกสิกรไทยในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการรวมทั้งผู้ประกอบการ SME ที่มาร่วม

รายการ ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเกดิประโยชน์ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการผลิตรายการโทรทศัน์และ

ผู้ประกอบการธุรกจิขนาดย่อมในการปรับปรงุการดาํเนินงานของตนเองให้ก้าวหน้าย่ิงขึ้น 

 
2. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธใ์นการนาํเสนอรายการ  SME ตีแตก 

2. เพ่ือศึกษาผลกระทบของรายการ  SME ตีแตกที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่  ธนาคาร

กสกิรไทย  ผู้ให้การสนับสนุนรายการ  และผู้ประกอบการ SME ที่มาร่วมรายการ 

 

3. ขอบเขตการวิจยั 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการวิเคราะห์

เอกสารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 กลุ่มตวัอย่าง 
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารงานธุรกจิลูกค้าประกอบการธนาคารกสกิรไทย  จาํนวน  1  คน 

2. อาจารย์ธนัยวัชร์  ไชยตระกูลชัย 

3. เจ้าหน้าที่เวิร์คพอยทผู้์มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการผลิตรายการ SME ตีแตกจาํนวน 1 

คน 

4. ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นผู้เข้าร่วมรายการ  จาํนวน 5 คน  ซ่ึงได้มาด้วยการเลือก

แบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive  Sampling) 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผู้วิจัยเกบ็ข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ.

2556 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

             ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยมีวิธดีาํเนินการดังน้ี 

ผู้วิจัยโทรศัพท์ติดต่อกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มเพ่ือนัด วัน เวลาและสถานที่ในการ

สมัภาษณ์โดยผู้วิจัยเป็นผู้สมัภาษณ์ด้วยตนเองโดยใช้แบบสมัภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในประเดน็ที่

เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อขอสัมภาษณ์ได้ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการ

วิเคราะห์เน้ือหาจากบทสมัภาษณ์ในเอกสารตามประเดน็ของการสมัภาษณ์เชิงลึกและบันทกึผลใน

แบบสมัภาษณ ์

 
5. การวิเคราะหข์อ้มูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือจากการ

บันทกึสาระสาํคัญมาทาํการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  โดยใช้ประเดน็การสมัภาษณ ์

7 ประเดน็เป็นกรอบในการวิเคราะห์เน้ือหาว่าผู้ผลิตมีวิธีการทาํอย่างไรในแต่ละประเดน็เพ่ือหา

ข้อสรุปของกลยุทธ์การผลิตรายการ  SME  ตีแตกในส่วนของผลกระทบของรายการที่มีต่อ

ธนาคารกสิกรไทยและผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมรายการ  ผู้วิจัยวิเคราะห์เน้ือหาในบท

สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้คาํตอบว่าธนาคารได้รับผลอะไรบ้างจากการให้การสนับสนุนรายการ  โดย

พิจารณาจากจาํนวนลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น ความนิยมในการรับชมรายการ (Rating)  รายการสงูขึ้น  เป็น

ต้น  ส่วนผลกระทบกับผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมรายการผู้วิจัยจะวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือให้ได้

คาํตอบว่าหลังจากเข้าร่วมรายการแล้วมีอะไรเปล่ียนแปลงกบัธุรกจิที่ทาํบ้าง  เช่น  จาํนวนลูกค้าที่

เพ่ิมขึ้น  การเป็นที่รู้จักของผู้คนเพ่ิมขึ้น  เป็นต้น  

 

6. สรุปผลการวิจยั 
 1.  ในประเดน็ผลการวิจัยกลยุทธใ์นการนาํเสนอรายการ  SME ตีแตก  พบว่ารายการ  

SME ตีแตกเกดิขึ้นจากธนาคารกสกิรไทย  ต้องการเน้นภาพการเป็นแบรนด์ ที่กลุ่มธุรกจิ  SME 

ให้ความเช่ือถือจึงได้ร่วมกับบริษัท  เวิร์คพอยท์  เอ็นเตอร์เทนเมนท์  จํากัด (มหาชน)   

ทาํรายการนี้   โดยบริษัทเวิร์คพอยท์  ทาํหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการโดยมีสโลแกนว่า  “คิดจะเป็น 

SME  ต้องตีโจทย์ให้แตก”  รปูแบบของรายการเป็นเกมโชว์ประเภทสาระและบันเทงิรูปแบบใหม่ 

