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การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เป็ นกลยุทธ์สู่ความสาเร็ จด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง การตระหนักถึง
โอกาส ความสามารถในการฟันฝ่ าอุปสรรค การจัดการทุนมนุษย์และทุนทางสังคม และ
ข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั เป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ประสบความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้ากับประเทศจีน โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 13 ราย และโดยการสนทนากลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงศักยภาพที่มีในตัวบุคคล ที่ทาให้สามารถ
ดาเนินธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศจีนให้ประสบความสาเร็ จได้
ผลการวิจยั พบว่า ศักยภาพด้านความสามารถของตนเอง ผูป้ ระกอบการมีท้ งั
ความสามารถด้านการบริ หารจัดการทางธุ รกิจ ความสามารถทางความคิดและสติปัญญา
ความสามารถทางการพูดและการเจรจา ความสามารถทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และ
ความสามารถทางด้านความกล้าและความพยายาม
ศักยภาพด้านการตระหนักถึงโอกาส พบว่า ผูป้ ระกอบการมีโอกาสทางด้านการตลาด
โอกาสจากตัวผลิตภัณฑ์หรื อตัวสิ นค้า โอกาสจากคาแนะนาที่ดี โอกาสด้านภูมิประเทศและขนาด
ประชากร และโอกาสจากนโยบายทางการค้าของประเทศ
ศักยภาพด้านความสามารถในการฟันฝ่ าอุปสรรค พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความสามารถ
ในการฟันฝ่ าอุปสรรคทางด้านคุณภาพสิ นค้า เอกสาร แรงงาน ความเสี่ ยง ระยะเวลาการจัดส่ งสิ นค้า
และการขนส่ งสิ นค้า
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ศักยภาพด้านการจัดการทุนมนุษย์และทุนทางสังคม พบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จ ผูป้ ระกอบการมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาหลักสู ตร
ระยะสั้น มีการเรี ยนรู้รวดเร็ วและตลอดเวลา มีประสบการณ์ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรับผิดชอบ
มีการฝึ กอบรม มีวฒั นธรรม ประเพณี วิถีการดาเนินชีวติ มีศีลธรรม ความซื่ อสัตย์ ขยัน ตรงต่อ
เวลา มีค่าตอบแทนและการดูแลที่เหมาะสม มีระบบบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์หรื อการมีพนั ธมิตรที่ดี มีการใช้การสื่ อสารด้วยภาษาจีนในการเจรจาต่อรอง
มีความไว้วางใจ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และมีระบบความคิดและความรู้
ข้อเสนอแนะในการทาธุ รกิจกับประเทศจีนให้ประสบความสาเร็ จ อาทิ ศึกษาภูมิประเทศ
ของประเทศจีน ช่องทางการตลาด เรี ยนรู ้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดาเนินชี วิต ความชอบ
ยอมรับวัฒนธรรม หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ศึกษา
ข้อกาหนดและข้อจากัดต่าง ๆ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมธุ รกิจ และสร้างความน่าเชื่ อถือ วางแผน
การทาธุ รกิจ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความกล้าตัดสิ นใจ กล้าคิดกล้าทา และกล้าเสี่ ยง
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The research had objectives to study the small and medium enterprise’s owners who had
success strategies concerning the perception of their own efficiency, the awareness of
opportunities, the ability to overcome obstacles, and human and social capital management. The
sample consisted of 13 entrepreneurs who were the owners of small medium enterprise which was
successful in product import and export between Thailand and People’s Republic of China. Indepth interview and group discussion were used for data collection. The data were analyzed to
obtain the information of an individual entrepreneur’s potential that made him successful in
running import and export business between Thailand and People’s Republic of China.
The findings revealed that for the entrepreneurs’ potential, they had ability of
business management, ability of thought and intelligence, speech and negotiation skills, moral
skills, and ability of knowledge and effort.
For the potential of the awareness of opportunities, it was found that the entrepreneurs
had the following opportunities: marketing, products, good advice, geography and population
size, and the national trade policy.
For the potential of the ability to overcome obstacles, it was found that the
entrepreneurs were able to overcome the obstacles of product quality, documents, labor, risks, and
terms of delivery and shipping.
For the entrepreneurs’ potential of human and social capital management, it was found
that the factors that entrepreneurs did or had were as follows: furthering their studies;
attending short training courses regularly; gaining experiences, responsibilities, culture and

ช
tradition, lifestyle, moral, honesty, diligence, punctuality; maintaining good health; giving suitable
compensation and proper care; having good human resource management, good relationship and
alliances, ability to communicate and negotiate in Chinese; having trust, and knowing how to
exchange knowledge , and having systems of thought and knowledge.
In order to run the business successfully, it was suggested that China’s geography,
language, culture, tradition, lifestyle, likeness, and terms and limitations be investigated and
there should be acceptance of culture and innovation and coordination with the government
sectors. Furthermore, relationships and credibility should be built among business associates.
Entrepreneurs should know how to prepare business plans, how to be initiative, how to make
decision, how to take risks, and how to be courageous to think and take risks.
