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 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มท่ีเป็นกลยทุธ์สู่ความส าเร็จดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง การตระหนกัถึง
โอกาส ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค การจดัการทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคม และ
ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทย
กบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้กบัประเทศจีน โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 13 ราย และโดยการสนทนากลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั
ประกอบดว้ย แบบสัมภาษณ์ น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ถึงศกัยภาพท่ีมีในตวับุคคล ท่ีท าใหส้ามารถ
ด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประเทศจีนใหป้ระสบความส าเร็จได ้

 ผลการวจิยั พบวา่ ศกัยภาพดา้นความสามารถของตนเอง ผูป้ระกอบการมีทั้ง 
ความสามารถดา้นการบริหารจดัการทางธุรกิจ  ความสามารถทางความคิดและสติปัญญา 
ความสามารถทางการพดูและการเจรจา ความสามารถทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ
ความสามารถทางดา้นความกลา้และความพยายาม    
 ศกัยภาพดา้นการตระหนกัถึงโอกาส พบวา่ ผูป้ระกอบการมีโอกาสทางดา้นการตลาด 
โอกาสจากตวัผลิตภณัฑห์รือตวัสินคา้ โอกาสจากค าแนะน าท่ีดี โอกาสดา้นภูมิประเทศและขนาด
ประชากร และโอกาสจากนโยบายทางการคา้ของประเทศ      
 ศกัยภาพดา้นความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค พบวา่ ผูป้ระกอบการมีความสามารถ
ในการฟันฝ่าอุปสรรคทางดา้นคุณภาพสินคา้ เอกสาร แรงงาน ความเส่ียง ระยะเวลาการจดัส่งสินคา้
และการขนส่งสินคา้   



จ 
 

 ศกัยภาพดา้นการจดัการทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคม พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ด าเนินธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จ ผูป้ระกอบการมีการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ศึกษาหลกัสูตร
ระยะสั้น มีการเรียนรู้รวดเร็วและตลอดเวลา มีประสบการณ์ มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความรับผดิชอบ            
มีการฝึกอบรม  มีวฒันธรรม ประเพณี  วถีิการด าเนินชีวติ  มีศีลธรรม ความซ่ือสัตย ์ขยนั ตรงต่อ
เวลา  มีค่าตอบแทนและการดูแลท่ีเหมาะสม มีระบบบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี                           
มีมนุษยสัมพนัธ์หรือการมีพนัธมิตรท่ีดี  มีการใชก้ารส่ือสารดว้ยภาษาจีนในการเจรจาต่อรอง             
มีความไวว้างใจ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีระบบความคิดและความรู้  
 ขอ้เสนอแนะในการท าธุรกิจกบัประเทศจีนใหป้ระสบความส าเร็จ อาทิ ศึกษาภูมิประเทศ
ของประเทศจีน ช่องทางการตลาด เรียนรู้ภาษา วฒันธรรม ประเพณี วถีิการด าเนินชีวิต ความชอบ 
ยอมรับวฒันธรรม หรือนวตักรรมใหม่ ๆ การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ ศึกษา
ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัต่าง ๆ สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมธุรกิจ และสร้างความน่าเช่ือถือ วางแผน 
การท าธุรกิจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความกลา้ตดัสินใจ กลา้คิดกลา้ท า และกลา้เส่ียง 
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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. In- 
depth 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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บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผล 

 
 การสรุปผล และอภิปรายผลการวจิยัเร่ือง “ศกัยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน” ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัเพื่อตอบค าถามหลกัของการวจิยัท่ีวา่ 
ศกัยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีเป็นกลยทุธ์สู่ความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน       
ในดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง การตระหนกัถึงโอกาส ความสามารถในการฟันฝ่า
อุปสรรค และการจดัการทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคม รวมถึงขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั
การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ ระหวา่ง
ประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใหป้ระสบความส าเร็จเป็นอยา่งไร โดยจะน าเสนอ
ขอ้สรุปและการอภิปรายผลตามล าดบั คือ วตัถุประสงคข์องกานวจิยั วธีิด าเนินการวิจยั สรุป
ผลการวจิยั การอภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

สรุปผลการวจิัย  

 วตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาศกัยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มท่ีเป็นกลยทุธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่ง
ประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