(Edutainment)  ที่ให้ความรู้การทาํธุรกจิและให้ความบันเทงิเตม็รูปแบบ  โดยให้ผู้ร่วมรายการ

เล่นเกมเพ่ือแข่งขันชิงรางวัล  การนําเสนอเน้ือหาของรายการเร่ิมต้นช่วงแรกด้วยการให้

ผู้ประกอบการ SME  ที่เข้าร่วมรายการนาํเสนอรูปแบบการดาํเนินธุรกจิของตนเอง  โดยเล่าถึง

เหตุจูงใจและวิธีการทาํธุรกิจ  ช่วงที่สองให้เล่าถึงแผนการตลาดในอนาคต  และตอบคาํถามของ

กรรมการและแขกรับเชิญ  ซ่ึงกรรมการจะสอดแทรกเน้ือหา  แง่คิด  และความรู้ทางการตลาด  

การสื่อสารผ่านคาํถาม  ถ้าผู้ร่วมรายการสามารถตีโจทย์ตามกติกาที่รายการกาํหนดไว้ได้ถือว่า 

“แตก”  ตามคอนเซบ็ต์ของรายการ  รายการ  SME  ตีแตกออกอากาศทุกวันศุกร์  เวลา  23.00 
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– 00.05 น.  ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง 5 และชมรายการย้อนหลังได้ทางเวบ็ไซต์

เวิร์คพอยท ์ และสื่อออนไลน์หลักอื่น ๆ เช่น youtube  เป็นต้น 

 กลยุทธก์ารนาํเสนอรายการ SME ตีแตก พบว่ามีกลยุทธก์ารนาํเสนอรายการที่สาํคัญ  

7  ประการคือ 1. การกําหนดรูปแบบการนําเสนอรายการ  นับเป็นจุดเร่ิมต้นที่สาํคัญคือต้องมี
ผู้เหน็ความจาํเป็นของการมีรายการประเภทให้ความรู้กับผู้ชมรายการซ่ึงบุคคลน้ีจะเป็นผู้ให้การ

สนับสนุนกับผู้ผลิตรายการ  รายการจึงจะเกิดขึ้ นได้  2.การเลือกธุรกิจที่จะนําเสนอ  ถ้าเป็น

รายการ Edutainment รายการอื่น ๆ กค็ือการเลือกเร่ืองที่เข้ากบัรายการน่ันเอง  หลักสาํคัญคือ

ต้องคาํนึงว่าเป็นเร่ือง ที่ตรงกับความสนใจ ของกลุ่มเป้าหมายของรายการ  มีความทันสมัย  มี

ความแปลกใหม่  และสามารถนาํความรู้ที่ได้มา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวันได้  3.การเลือกผู ้
ดําเนินรายการ (พิธีกร)  หลักสาํคัญคือต้องเลือกผู้ดําเนินรายการให้เหมาะกับลักษณะและ

รูปแบบของรายการ  เพ่ือช่วยให้การดาํเนินรายการได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้  4.การเลือก
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในการตดัสิน  รายการเกมโชว์เป็นรายการที่ให้ผู้ร่วมรายการแข่งขันชิง

รางวัล  จึงต้องมีกรรมการตัดสนิ  หลักในการเลือกกรรมการคือต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีช่ือเสยีง

ในเร่ืองที่เกี่ยวกับเน้ือหารายการอย่างมาก  เป็นที่ยอมรับในวงการเป็นอย่างดีที่สาํคัญคือต้องมี

กรรมการที่มีมุมมองต่าง ๆ กัน  และต้องเป็นผู้ให้ความบันเทิงจากการวิจารณ์  ไม่ทาํให้ผู้ร่วม

รายการเกดิความเครียดหรืออบัอายจากการถูกซักถาม  5.การใชภ้าษาในรายการ  หลักสาํคัญใน
การใช้ภาษาในรายการคือต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายถึงแม้จะเป็นรายการให้ความรู้ทางธุรกจิ  กต้็อง

ไม่ใช้ภาษาการสื่อสารที่เป็นธุรกจิมากเกนิไปจนเกนิการรับรู้ของผู้ชมรายการ  แต่กไ็ม่น้อยเกนิไป

จนขาดสาระสาํคัญที่ผู้ชมรายการควรจะได้รับ  ควรมีการยกตัวอย่างและใช้ภาษาตรงไปตรงมา

เพ่ือให้เกดิความเข้าใจมากขึ้น  6.การปรบัเปลีย่นรูปแบบรายการ  เน่ืองจากรายการประเภทเกม
โชว์จะมีระยะเวลาในการนําเสนอรายการเป็นระยะเวลานาน  จึงต้องมีกลยุทธ์ในการเปล่ียน