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การสรุ ปผล และอภิปรายผลการวิจยั เรื่ อง “ศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน” ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการวิจยั เพื่อตอบคาถามหลักของการวิจยั ที่วา่
ศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็ นกลยุทธ์สู่ความสาเร็ จในการ
ประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง การตระหนักถึงโอกาส ความสามารถในการฟันฝ่ า
อุปสรรค และการจัดการทุนมนุษย์และทุนทางสังคม รวมถึงข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การประกอบธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้า ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างไร โดยจะนาเสนอ
ข้อสรุ ปและการอภิปรายผลตามลาดับ คือ วัตถุประสงค์ของกานวิจยั วิธีดาเนินการวิจยั สรุ ป
ผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เป็ นกลยุทธ์สู่ความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
1.1 ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง
1.2 ด้านการตระหนักถึงโอกาส
1.3 ด้านความสามารถในการฟันฝ่ าอุปสรรค
1.4 ด้านการจัดการทุนมนุษย์และทุนทางสังคม
ความสามารถของตนเองของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็ นกลยุทธ์
สู่ ความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ความสามารถของผูป้ ระกอบการที่
เหมือนกัน ผลการวิจยั พบว่า มีดงั นี้ 1) มีความรู้ในช่องทางการตลาดหรื อการดาเนินธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ 2) มีพนั ธมิตรและเครื อข่ายธุ รกิจในต่างประเทศ 3) มีความรู้ดา้ นภาษาจีนและสามารถใช้
ภาษาจีนในการเจรจาธุ รกิจได้ 4) มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการสร้างความ
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แตกต่างให้กบั สิ นค้า ส่ วนความสามารถของผูป้ ระกอบการที่ไม่เหมือนกัน ผลการวิจยั พบว่า
ความสามารถของผูป้ ระกอบการที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่แตกต่างจากการสนทนากลุ่มคือ
1) มีความขยัน 2) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 3) มีความสามารถด้านการเจราจาต่อรอง
4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 5) มีความพยายาม 6) ตรงต่อเวลา 7) มีความซื่อสัตย์ 8) มีประสบการณ์ 9)
มีความสามารถในการปกป้ องทรัพย์สินทางปัญญา 10) มีความรู้ดา้ นการออกแบบ 11) มีความ
ละเอียด ประณี ต รอบคอบ และความสามารถของผูป้ ระกอบการที่ได้จากการสนทนากลุ่มที่แตกต่าง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกคือ 1) มีความรวดเร็ วและแม่นยาในการทางาน 2) มีความสามารถในการ
บริ หารต้นทุนหรื อระบบการเงินและบัญชี 3) มีความสามารถในการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าเพื่อสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั สิ นค้าและผูซ้ ้ื อสิ นค้า 4) กล้าทาและกล้าวางแผน มองธุ รกิจในองค์รวมพัฒนา
ต่อยอดธุ รกิจได้
โอกาสที่ทาให้เริ่ มทาธุ รกิจกับประเทศจีน และการประยุกต์ใช้โอกาสในการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารกิจการ ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
ประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการพบโอกาสที่
เหมือนกันดังนี้ 1) เห็นว่า นวัตกรรมของสิ นค้าจากประเทศจีนมีความแปลกใหม่เป็ นที่น่าสนใจ
2) ประเทศจีนเป็ นแหล่งวัตถุดิบและสิ นค้าราคาถูก 3) ประเทศจีนมีขนาดพื้นที่ใหญ่ มีจานวน
ประชากรมากทาให้มีศกั ยภาพในการซื้ อขายสู งจึงเป็ นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ 4) ประเทศจีน
มีหลายมณฑลจึงมีรูปแบบการค้าที่หลากหลายสามารถเสนอขายสิ นค้าได้หลากหลายแบบ ส่ วน
โอกาสในด้านอื่น ๆ ที่พบเพิ่มเติมจากผูป้ ระกอบการที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่แตกต่างจากการ
สนทนากลุ่มคือ 1) ผูป้ ระกอบการมีประสบการณ์จากการที่เคยทางานอยู่
การสื่ อสารแห่งประเทศไทย ทาให้เห็นช่องทางการตลาด 2) การได้รับคาแนะนาจากเพื่อนหรื อญาติ
ที่ทาธุ รกิจกับประเทศจีนอยูแ่ ล้ว 3) ประเทศจีนเพิ่งเปิ ดประเทศเพื่อทาธุ รกิจระหว่างประเทศ ทาให้
เป็ นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ
ปั ญหาและอุปสรรคในการทาธุ รกิจของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการพบปั ญหาและ
อุปสรรคที่เหมือนกันดังนี้ 1) คุณภาพของสิ นค้าที่ไม่คงที่เนื่องจากเปลี่ยนฝี มือแรงงานบ่อยและ
สิ นค้าเสี ยหายก่อนส่ งถึงมือลูกค้า 2) ไม่สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่ อสารได้ 3) ปริ มาณของสิ นค้า
หากเป็ นธุ รกิจส่ งออกจะไม่สามารถส่ งสิ นค้าในปริ มาณมากให้กบั ลูกค้าได้เนื่องจากขนาดของธุ รกิจ
ที่ยงั มีกาลังการผลิตไม่พอ หรื อหากเป็ นธุ รกิจนาเข้าจะต้องสั่งสิ นค้าจากจีนในปริ มาณมากเพื่อ
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ลดต้นทุนด้านการขนส่ ง 4) การส่ งมอบสิ นค้าไม่ตรงตามเวลาที่กาหนดด้วยความซับซ้อนของระบบ
ผ่านทางหรื อข้อจากัดต่าง ๆ ของประเทศจีน ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคในด้านอื่น ๆ ที่พบเพิ่มเติม
จากผูป้ ระกอบการที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่แตกต่างจากการสนทนากลุ่มคือ 1) ไม่มีเครื อข่าย
ทางธุ รกิจในประเทศจีนโดยตรง 2) ไม่รู้แหล่งผลิตที่ชดั เจน 3) การจดทะเบียนการค้าทาได้ยากด้วย
ข้อกาหนดและข้อจากัดต่าง ๆ ของประเทศจีน 4) การต่อสู ้กบั คู่แข่งขันในประเทศจีนเองที่มีตน้ ทุน
ต่ากว่าทาได้ยาก 5) เสี ยเวลาในการเดินทางไปมาบ่อย
แนวทางการแก้ไขปั ญหาของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
ประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการมีแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคที่เหมือนกันดังนี้ 1) ใช้วธิ ี การตรวจสอบสิ นค้าหลายครั้งก่อนส่ งถึงมือ
ลูกค้า หรื อสร้างเครื อข่ายพันธมิตรในประเทศจีนเพื่อช่วยในการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า 2)
พยายามให้ผรู ้ ่ วมทาธุ รกิจใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลางในการสื่ อสาร หรื อใช้อีเมลในการโต้ตอบ
3) ตรวจสอบเอกสารให้เรี ยบร้อยถูกต้อง เพื่อลดปั ญหาความล่าช้า ส่ วนแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
ในด้านอื่น ๆ ที่พบเพิ่มเติมจากผูป้ ระกอบการที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่แตกต่างจากการ
สนทนากลุ่มคือ 1) การแก้ไขปั ญหาความเสี่ ยงทางด้านการเงินใช้วธิ ี เปิ ด LC ผ่านธนาคาร 2)
สั่งสิ นค้ามากักตุนไว้ก่อนมีการเปลี่ยนฝี มือแรงงาน 3) สร้างความภักดีองค์กรเพื่อลดการลาออกของ
พนักงานหรื อใช้เทคโนโลยีช่วยแทนแรงงานคน 4) ทดสอบคุณภาพสิ นค้าและระยะเวลาในการ
จัดส่ งสิ นค้าโดยการทดลองสั่งสิ นค้าในปริ มาณน้อยก่อน 5) เพื่อมูลค่าสิ นค้าด้วยรู ปแบบที่ประณี ต
สวยงาม 6) พยายามต่อรองกับลูกค้าให้ทยอยสัง่ สิ นค้าเพื่อให้ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า และ
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคของผูป้ ระกอบการที่ได้จากการสนทนากลุ่มที่แตกต่างจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกคือ 1) ผูป้ ระกอบการจะใช้การเดินทางไปพบลูกค้าด้วยตนเองเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์แทนการพูดคุยทางโทรศัพท์ 2) หากพบปั ญหาเรื่ องคุณภาพสิ นค้าและการขนส่ งสิ นค้า
ผูป้ ระกอบการจะใช้วธิ ีทาข้อตกลงเบื้องต้นถึงความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายของสิ นค้ากับผูร้ ่ วม
ธุ รกิจ หรื อทาการจัดส่ งสิ นค้าด้วยตนเอง
การจัดการทุนมนุษย์และทุนทางสังคม ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทุนมนุษย์และ
วิธีการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อนาไปพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการประกอบธุ รกิจกับประเทศจีน จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทุนมนุษย์
และวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่เหมือนกันมีดงั นี้ 1) การถ่ายทอดความรู ้หรื อการสอนงาน
โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรื อศึกษาเพิม่ เติมในเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจด้วย
หลักสู ตรระยะสั้น เพื่อนาความรู ้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กบั พนักงานในองค์กร เป็ นองค์ความรู ้ต่อไป
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2) การมีระบบบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เช่นการให้ตาแหน่งหรื อค่าตอบแทนหรื อ
สวัสดิการที่สูงขึ้น และมีการดูแลชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพนักงานที่เหมาะสมจะทาให้พนักงานเกิด
ความรักในองค์กร 3) ความเอาใจใส่ ในงานและความรับผิดชอบจะทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพ
ส่ งผลดีกบั การดาเนินธุ รกิจ 4) ประสบการณ์ดา้ นการทาธุ รกิจนาเข้า – ส่ งออก กับประเทศจีน
จะทาให้เกิดทักษะความชานาญ โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ได้พบเจอ เรี ยนรู ้จากปั ญหาที่พบ
และเรี ยนรู ้จากการแก้ไขปั ญหานั้น จะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้กบั ตัวผูป้ ระกอบการ 5) การ
ฝึ กอบรมและการฝึ กทักษะความชานาญ จะช่วยให้เกิดองค์ความรู ้และความเชี่ยวชาญในการทางาน
มากขึ้น 6) วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการดาเนินชีวติ เป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่ทาให้เกิดทุน
มนุษย์ ต้องเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มบุคคล จะทาให้เข้าถึงวิธีการที่จะพัฒนาได้ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทุนมนุษย์และวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ในด้านอื่น ๆ ที่พบเพิ่มเติมจาก
ผูป้ ระกอบการที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่แตกต่างจากการสนทนากลุ่มคือ 1) การเรี ยนรู้
ตลอดเวลาและเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว 2) การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า 3) มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ท้ งั กายและใจ และการมีศีลธรรม ความซื่ อสัตย์ ขยันและตรงต่อเวลา
ทุนทางสังคมและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมที่เป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และการประกอบธุ รกิจกับประเทศจีน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทนากลุ่ม ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมที่เป็ นสิ่ งสาคัญ ที่เหมือนกัน
มีดงั นี้ 1) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หรื อการมีพนั ธมิตรที่ดีจะนาไปสู่ เครื อข่ายอีกมากมาย เพราะ
ธุ รกิจในประเทศจีน เป็ นระบบเครื อญาติ หากสามารถเข้าถึงได้หนึ่งบริ ษทั จะทาให้ได้พนั ธมิตร
อีกหลายบริ ษทั ตามมา 2) วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
เห็นอกเห็นใจกัน ความสามัคคี และระบบความคิดและความรู้ หากเรี ยนรู้และเข้าใจประเทศจีน
ในส่ วนนี้ได้จะทาให้การเจรจาธุ รกิจเป็ นไปได้โดยง่าย 3) เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัย
เป็ นส่ วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริ หารงาน การติดต่อสื่ อสารทาให้สามารถสร้างความ
มัน่ ใจและ พันธมิตรทางการผลิต และการจาหน่ายได้ไม่ยาก 4) ความไว้วางใจและความเชื่อใจกัน
เป็ นพื้นฐานของการสร้างเครื อข่ายทางสังคม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมอย่างหนึ่ง