รปูแบบรายการเพ่ือไม่ให้ผู้ชมเกดิความเบื่อหน่าย  โดยมีการปรับเปล่ียนเน้ือหาให้เข้มข้นขึ้นปรับ

รปูแบบการนาํเสนอรายการ  เปล่ียนเวลาออกอากาศและด้านอื่น ๆ เช่น  การเปล่ียนฉากเพ่ิมแสง

สี  เป็นต้น  7.การประเมินความสําเร็จของรายการ  นับเป็นสิ่งสาํคัญและจาํเป็นที่ผู้ผลิตต้อง
คาํนึงถงึ  ต้องใช้หลักวิชาการทางการสื่อสารในการประเมินเพ่ือให้ผลการประเมินน่าเช่ือถอื 

 2.  ในประเดน็เกี่ยวกบัผลกระทบของรายการ  SME  ตีแตก ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องพบว่า 

ผู้เกี่ยวข้องกบัรายการ SME ตีแตกที่จะได้รับผลกระทบจากรายการมี  2  กลุ่ม  1.ธนาคารกสกิร

ไทยผู้ให้การสนับสนุนการทาํรายการ  ได้รับผลตามเป้าหมายของธนาคาร คือ การสร้างแบรนด์ 

(Branding) เครือธนาคารกสกิรไทยในด้านการเป็นผู้นาํตลาด  SME  และการสร้างฐานลูกค้า

ใหม่  และที่สาํคัญคือการรู้ถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า  SME  เพ่ือนาํไปพัฒนาผลิตภัณฑท์าง

การเงินต่อไปในอนาคต  กลุ่ม 2  ผู้ประกอบการ  SME  ที่เข้าร่วมรายการได้รับผลกระทบจาก

รายการใน 2 ประเดน็คือ 1) ได้รับความรู้ความเข้าใจในการทาํธุรกจิ SME เป็นอย่างดีทั้งในการ
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ทาํแผนการตลาด การสร้างแบรนด์ การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการ ประชาสมัพันธ ์และการได้รับ

คาํแนะนาํในการแก้ปัญหาการทาํธุรกจิ  2) สร้างรายได้ให้เพ่ิมมากขึ้น 

 

7. การอภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า กลยุทธท์ี่ใช้ในการนาํเสนอรายการ SME ตีแตก มีทั้งหมด 7 

กลยุทธ ์ได้แก่ 

 กลยุทธ์ที่  1  การกาํหนดรูปแบบการนาํเสนอรายการ ดาํเนินการเพ่ือให้เกดิรายการ

ได้สอดคล้องกบัแนวคิดการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์  (ชยพล  สทุธโิยธนิ,2550)  กล่าวคือ  มี

การคิดเพ่ือสร้างสรรค์รายการ  มีการคิดอย่างเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผล  มีข้อมูลประกอบ  มีการ

ประเมินสภาพการณ์และโอกาสความเป็นไปได้รอบด้านจนนาํไปสู่การตัดสินใจเพ่ือกาํหนดหัว

เร่ือง (Theme) รูปแบบของรายการ และวิธกีารนาํเสนอ รายการที่เหมาะสมในที่สดุ  การคิดและ

วางแผนงานจะทาํ 3  เร่ืองคือ  

 1) การวางแผนเกี่ยวกบัผู้ชม (Audience Planning) ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลรอบ

ด้านเพ่ือทราบลักษณะผู้ชมที่เป็นเป้าหมายและสามารถประเมินความต้องการ (Needs) ของผู้ชม

ได้ โดยผู้ผลิตรายการเป็นผู้กาํหนดผู้ชมเป้าหมาย  (Target  Audience)  ว่าเป็นกลุ่มใด   

 2)  การวางแผนเกี่ยวกบัตัวรายการโทรทศัน์ (Programmer Planning) เป็นการ

วางแผนในเร่ืองประเภทรายการ  ประเภทเร่ือง  ลําดับการนําเสนอเร่ืองและวิธีการนําเสนอ

รายการ   

 3)  การวางแผนเกี่ยวกบัแบบปฏบิัติรายการ (Implementation  Planning) เป็นการ

วางแผนเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลต่อรายการ  ประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  อุปกรณ์และ