ที่จะสามารถพัฒนาให้การทางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ 5) การสื่ อสารด้วยภาษาจีน จะทาให้
คนจีนรู ้สึกอยากคุย อยากร่ วมทาธุ รกิจด้วย เพราะคุยกันได้เข้าใจง่ายกว่า รู ้สึกได้ถึงความสนิทสนม
ความเป็ นเพื่อน และมิตรต่อกันได้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมในด้านอื่น ๆ ที่พบเพิ่มเติม
จากผูป้ ระกอบการที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่แตกต่างจากการสนทนากลุ่มคือ 1) การเปิ ดสาขา
ในประเทศจีนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า 2) การเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า หรื อ
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การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน 3) การมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และเห็นอกเห็นใจ
กันเป็ นบ่อเกิดของการสร้างพันธมิตร4) ความสามัคคี 5) การมีระบบความคิดและความรู้ที่ดี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็ นกลยุทธ์สู่ความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจนาเข้าส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข้อเสนอแนะที่สาคัญสาหรับผูป้ ระกอบการที่จะประกอบธุ รกิจกับประเทศจีนให้ประสบ
ความสาเร็ จ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจยั พบว่าข้อเสนอแนะที่สาคัญ
ที่เหมือนกันมีดงั นี้ 1) ต้องศึกษาภูมิประเทศ เส้นทางต่าง ๆในประเทศจีน และช่องทางในการทา
การตลาด 2) ต้องเรี ยนรู้ภาษาจีน 3) ต้องเรี ยนรู้วฒั นธรรม ประเพณี วิถีการดาเนินชีวติ ความชอบของ
คนจีน 4) ต้องศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
การค้าระหว่างประเทศ ข้อกาหนดและข้อจากัดต่าง ๆ 5) ต้องยอมรับวัฒนธรรม หรื อนวัตกรรมใหม่
ๆ 6) ต้องสร้างพันธมิตร และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมธุ รกิจ และสร้างความน่าเชื่ อถือความไว้วางใจ
ต่อกันให้ได้ ข้อเสนอแนะในด้านอื่น ๆ ที่พบเพิ่มเติมจากผูป้ ระกอบการที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ที่แตกต่างจากการสนทนากลุ่มคือ 1) ต้องรู ้จกั ปรับปรุ งและพัฒนาวิธีการบริ หารงานให้ทนั กับยุคสมัย
2) ต้องหมัน่ ศึกษาหาความรู ้ใหม่ ๆ ศึกษาดูงานในงานแสดงสิ นค้าหรื องานแฟร์ ต่าง ๆ ให้มาก เพื่อเปิ ด
โลกทัศน์ 3) ต้องเรี ยนรู้และทาความเข้าใจในคุณภาพสิ นค้าของประเทศจีน เพื่อนาไปวิเคราะห์และ
วางแผนการทาธุ รกิจ 4) ต้องมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อยูเ่ สมอ รวมถึง
การปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ให้สินค้าถูกลอกเลียนแบบได้ ข้อเสนอแนะในด้านอื่น ๆ ที่พบ
เพิม่ เติมจากผูป้ ระกอบการที่ได้จากการสนทนากลุ่มที่แตกต่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ 1) ต้อง
มีความกล้าตัดสิ นใจ กล้าคิดกล้าทาและกล้าเสี่ ยง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
ประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษาศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่เป็ นกลยุทธ์สู่ความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
1.1 ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง
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1.2 ด้านการตระหนักถึงโอกาส
1.3 ด้านความสามารถในการฟันฝ่ าอุปสรรค
1.4 ด้านการจัดการทุนมนุษย์และทุนทางสังคม
ผลการวิจยั พบว่า ศักยภาพด้านความสามารถของตนเอง ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ท้ งั จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
ประกอบด้วย 1) มีความรู ้ในช่องทางการตลาดหรื อการดาเนินธุ รกิจระหว่างประเทศ 2) มีพนั ธมิตร
และเครื อข่ายธุ รกิจในต่างประเทศ 3) มีความรู้ดา้ นภาษาจีนและสามารถใช้ภาษาจีนในการเจรจา
ธุ รกิจได้ 4) มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการสร้างความแตกต่างให้กบั สิ นค้า
ดังที่ บุญมัน่ ธนาศุภวัฒน์ (2553) กล่าวว่า ผูป้ ระกอบการเป็ นผูม้ ีความรู ้ เป็ นความรู ้เกี่ยวกับวิชาการ
ทางด้านบริ หารธุ รกิจ ซึ่ งประกอบไปด้วยความรู ้พ้ืนฐานทางด้านการจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
บัญชี การตลาด การบริ หารงานบุคคล ความรู ้ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ ดังนั้น
บุคคลที่จะเข้ามาทางานในวงการธุ รกิจจะต้องศึกษาหาความรู ้ดงั กล่าวข้างต้น
นอกจากนี้ Chandler, Jansen (1992) อ้างถึงใน ธนัชกรณ์ เย็นใจพร (2554) ได้กล่าวไว้ใน
วารสารเรื่ อง The founder's self-assessed competence and venture performance, ว่า สิ่ งที่มีบทบาท
สาคัญในการจัดการองค์กร ต้องประกอบด้วย สมรรถนะด้านการบริ หารคนและการบริ หารการเงิน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Baum (1994) อ้างถึงใน ธนัชกรณ์ เย็นใจพร (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง
The relationship of traits, competencies, motivation, strategy and structure to venture growth
ได้กล่าวไว้วา่ สมรรถนะด้านการจัดการ (Management competencies) นั้น คือ การทางานอย่างมี
คุณภาพ ผูป้ ระกอบการจะต้องมีความรู้ทกั ษะ และความสามารถในการบริ หารจัดการ McGregor,
Tweed, Henley-King (2000) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง Gender and managerial competence: A comparative
study of male and female manufacturers พบว่าสมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์
(Relationship competencies) ผูป้ ระกอบการต้องมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ การ
สื่ อสาร การชักจูงใจ และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การที่ผปู้ ระกอบการสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจจากผูอ้ ื่น สามารถเจรจาต่อรองทางธุ รกิจสามารถรักษา