เคร่ืองมือที่จาํเป็น  และงบประมาณ   

 จากการวางแผนจนถึงการตัดสินใจทาํให้ได้ข้อสรุปการเลือกรูปแบบรายการเป็น

รายการ  SME  ตีแตก  ซ่ึงเป็นเกมโชว์ประเภทบันเทงิสาระ (Edutainment)  (ปาริชาติ  สถาปิตา

นนท,์2541)  นับว่าเป็นการเลือกรูปแบบรายการได้ถูกต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ให้การ

สนับสนุนรายการคือ ธนาคารกสกิรไทยที่ต้องการสร้างแบรนด์เครือธนาคารกสกิรไทยในด้านการ

เป็นผู้นาํตลาด SME โดยมีนโยบายสนับสนุนธุรกิจทั้งในด้านการเงินควบคู่กับการให้ความรู้  

เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจของตนเอง  รายการน้ีจะผสมผสานข้อมูลข่าวสารคือ  

การทาํธุรกจิ  SME  และความบันเทงิเข้าด้วยกนั โดยมีเจตนาเพ่ือเปล่ียนมุมมองของผู้ชมจากเดิม

ที่มักแบ่งแยกความคิดเร่ืองความรู้ และความบันเทิงออกจากกัน  มาสู่ความคิดที่ว่าเราสามารถ

บริโภคข่าวสารความรู้และความบันเทงิได้อย่างสนุกสนานในเวลาเดียวกนั                          

 นอกจากน้ีแนวคิดดังกล่าวยังเป็นการนําจุดเด่นของการศึกษาและความบันเทิงมา

ประสานประโยชน์ร่วมกัน  มีการนาํเสนอเน้ือหาสาระในรูปแบบที่ผู้ชมต้องการคือ  การให้ผู้ร่วม

รายการในที่น้ีคือผู้ประกอบการ SME เล่นเกมเพ่ือแข่งขันชิงรางวัล  มุ่งเน้นให้ผู้ร่วมรายการและ
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ผู้ชมรายการได้รับความบันเทิงและสาระโดยการสอดแทรกเน้ือหา  แง่คิด  และความรู้ทางการ

ตลาด  การสื่อสารไว้ในรายการผ่านคําถามของคณะกรรมการและแขกรับเชิญ  การนําเสนอ

เน้ือหาของรายการเร่ิมต้นช่วงที่ 1 ด้วยการนาํเสนอรูปแบบการดาํเนินธุรกจิของ ตนเอง  โดยการ

เล่าถึงเหตุจูงใจและวิธกีารทาํธุรกจิ ช่วงที่ 2 เล่าถึงแผนการตลาดในอนาคต  และการตอบคาํถาม

กรรมการเพ่ือพิจารณาว่าผู้ร่วมรายการสามารถตีโจทย์ตามกติกาที่รายการกาํหนดไว้ได้หรือไม่  

(แตกหรือไม่แตกตามคอนเซบ็ต์ของรายการ)  การนาํเสนอเน้ือหาความรู้แบบน้ีกระตุ้นให้ผู้ชม

รายการสนใจติดตามชม  และเกดิความสนุกกบัการตอบคาํถาม 

 การสร้างสรรค์รายการในลักษณะน้ีจะสร้างความน่าสนใจให้กับรายการ  สร้าง

แรงจูงใจในการชมรายการ  สร้างการมีส่วนร่วมกับรายการ  ทําให้การถ่ายทอดเน้ือหามี

ประสิทธิภาพมากขึ้ น การถ่ายทอดความรู้ เป็นไปอย่างสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายตอบสนองความ

ต้องการด้านอารมณ์และความรู้สึกของผู้ชม  สร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับเน้ือหาและพัฒนาทกัษะการ

รับรู้ ของผู้ชม  นอกจากน้ันยังช่วยให้รายการประสบความสาํเร็จทางด้านการตลาด  ซ่ึงผลการ

สาํรวจผู้ชมรายการของธนาคารกสิกรไทยและผลกระทบที่เกิดขึ้ นกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม

รายการในเชิงธุรกจิ  และจาํนวนลูกค้า SME ของธนาคารกสกิรไทยเป็นดัชนีที่ยืนยันได้ว่าผู้ผลิต

สามารถสร้างสรรค์รายการได้ถูกต้องตามหลัก วิชาการ 

 กลยุทธ์ที่  2  การเลือกธุรกจิที่นาํเสนอ ผู้ผลิตได้ให้ความสาํคัญการเลือกเน้ือหาที่จะ

ออกรายการเป็นอย่างมาก  เน่ืองจากเป็นรายการที่ให้ความรู้การทาํธุรกจิ  การตลาด  ซ่ึงเป็นเร่ือง

ยาก  ดังน้ันธุรกจิที่เลือกจึงควรเกี่ยวข้องกบัชีวิตประจาํวันที่ผู้ชมสนใจและคิดว่าจะนาํความรู้ที่ได้

ไปใช้ประโยชน์ได้เตม็ที่  ผู้ผลิตจึงได้เลือกธุรกจิ  SME  ที่หลากหลาย  มีความแปลกใหม่ซ่ึง

สอดคล้องกบัแนวคิดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  และคาํกล่าวของ  Wright  (1972)  ที่ว่า  คนจะ

เลือกรับสื่อมวลชนที่ มีเ น้ือหาที่ เขาคิดว่าน่าสนใจที่สุดและพึงพอใจที่สุดที่สอดคล้องกับ

ประสบการณ์และความคิดเห็นเดิมที่มีอยู่  เม่ือบุคคลได้เปิดรับชมรายการโทรทัศน์ที่ตนเอง

ต้องการ  และมีความพอใจแล้วย่อมทาํให้เกิดผลในจิตใจที่จะผูกพันกับความรู้ สึกนึกคิดของ

ตนเองในสิ่งใดสิ่งหน่ึง  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบชัดเจนในระดับการยอมรับ  คือมีการติดตาม

ชมรายการอย่างต่อเน่ืองเพราะชอบเน้ือหาที่นาํเสนอ  และระดับการตอบสนอง  คือมีการไปใช้

บริการหรือซ้ือผลิตภัณฑม์ากขึ้นซ่ึงทราบผลจากการสมัภาษณผู้์ประกอบการที่มาร่วมรายการ 

 กลยุทธ์ที่  3  การเลือกผู้ดําเนินรายการ (พิธีกร)  และกลยุทธ์ที่  4  การเลือก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสิน ผู้ผลิตได้เลือกคุณปัญญา  นิรันดร์กุล  เป็นพิธีกร  ซ่ึงคุณ

ปัญญาได้ช่ือว่าเป็นพิธกีรที่มีความสามารถในการดาํเนินรายการเป็นอย่างมาก  เป็นที่ช่ืนชอบของ

ผู้ชมรายการด้วยบุคลิกที่เป็นกนัเองกบัผู้ร่วมรายการ  มีปฏภิาณไหวพริบดีทาํให้ผู้ชมได้รับความ

บันเทิงเต็มที่  ประกอบกับการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสิน  ผู้ผลิตได้เลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิการทาํธุรกิจด้านต่าง ๆ  ผู้เช่ียวชาญด้านการตลาดซ่ึงเป็นผู้ที่รู้ จักและได้รับการ

ยอมรับในวงการ  เช่น  อาจารย์ธันยวัชร์  ไชยตระกูลชัย  จึงทาํให้เกดิความน่าเช่ือถือในความรู้ที่
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ถ่ายทอดออกไปซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดการสร้างประสทิธผิลของการสื่อสาร      (นันทวัน สขุาโต 

และคณะ,2548) ในประเดน็ความน่าเช่ือถอืของผู้ส่งสาร (Credibility)  ถ้าผู้รับสารรู้ ว่าผู้ส่งสารมี

ความน่าเช่ือถือมีความเช่ียวชาญในเร่ืองที่ต้องการสื่อสารหรือมีความสามารถในเร่ืองน้ันมาก  แค่

ไหนกจ็ะทาํให้เร่ืองที่พูดหรือแสดงมีความน่าเช่ือถอื มากขึ้น  นอกจากน้ันอาจนาํความมีเสน่ห์หรือ

ความเด่นดังของผู้ส่งสารมาใช้เสริมประสทิธผิลของ การสื่อสารได้ 

 กลยุทธ์ที่  5  การใช้ภาษาในรายการ  ผู้ผลิตได้ดําเนินการตามแนวคิดการสร้าง

ประสทิธผิลของการสื่อสารในประเดน็การแสดงความเป็นพวกเดียวกนั  (Identificate)  กบัผู้รับ

สาร  โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  เน่ืองจากภาษาวิชาการของทาํธุรกิจเป็นภาษาที่เข้าใจยาก

สาํหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษามาโดยตรง  ดังน้ันจึงต้องใช้ภาษาธุรกจิที่ไม่เกนิการรับรู้ของผู้ชม  