เครื อข่ายความสัมพันธ์ส่วนตัวจากการติดต่อธุ รกิจ และสามารถเข้าใจผูอ้ ื่นโดยการพิจารณาจาก
พฤติกรรมและคาพูด และSteinhoff, Burgess (1993) ศึกษาเรื่ อง Small business management
fundamentals แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูป้ ระกอบการ คือ (1) มีความเชื่อมัน่ ตนเอง
คือ ชอบทางานอิสระ ทางานหนัก และเข้าใจถึงภาวะความเสี่ ยง (2) มีความสามารถจัดองค์การ คือ
กาหนดเป้ าหมายสนใจผลลัพธ์และรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของความพยายาม (3) มีความคิดริ เริ่ ม
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สร้างสรรค์ (4) มีความสนุกกับงานที่ทา้ ทายและแสวงหาความสาเร็ จ นอกจากนี้ คุณลักษณะของ
ผูป้ ระกอบการที่มีผลต่อความสาเร็ จประกอบด้วย (1) มีความรับผิดชอบต่อความสาเร็ จและล้มเหลว
(2) พัฒนาความสาพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า พนักงาน ผูข้ ายสิ นค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (3) ทางาน
หนักด้วยความรู ้สึกที่เร่ งด่วน (4) มีการวางแผนและการจัดการ (5) เต็มใจที่จะรับความเสี่ ยงทั้งหมด
ด้านเวลาและด้านเงิน (6) มีเป้ าหมายทางธุ รกิจหรื อวิสัยทัศน์
ผลการวิจยั ศักยภาพด้านการตระหนักถึงโอกาส พบว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ท้ งั จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
ประกอบด้วย 1) เห็นว่า นวัตกรรมของสิ นค้าจากประเทศจีนมีความแปลกใหม่เป็ นที่น่าสนใจ 2)
ประเทศจีนเป็ นแหล่งวัตถุดิบและสิ นค้าราคาถูก 3) ประเทศจีนมีขนาดพื้นที่ใหญ่ มีจานวน
ประชากรมากทาให้มีศกั ยภาพในการซื้ อขายสู งจึงเป็ นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ 4) ประเทศจีน
มีหลายมณฑลจึงมีรูปแบบการค้าที่หลากหลายสามารถเสนอขายสิ นค้าได้หลากหลายแบบ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า Kuratko and Hodgetts (2007) อ้างถึงใน Hossein Mehdi Zadeh,
Seidmehdi Veiseh, Farideh Kamari & Hamideh Shekari (2012) ศึกษาเรื่ อง Examining the
entrepreneurship sprit condition among the students of west universities of Iran พบว่า
ผูป้ ระกอบการจะมีพลังที่ประกอบด้วยความปรารถนาในการเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์
ในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น เป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มและดาเนินงานกิจการให้
ประสบความสาเร็ จและเจริ ญเติบโต
ผลการวิจยั ศักยภาพด้านความสามารถในการฟันฝ่ าอุปสรรค พบว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ท้ งั จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่มประกอบด้วย 1) คุณภาพของสิ นค้าที่ไม่คงที่เนื่ องจากเปลี่ยนฝี มือแรงงานบ่อยและสิ นค้า
เสี ยหายก่อนส่ งถึงมือลูกค้า 2) ไม่สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่ อสารได้ 3) ปริ มาณของสิ นค้าหาก
เป็ นธุ รกิจส่ งออกจะไม่สามารถส่ งสิ นค้าในปริ มาณมากให้กบั ลูกค้าได้เนื่องจากขนาดของธุ รกิจที่ยงั
มีกาลังการผลิตไม่พอ หรื อหากเป็ นธุ รกิจนาเข้าจะต้องสั่งสิ นค้าจากจีนในปริ มาณมากเพื่อลดต้นทุน
ด้านการขนส่ ง 4) การส่ งมอบสิ นค้าไม่ตรงตามเวลาที่กาหนดด้วยความซับซ้อนของระบบผ่านทาง
หรื อข้อจากัดต่าง ๆ ของประเทศจีน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Bygrave (2004) ได้ศึกษา
เรื่ อง Entrepreneurship ได้กล่าวถึงคุณลักษณะสาคัญของ ผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จไว้วา่
ผูป้ ระกอบการสร้างความท้าทายด้วยการทดลอง การฟันฝ่ าความยากลาบากของผูป้ ระกอบการ
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการเริ่ มต้นธุ รกิจ ผูป้ ระกอบการต้องสามารถจัดการกับอุปสรรคต่าง ๆ ได้
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ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตติกรณ์ จงวิศาล (2551) ได้ศึกษาเรื่ อง ภาวะผูน้ าของผูป้ ระกอบการ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยาการทางานเป็ นทีม และความสาเร็ จ
ในการประกอบธุ รกิจพบว่า ผูนาหรื อผูบริ หารจาเปนตองมีเชาวนอารมณ (Emotional intelligence
หรื อ EQ) ซึ่งเปนความสามารถของบุคคลในการเขาใจอารมณและความรู สึกของตนเองและผูอื่น
โดยสามารถสรางสัมพันธภาพอันดีกบั ผูอื่นได้ และพบว่าในธุ รกิจ SMEs ผูประกอบการเปนผูสราง
และดาเนินธุ รกิจดวยตนเอง เนื่องจากเป็ นธุ รกิจที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง การควบคุมบังคับ
บัญชาจึงมีความใกลชิด ภาวะผูนาของผูประกอบการจึงมีอิทธิพลอยางมากตอความสาเร็ จในการ
ประกอบธุ รกิจ นอกจากนี้ Hatten (1997) ได้ศึกษาเรื่ อง Small business management ได้กล่าวถึง
คุณสมบัติเฉพาะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จว่าจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 1) ความ
มุ่งมัน่ ปรารถนาและพยายามที่จะดาเนินธุ รกิจให้สาเร็ จให้ได้ (Passion) มิฉะนั้นจะทาให้สูญเสี ยทั้ง
เงินทุนและเวลา และ 2) มีความสามารถในการตัดสิ นใจในภาวะวิกฤตด้วยการตรวจสอบทุกอย่าง
อย่างรอบคอบ (Determination) ไม่ปล่อยให้ตนเองตกอยูใ่ นโชคชะตาหรื อพรหมลิขิตต้องเชื่อมัน่ ว่า
ตนเองจะฝ่ าฟันอุปสรรคและประสบความสาเร็ จได้ หากอุทิศเวลาและทางานให้หนักเพียงพอ
Dedication หมายถึง ผูป้ ระกอบการต้องอุทิศตนให้กบั ธุ รกิจอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย บางครั้งที่ตอ้ ง
สละเวลาส่ วนตัว ทางานอย่างไม่มีวนั หยุด ดิ้นรนต่อสู ้เพื่อให้ธุรกิจของตนประสบความสาเร็ จ
ผลการวิจยั ศักยภาพด้านการจัดการทุนมนุษย์ พบว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ท้ งั จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มประกอบด้วย