ซ่ึงคุณปัญญาจะมีการยกตัวอย่าง  หรือกรรมการตัดสินจะให้ข้อแนะนาํการทาํธุรกิจต่อยอดจาก

ผู้ประกอบการ  SME  ที่เข้าร่วมรายการเพ่ือให้เหน็วิธกีารที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากน้ันยังมี

การพูดล้อเล่นกบัผู้เข้าร่วมรายการเพ่ือไม่ให้ผู้เข้าร่วมรายการเกดิความเครียด จนเกนิไป  แต่การ

พูดล้อเล่นน้ันต้องระวังคาํพูดไม่ทาํให้ผู้เข้าร่วมรายการเสยีหน้าหรืออบัอาย 

 กลยุทธท์ี่  6  การปรับเปล่ียนรปูแบบรายการ  เน่ืองจากรายการเกมโชว์เป็นรายการที่

มีการนําเสนอต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน  ดังน้ันผู้ผลิตจึงต้องมีการปรับเปล่ียนรายการให้

น่าสนใจเพ่ือไม่ให้ผู้ชมเกิดความเบื่อหน่าย ผู้ผลิตได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจูงใจ  (อรุณีประภา  

หอมเศรษฐี,2531)  เพ่ือปรับเปล่ียนรายการให้น่าสนใจมากขึ้น  โดยนาํเอาปัจจัยต่าง ๆ มาใช้ใน

ที่น้ีมีการนาํเร่ืองฉาก  แสง  ส ี เสยีง  เวลาออกอากาศ  มาใช้เป็นแรงจูงใจเพ่ือให้ผู้ชมเกดิความ

สนใจและมีการติดตามชมรายการอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

 กลยุทธ์ที่  7  การประเมินความสาํเร็จของรายการ  นับเป็นกลยุทธ์ที่สาํคัญผู้ผลิต

รายการคือหน่วยวิจัยของศูนย์วิจัยวิจัยกสกิรไทยได้มีการประเมินความสาํเรจ็ของรายการ  โดยใช้

หลักการทางวิชาการทางการสื่อสาร  คือการวัดความนิยมในการรับชมรายการ (Rating)  ซ่ึงต้อง

วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสาํรวจในรายละเอียดกลุ่มผู้ชมเป้าหมายว่ามีจาํนวนเท่าไหร่ เพียงพอ

ต่อมาตรฐานที่ต้องการหรือไม่  ทาํให้ผลการประเมินที่ได้มีความน่าเช่ือถอืมากขึ้น 

 2.  จากผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ  2  พบว่าผลกระทบของรายการ  

SME  ตีแตก  ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องแบ่งเป็น  2  กลุ่ม  คือ 

  1)  ธนาคารกสิกรไทยผู้ให้การสนับสนุนการทาํรายการ  ได้รับผลตามเป้าหมายของ

ธนาคารคือการสร้างแบรนด์  (Branding)  เครือธนาคารกสกิรไทยในด้านการเป็นผู้นาํตลาด  SME  

การสร้างฐานลูกค้าใหม่  และที่สาํคัญคือการรู้ถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า  SME  ซ่ึงสามารถนาํไป

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่อไปได้ในอนาคต ทั้งน้ีเป็นเพราะธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารที่มี

ช่ือเสยีง  ประชาชนให้ความเช่ือถือ  ประกอบกบัธนาคารได้ทุ่มเทเวลา  และเงินทองให้กบัการสร้างแบ

รนด์อย่างเตม็ที่และเตม็กาํลังความสามารถ  และที่สาํคัญได้มีการเลือกบริษัทเวิร์คพอยท ์เอน็เตอร์เทน

เมนต์ จาํกัด (มหาชน)  ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญในการทาํรายการเกมโชว์ให้เข้ามาเป็นผู้ดูแลเสริมสร้างแบ
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รนด์ผ่านรายการ  โดยมีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนคือผู้ทาํธุรกจิ SME และผู้สนใจทาํธุรกจิ SME 

รายใหม่  มีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคว่าไม่ต้องการความรู้ที่เคร่งเครียดแต่ต้องการความรู้กึ่ง

บันเทิง  การทาํธุรกิจเป็นเร่ืองยากถ้าให้ความรู้ แบบสอนในห้องเรียนคงไม่มีคนสนใจ  จึงต้องมีการ

ออกแบบเน้ือหาสาระเกี่ยวกบัแบรนด์ให้อยู่ในรูปที่ดูง่าย ให้สาระความรู้กึ่งบันเทงิที่สามารถสื่อคุณค่า

ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน  มีการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายในเร่ืองการทาํธุรกิจ SME อย่างดี  โดยผู้ผลิตได้มีกลยุทธ์การ นาํเสนอรายการที่

สอดคล้องกับแนวคิด การสร้างสรรค์ รายการโทรทัศน์และแนวคิดการสร้างพลัง ให้แก่แบรนด์  (สุจิ

ตรา  แก้วสีนวล,2555)  โดยยึดหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นหัวใจสาํคัญของการกาํหนด

ภาพลักษณ์ขององค์กร รายการ  SME ตีแตกได้เลือกสื่อในการนาํเสนอ เป็นทวีีเพราะเป็นสื่อที่เข้าถึง

คนทุกเพศ ทุกวัย  และทุกสถานที่  เป็นสื่อสาธารณะที่ให้โอกาสกับ ทุกคนได้ประโยชน์มากที่สุด

สอดคล้องกบัจุดยืนของแบรนด์ที่ต้องการนาํเสนอ  ประการสาํคัญเน้ือหาที่สื่อสารเป็นไปตามเป้าหมาย

คือการให้ความรู้ ในการทาํธุรกจิ SME โดยใช้รูปแบบบันเทงิสาระ  (Edutainment)  ซ่ึงมีการสอดแทรก

เน้ือหา  แง่คิด  และความรู้ทางการตลาด  การสื่อสาร  ไว้ในรายการผ่านคาํถามของคณะกรรมการ 

การนาํเสนอรายการ SME ตีแตก  จึงเป็นการตอกยํา้แบรนด์ เครือธนาคาร กสกิรไทยในธุรกจิ  SME 

ให้เข้มแขง็มากย่ิงขึ้น  จุดเด่นของรายการน่ีคือให้ผู้ชมได้ประโยชน์คือการเข้ามาใช้บริการจากธนาคาร

มากขึ้ น  เพราะรายการได้สร้างการรับรู้ แบรนด์ผ่านความรู้ที่สอดแทรกผ่านคาํแนะนําของผู้บริหาร

ธนาคารกสิกรไทยที่ร่วมเป็นกรรมการตัดสินได้อย่างเต็มที่  นอกจากรายการน้ีจะส่งผลโดยตรงกับ

ธนาคารกสกิรไทยแล้วยังมีส่วนช่วยในการขับเคล่ือนธุรกจิ  SME ในประเทศไทยให้ก้าวหน้าก่อให้เกดิ

การจ้างงานกว่าร้อยละ 50  ซ่ึงเป็นผลกระทบทางอ้อม ในการสร้างความ เข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิไทย 

  2)  กลุ่มผู้ประกอบการ SME  ที่มาร่วมรายการ  กลุ่มน้ีได้รับผลกระทบโดยตรง 

ในทางบวกคือ  ยอดจาํหน่ายสนิค้าเพ่ิมมากขึ้น  ในงานบริการมีผู้มาขอใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น  ที่

สาํคัญคือมีช่ือเสียงเป็นที่รู้ จักมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ซ่ึงเป็นผลมาจากผู้ประกอบการ SME ที่

มาร่วมรายการได้แสดงความสามารถในการทาํธุรกิจจนเป็นที่สนใจของผู้รับชมรายการ ผู้ผลิต

รายการจึงต้องมีกลยุทธ์ในการเลือกผู้ร่วมรายการและธุรกิจที่จะนาํเสนอให้เป็นที่สนใจของผู้ชม

รายการ  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ มี

ความสาํคัญหลายประการคือสร้างความน่าสนใจให้กบัรายการ  สร้างแรงจูงในในการชมรายการ  

สร้างการมีส่วนร่วมกบัรายการ  ทาํให้การถ่ายทอดเน้ือหามีประสทิธภิาพมากขึ้น  เม่ือผู้ชมรายการ

มีความสนใจในเน้ือหาของรายการสิ่งที่ตามมาคือการยอมรับและการตอบสนอง  ซ่ึงในรายการน้ี

เป็นการนาํเสนอเน้ือหาการทาํธุรกจิ  สิ่งที่เกดิขึ้นกบัผู้ชมคือเกดิความสนใจและการยอมรับในการ

ดาํเนินงานจนเกดิการตอบสนองในลาํดับแรกคือการใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑข์องธุรกจิ  ซ่ึงพบว่า

หลังจากการออกอากาศของธุรกิจใด  ธุรกิจน้ันจะมีลูกค้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่น  ซ่ึงทาํให้