1) การถ่ายทอดความรู ้หรื อการสอนงาน โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรื อศึกษาเพิ่มเติมใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุ รกิจด้วยหลักสู ตรระยะสั้น เพื่อนาความรู ้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กบั พนักงาน
ในองค์กร เป็ นองค์ความรู ้ต่อไป 2) การมีระบบบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เช่นการให้
ตาแหน่งหรื อค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่สูงขึ้น และมีการดูแลชีวิตความเป็ นอยูข่ องพนักงาน
ที่เหมาะสมจะทาให้พนักงานเกิดความรักในองค์กร 3) ความเอาใจใส่ ในงานและความรับผิดชอบ
จะทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลดีกบั การดาเนินธุ รกิจ 4) ประสบการณ์ดา้ นการทาธุ รกิจ
นาเข้า – ส่ งออก กับประเทศจีน จะทาให้เกิดทักษะความชานาญ โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่ได้
พบเจอ เรี ยนรู ้จากปั ญหาที่พบ และเรี ยนรู ้จากการแก้ไขปั ญหานั้น จะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ให้กบั ตัวผูป้ ระกอบการ 5) การฝึ กอบรมและการฝึ กทักษะความชานาญ จะช่วยให้เกิดองค์ความรู ้
และความเชี่ยวชาญในการทางานมากขึ้น 6) วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการดาเนินชีวติ
เป็ นส่ วนประกอบสาคัญที่ทาให้เกิดทุนมนุษย์ ต้องเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มบุคคล
จะทาให้เข้าถึงวิธีการที่จะพัฒนาได้
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ด้านทุนทางสังคมและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคม ผลการวิจยั พบว่าปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมที่เป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ท้ งั จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทนากลุ่มประกอบด้วย 1) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หรื อการมีพนั ธมิตรที่ดีจะนาไปสู่ เครื อข่าย
อีกมากมาย เพราะธุ รกิจในประเทศจีน เป็ นระบบเครื อญาติ หากสามารถเข้าถึงได้หนึ่งบริ ษทั
จะทาให้ได้พนั ธมิตรอีกหลายบริ ษทั ตามมา 2) วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความมีน้ าใจ
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เห็นอกเห็นใจกัน ความสามัคคี และระบบความคิดและความรู้ หากเรี ยนรู้และเข้าใจ
ประเทศจีนในส่ วนนี้ได้จะทาให้การเจรจาธุ รกิจเป็ นไปได้โดยง่าย 3) เทคโนโลยีการสื่ อสาร
ที่ทนั สมัย เป็ นส่ วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริ หารงาน การติดต่อสื่ อสารทาให้สามารถ
สร้างความมัน่ ใจและ พันธมิตรทางการผลิต และการจาหน่ายได้ไม่ยาก 4) ความไว้วางใจและความ
เชื่อใจกันเป็ นพื้นฐานของการสร้างเครื อข่ายทางสังคม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมอย่าง
หนึ่ง ที่จะสามารถพัฒนาให้การทางานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 5) การสื่ อสารด้วยภาษาจีน
จะทาให้คนจีนรู ้สึกอยากคุย อยากร่ วมทาธุ รกิจด้วย เพราะคุยกันได้เข้าใจง่ายกว่า รู ้สึกได้ถึง
ความสนิทสนม ความเป็ นเพื่อน และมิตรต่อกันได้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า บุญมัน่
ธนาศุภวัฒน์ (2553) กล่าวถึงบุคคลที่วงการธุ รกิจต้องการนั้นควรมีคุณลักษณะที่สาคัญ ๆ 4 ประการ
ดังนี้ คือ 1) เป็ นผูม้ ีความรู ้ เป็ นความรู ้เกี่ยวกับวิชาการทางด้านบริ หารธุ รกิจ ซึ่ งประกอบไปด้วย
ความรู ้พ้นื ฐานทางด้านการจัดการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี การตลาด การบริ หารงานบุคคล
ความรู ้ทางด้านสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ ดังนั้นบุคคลที่จะเข้ามาทางานในวงการธุ รกิจ
จะต้องศึกษาหาความรู ้ดงั กล่าวข้างต้น 2) เป็ นผูม้ ีความชานาญ เป็ นความสามารถที่จะนาความรู้มา
ใช้ในการทางานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตนได้เป็ นอย่างดี ความสามารถที่วงการธุ รกิจต้องการ
ได้แก่ ความสามารถในการวางแผนวิเคราะห์ได้เป็ นอย่างดี ความสามารถทางการเงินและการ
วิเคราะห์บญั ชี รู ้จกั นาความรู ้ทางด้านสถิติและตัวเลขมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีความสามารถ
ที่จะวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหา เป็ นต้น บุคคลแต่ละ
คนจะมีความสามารถเหล่านี้ แตกต่างกันไปและความสามารถเหล่านี้เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับนักธุ รกิจ
ในอันที่จะทาให้เขาได้รับผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานเพราะถ้าเขามีความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
แต่ยงั ไม่สามารถนาความรู ้น้ นั มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แล้ว ความรู ้เหล่านั้นก็คงไม่มีประโยชน์
อะไร เปรี ยบเสมือนกับตัวอักษรที่อยูใ่ นตาราเท่านั้น ดังนั้น ผูท้ ี่จะเข้าสู่ วงการธุ รกิจจึงต้องนาความรู ้
ที่ได้ศึกษามานั้น มาใช้ให้ได้ผลจนเกิดความชานาญและเพื่อความสาเร็ จในการประกอบอาชีพของ
ตน 3) เป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพดี บุคคลที่มีบุคลิกภาพดีจะเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติซ่ ึงประกอบไปด้วย
ความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม มีความเชื่อมัน่ มีไหวพริ บ มีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความร่ วมมือกับหมู่
คณะ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริ เริ่ ม มีความอดทน มีเหตุผล สิ่ งเหล่านี้เป็ นคุณลักษณะที่เกิดขึ้น
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เฉพาะตัว การมีบุคลิกภาพที่ดีเป็ นส่ วนประกอบสาคัญในการดาเนินชีวติ ในสังคมและในการ
ประกอบอาชีพการงาน อาจกล่าวได้วา่ ผูท้ ี่มีความรู ้ดีเพียงอย่างเดียวไม่อาจทาให้บุคคลผูน้ ้ นั มี