เกดิผลกระทบทางลบที่ผู้ประกอบการอาจไม่ได้คาํนึงถึงคือการรักษามาตรฐานของการให้บริการ  
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หรือการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้คงเดิม  ผลกระทบทางลบเป็นสิ่งที่ ผู้ประกอบการต้อง

ระมัดระวังไม่ให้เกดิขึ้นได้ 

 

8. ขอ้จํากดัในการทําวิทยานพินธ ์
 เน่ืองจากการรวบรวมข้อมูลในประเดน็  การศึกษากลยุทธ์ในการนําเสนอรายการ 

SME ตีแตก  ผู้วิจัยไม่สามารถสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ผลิตได้เน่ืองจากบริษัทเวิร์คพอยทถ์ือว่า

ข้อมูลในเร่ืองน้ีเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท  จึงทาํให้ขาดผลการวิจัยในรายละเอียดบางอย่างที่ไม่มี

ปรากฏในข้อมูลการสมัภาษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น  เหตุผลการคิด Concept การคิดสโลแกน  

เป็นต้น 

 

9. ขอ้เสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเร่ืองน้ีสามารถให้ข้อเสนอแนะใน  2  ด้าน  คือ 

 1. ด้านการนาํผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้คือ  1) กลยุทธ์การนําเสนอรายการ

โทรทศัน์ซ่ึงการวิจัยได้นาํเสนอไว้อย่างชัดเจนต้ังแต่เร่ิมต้นการผลิตจนถึงการประเมินรายการโดย

มีทั้งเน้ือหาและตัวอย่างการดาํเนินการ  ซ่ึงผู้เกี่ยวข้องกับการทาํรายการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็น

บริษัทผู้ผลิตรายการ  หรือนิสิตนักศึกษาที่เร่ิมคิดทาํรายการโทรทศัน์กส็ามารถนาํความรู้ น้ีไปใช้

ประโยชน์ทั้งในการปฏิบัติ  หรือเพ่ิมเติมความรู้นอกเหนือจากตาํราที่เรียนในห้องเรียนได้  2)  

ผู้ทาํรายการโทรทศัน์สามารถนาํรปูแบบรายการเกมโชว์ประเภทสาระบันเทงิมาสร้างความน่าสนใจ

ให้กบัเกมโชว์ทั่วไป  หรือการให้ความรู้ ในรูปแบบการสอน  เพราะเป็นการให้ความบันเทงิแบบมี

ความสาระคือการเลือกความรู้ที่ตรงกบัความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  โดยให้ผู้เข้าร่วมรายการได้

แข่งขนัแสดงความสามารถและมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านน้ัน ๆ เป็นผู้ให้คาํแนะนาํและให้ความรู้ที่สาํคัญ  

3)  หน่วยงาน  องค์กร  หรือบริษัทสามารถใช้โทรทศัน์เป็นสื่อในการสร้างแบรนด์เพราะโทรทศัน์

เป็นสื่อที่เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย  สื่อโทรทัศน์สามารถถ่ายทอดเน้ือหาในรูปของการใช้ภาพและ

เสียงประกอบกัน  เพ่ือให้ผู้ชมเกิดการรับรู้ ตามที่ ผู้ส่งสารต้องการได้ชัดเจนและเป็นไปตาม

ต้องการของผู้ส่งสารได้  โทรทัศน์ยังใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างค่านิยมและทัศนคติต่าง ๆ ให้

เกดิกบัผู้ชมซ่ึงสอดคล้องกบัหลักการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 

 2. ด้านการทาํวิจัยต่อในอนาคต 

 เน่ืองจากผลการวิจัยเร่ืองน้ีได้กล่าวถึงผลกระทบของรายการที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องที่สาํคัญ

คือ  ผู้ประกอบการ SME  ที่มาร่วมรายการ  แต่เป็นการนาํเสนอผลในทางบวก  ควรได้มีการ

ติดตามผลผู้ประกอบการ SME  ที่มาร่วมรายการว่าผลของรายการได้ทาํให้เกดิผลกระทบทางลบ

อะไรบ้าง  และผู้ประกอบการเหล่าน้ีได้มีวิธกีารจัดการกบัปัญหาที่เกดิขึ้นอย่างไร  ผลการศึกษาจะ

เป็นประโยชน์ในการดาํเนินธุรกจิกบัผู้ประกอบการ SME  รายอื่น ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 
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