ความก้าวหน้าในการทางานเสมอไป 4) เป็ นผูม้ ีสุขภาพดี สุ ขภาพในที่น้ ีหมายถึงสุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตด้วย สุ ขภาพเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในบรรดาองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้ว เพราะแม้วา่
พนักงานจะมีความสามารถ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องเอาใจใส่ สุขภาพของตนเองโดยการตรวจสุ ขภาพ
ตามที่องค์การกาหนด เมื่อพบว่าเป็ นโรคก็ควรทาการบาบัดรักษา
ซึ่ งสอดคล้องกับ Baron & Markman (2000) ที่ศึกษาเรื่ อง Beyond social capital: the role
of social competence in entrepreneurs’ success พบว่าทุนมนุษย์และทุนทางสังคม ในอดีตที่ผา่ นมา
ปัจจัยการผลิตจะประกอบด้วยสิ นทรัพย์ขององค์กรเป็ นสาคัญ แต่ในปัจจุบนั ความสามารถพิเศษ
ของมนุษย์กลายเป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่ งก็คือ ความสามารถในการดาเนินการ ความรู ้ ความเชี่ยวชาญ เป็ น
แง่มุมที่สาคัญของปั จจัยการผลิตมากกว่า การแข่งขันของบริ ษทั อยูท่ ี่ความสามารถในการ
ครอบครองตลาด การศึกษาและประสบการณ์ ทุนทางปั ญญา และกาลังแรงงานที่มีความสามารถ
ถือเป็ นหัวใจสาคัญขององค์กรธุ รกิจจานวนมาก และ Maman (2000) ยังได้ศึกษาเรื่ อง Who
accumulates directorships of big business firms in Israel?: Organizational structure, social capital
and human capital พบว่า ทุนทางสังคม มีความหมายตรงกันข้ามกับทุนมนุษย์ หมายถึงโอกาสที่
เกิดขึ้นโดยโครงสร้างทางสังคม มันเป็ นอย่างหนึ่งของทรัพยากรในองค์กร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันกับเครื อข่ายทางสังคม ไม่ใช่สิ่งที่แปลกที่ทุนมนุษย์และทุนทางสังคมจะประกอบอยูด่ ว้ ยกัน
ทุนทางสังคมที่อยูใ่ นระดับสู ง จะอานวยความสะดวกต่อการเรี ยนรู ้ ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้สามารถ
เข้าถึงทรัพยากร และเป็ นปัจจัยสนับสนุนให้ประสบความสาเร็ จ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็ นกลยุทธ์สู่ความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้า
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการวิจยั พบว่า ข้อเสนอแนะที่สาคัญสาหรับผูป้ ระกอบการที่จะประกอบธุ รกิจกับ
ประเทศจีนให้ประสบความสาเร็ จ ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ท้ งั จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มประกอบด้วย 1) ต้องศึกษาภูมิประเทศ เส้นทางต่าง ๆในประเทศจีน และช่องทาง
ในการทาการตลาด 2) ต้องเรี ยนรู้ภาษาจีน 3) ต้องเรี ยนรู้วฒั นธรรม ประเพณี วิถีการดาเนินชีวิต
ความชอบของคนจีน 4) ต้องศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ ข้อกาหนดและข้อจากัดต่าง ๆ 5) ต้องยอมรับวัฒนธรรม
หรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ 6) ต้องสร้างพันธมิตร และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมธุ รกิจ และสร้างความ
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น่าเชื่อถือความไว้วางใจต่อกันให้ได้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า Megginson, Byrd, and
Megginson (2003) ได้กล่าวไว้วา่ คุณลักษณะของเจ้าของธุ รกิจขนาดย่อมที่ประสบความสาเร็ จ คือ
1) ต้องการความเป็ นอิสระ 2) มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์อย่างมาก 3) มีแรงกระตุน้ จากตนเองและ
ครอบครัว 4) คาดหวังผลลัพธ์ที่รวดเร็ วและชัดเจน 5) มีความสามารถในการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ ว 6) อุทิศตนให้กบั ธุ รกิจของตนเอง 7) เข้าสู่ ธุรกิจโดยโอกาสหรื อวางแผน และ Kao and
Liang (2001) ได้ศึกษาเรื่ อง Entrepreneurship and Enterprise Development in Asia พบว่า
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ คือ 1) มีความเชื่ อมัน่ ในตัวเอง 2) กล้าตัดสิ นใจ 3) มีพลังและความ
ขยัน 4) ความสามารถที่จะรับความเสี่ ยง 5) ต้องการความสาเร็ จ 6) มีความคิดสร้างสรรค์
7) มีความคิดริ เริ่ ม 8) มีความยืดหยุน่ 9) พร้อมที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลง 10) มีความเป็ นอิสระ
11) มองการณ์ไกล 12) ความเป็ นผูน้ า 13) มีมนุษย์สัมพันธ์ 14) พร้อมที่จะรับคาแนะนาและคา
วิพากษ์วจิ ารณ์ 15) สนใจในผลกาไร 16) มองโลกในแง่ดี
จากคุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็ จดังกล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นได้วา่
ผูป้ ระกอบการที่จะประสบความสาเร็ จเป็ นบุคคลที่แตกต่างจากบุคคลธรรมดา ซึ่ งพฤติกรรม
เหล่านั้นไม่ได้มีมาแต่กาเนิ ด แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการได้เรี ยนรู ้หรื อใฝ่ หา ฝึ กฝนตนเองพร้อมทั้งนา
ประสบการณ์เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในการทางานให้สอดคล้องและเหมาะสม ดังนั้นแนวทางที่จะ
พัฒนาตนให้ประสบความสาเร็ จในการประกอบการนั้น ก็ควรจะใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณา
ตนเอง ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็งของตนเองบนพื้นฐานของความเป็ นจริ ง และทาการพัฒนาตนเอง
เสริ มสร้างในสิ่ งที่คิดว่ายังมีจุดอ่อนก็ยอ่ มประสบความสาเร็ จได้
สานักส่ งเสริ มการค้าชายแดนและมาตรการพิเศษทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
(2554) ได้กล่าวถึงข้อแนะนาหากประสงค์จะลงทุนในจีน 1) ควรลงทุนในสิ่ งที่เราชานาญและ
มีความรู ้อย่างดียงิ่ กว่าจีน เช่น การลงทุนในจีนของ C.P. เป็ นต้น 2) ต้องมีผบู้ ริ หารไทยที่มี
ความสามารถสอนงาน สร้างจิตสานึกแก่ลูกจ้างให้รู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร บริ หารและดูแล
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา โดยเฉพาะในระยะแรก 3) ฝ่ ายไทยต้องมีผชู ้ านาญภาษาจีน เพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดในการสื่ อความหมาย หรื อเสี ยเปรี ยบด้านสัญญา 4) หุ น้ ส่ วนจะต้องเป็ นคนดี และ
มีประวัติการค้าที่ดี ยิง่ ถ้ามีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับราชการระดับสู งจะทาให้การดาเนินธุ รกิจ
ดาเนินไปได้โดยสะดวก 5) ต้องมีทีมงานผลิต นักการตลาด นักการบัญชี ร่ วมถึงฝ่ ายเร่ งรัดหนี้สิน
ที่มีความสามารถ เพราะตลาดนี้เป็ นตลาดที่มีการแข่งขันสู งยิง่ เป็ นตลาดที่มีโอกาสทาเงินสู ง
ขณะเดียวกันก็เป็ นตลาดที่มีความเสี่ ยงสู งด้วย 6) สถานที่ลงทุน การลงทุนในแถบตะวันออกของจีน
จะเหมาะกับสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ผลิตเพื่อ จาหน่ายแก่ผมู ้ ีรายได้สูง เพราะใกล้ลูกค้า สาหรับการ
ลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมหนัก ควรเลือกที่มีค่าแรงงานถูก และใกล้วตั ถุดิบ
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ข้ อเสนอแนะเพือ่ การนาผลการศึกษาไปใช้
จากการวิจยั เรื่ อง ศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
ประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งจาก
การสังเคราะห์วรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั สามารถให้ขอ้ เสนอแนะได้
ดังนี้
1. สาหรับธุ รกิจนาเข้าสิ นค้าจากประเทศจีน ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะว่าผูป้ ระกอบการควร
มีความรู้และความสามารถดังนี้ 1) มีความรู้ทางด้านบริ หารธุ รกิจ หรื อเคยประกอบธุ รกิจนาเข้าหรื อ
กาลังประกอบธุ รกิจนาเข้าอยู่ 2) มีความสามารถทางการเจรจาต่อรอง สามารถใช้วาทศิลป์ ในการ
เจรจาทางธุ รกิจหรื อใช้ภาษาจีนได้ 3) มีความขยัน มานะ อดทน 4) ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรม มีวนิ ยั
ในตนเอง ตรงต่อเวลาและซื่อสัตย์ 5) มีความพยายาม กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจที่จะลงทุนและยอมรับ
ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 6) มีกลยุทธ์ทางการตลาด 7) เรี ยนรู ้ขอ้ กาหนด ระเบียบ หรื อข้อจากัดและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐบาลจีนให้แม่นยา เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดด้านเอกสาร และลด
ความล่าช้าในการขนส่ งสิ นค้า 8) ให้ค่าตอบแทนและดูแลชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพนักงานให้เหมาะสม
9) สร้างความรักและผูกพันในเกิดแก่พนักงานเพื่อลดการลาออก 10) ลดความเสี่ ยงในการสู ญเสี ยเงิน
และเวลาโดยใช้วธิ ีการเปิ ด LC (Letter of Credit) ผ่านธนาคาร 11) ทาข้อตกลงอย่างชัดเจนต่อการ
รับผิดชอบในการขนส่ งสิ นค้าให้ตรงเวลา หรื อความเสี ยหายของสิ นค้า 12) ผูป้ ระกอบการควรศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น หรื อศึกษาหลักสู ตรระยะสั้นเพื่อนาความรู ้มาพัฒนาตนเอง และถ่ายทอดให้กบั
พนักงาน 13) เรี ยนรู้รวดเร็ วและเรี ยนรู้ตลอดเวลา 14) มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธ์หรื อมีพนั ธมิตรที่ดี 15) เรี ยนรู้วฒั นธรรม ประเพณี วิถีการดาเนินชีวติ ของผูร้ ่ วมธุ รกิจ
ทั้งในองค์การและนอกองค์การ
2. สาหรับธุ รกิจส่ งออกสิ นค้าไปประเทศจีน ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะว่าผูป้ ระกอบการควร
มีความรู ้และความสามารถดังนี้ 1) มีความรู ้ทางด้านบริ หารธุ รกิจ หรื อเคยประกอบธุ รกิจส่ งออกหรื อ
กาลังประกอบธุ รกิจส่ งออกสิ นค้าอยู่ 2) มีความสามารถทางการเจรจาต่อรอง สามารถใช้วาทศิลป์
ในการเจรจาทางธุ รกิจหรื อใช้ภาษาจีนได้ 3) มีความขยัน มานะ อดทน 4) ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรม
มีวนิ ยั ในตนเอง ตรงต่อเวลาและซื่ อสัตย์ 5) มีความพยายาม กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจที่จะลงทุนและ
ยอมรับความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 6) ต้องแสวงหาโอกาสทางการตลาด และมีกลยุทธ์ทางการตลาด
7) เรี ยนรู ้ขอ้ กาหนด ระเบียบ หรื อข้อจากัดและข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐบาลจีนให้แม่นยา เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดด้านเอกสาร และลดความล่าช้าในการขนส่ งสิ นค้า 8) ให้ค่าตอบแทนและ
ดูแลชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพนักงานให้เหมาะสม 9) สร้างความรักและผูกพันในเกิดแก่พนักงานเพื่อลด
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การลาออก 10) ลดความเสี่ ยงในการสู ญเสี ยเงินและเวลาโดยใช้วธิ ีการเปิ ด LC (Letter of Credit)
ผ่านธนาคาร 11) ทาข้อตกลงอย่างชัดเจนต่อการรับผิดชอบในการขนส่ งสิ นค้าให้ตรงเวลา หรื อความ
เสี ยหายของสิ นค้า 12) ควรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรื อศึกษาหลักสู ตรระยะสั้นเพื่อนาความรู ้
มาพัฒนาตนเอง และถ่ายทอดให้กบั พนักงาน 13) เรี ยนรู้รวดเร็ วและเรี ยนรู้ตลอดเวลา 14) มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์หรื อมีพนั ธมิตรที่ดี 15) เรี ยนรู้วฒั นธรรม ประเพณี
วิถีการดาเนิ นชีวติ ของผูร้ ่ วมธุ รกิจทั้งในองค์การและนอกองค์การ

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
การศึกษาเรื่ อง ศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการประกอบ
ธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งนี้เป็ น
การศึกษาโดยเน้นศึกษากลุ่มผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสาเร็ จ
ในการประกอบธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรขยายกลุ่มตัวอย่างให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน เช่น ศึกษาจากกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในธุ รกิจขนาดใหญ่ ทัว่ ประเทศ และเพิม่ การวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ หรื อ
ศึกษาศักยภาพของผูป้ ระกอบการธุ รกิจนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าระหว่างประเทศอื่น ๆ ต่อไป