1.1  ดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง  
  1.2 ดา้นการตระหนกัถึงโอกาส 

  1.3 ดา้นความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค 

  1.4 ดา้นการจดัการทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคม  
 ความสามารถของตนเองของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีเป็นกลยทุธ์
สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ความสามารถของผูป้ระกอบการท่ี
เหมือนกนั ผลการวจิยัพบวา่ มีดงัน้ี 1) มีความรู้ในช่องทางการตลาดหรือการด าเนินธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ  2) มีพนัธมิตรและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ 3) มีความรู้ดา้นภาษาจีนและสามารถใช้
ภาษาจีนในการเจรจาธุรกิจได ้4) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีความสามารถในการสร้างความ
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แตกต่างใหก้บัสินคา้  ส่วนความสามารถของผูป้ระกอบการท่ีไม่เหมือนกนั ผลการวจิยัพบวา่
ความสามารถของผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีแตกต่างจากการสนทนากลุ่มคือ    
1) มีความขยนั  2) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 3) มีความสามารถดา้นการเจราจาต่อรอง 
4) มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 5) มีความพยายาม 6) ตรงต่อเวลา 7) มีความซ่ือสัตย ์8) มีประสบการณ์ 9)      
มีความสามารถในการปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา 10) มีความรู้ดา้นการออกแบบ 11) มีความ
ละเอียด ประณีต รอบคอบ และความสามารถของผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มท่ีแตกต่าง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกคือ 1) มีความรวดเร็วและแม่นย  าในการท างาน 2) มีความสามารถในการ
บริหารตน้ทุนหรือระบบการเงินและบญัชี 3) มีความสามารถในการวจิยัและพฒันาสินคา้เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัสินคา้และผูซ้ื้อสินคา้ 4) กลา้ท าและกลา้วางแผน มองธุรกิจในองคร์วมพฒันา 
ต่อยอดธุรกิจได ้ 
 โอกาสท่ีท าใหเ้ร่ิมท าธุรกิจกบัประเทศจีน และการประยกุตใ์ชโ้อกาสในการพฒันา
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการ
ประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ระกอบการพบโอกาสท่ี
เหมือนกนัดงัน้ี 1) เห็นวา่ นวตักรรมของสินคา้จากประเทศจีนมีความแปลกใหม่เป็นท่ีน่าสนใจ     
2) ประเทศจีนเป็นแหล่งวตัถุดิบและสินคา้ราคาถูก 3) ประเทศจีนมีขนาดพื้นท่ีใหญ่ มีจ  านวน
ประชากรมากท าใหมี้ศกัยภาพในการซ้ือขายสูงจึงเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนต่างชาติ 4) ประเทศจีน
มีหลายมณฑลจึงมีรูปแบบการคา้ท่ีหลากหลายสามารถเสนอขายสินคา้ไดห้ลากหลายแบบ ส่วน
โอกาสในดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีพบเพิ่มเติมจากผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีแตกต่างจากการ
สนทนากลุ่มคือ 1) ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์จากการท่ีเคยท างานอยู่
การส่ือสารแห่งประเทศไทย ท าใหเ้ห็นช่องทางการตลาด 2) การไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อนหรือญาติ
ท่ีท าธุรกิจกบัประเทศจีนอยูแ่ลว้ 3) ประเทศจีนเพิ่งเปิดประเทศเพื่อท าธุรกิจระหวา่งประเทศ ท าให้
เป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนต่างชาติ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ระกอบการพบปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเหมือนกนัดงัน้ี 1) คุณภาพของสินคา้ท่ีไม่คงท่ีเน่ืองจากเปล่ียนฝีมือแรงงานบ่อยและ
สินคา้เสียหายก่อนส่งถึงมือลูกคา้ 2) ไม่สามารถใชภ้าษาจีนในการส่ือสารได ้3) ปริมาณของสินคา้
หากเป็นธุรกิจส่งออกจะไม่สามารถส่งสินคา้ในปริมาณมากใหก้บัลูกคา้ไดเ้น่ืองจากขนาดของธุรกิจ
ท่ียงัมีก าลงัการผลิตไม่พอ หรือหากเป็นธุรกิจน าเขา้จะตอ้งสั่งสินคา้จากจีนในปริมาณมากเพื่อ     
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ลดตน้ทุนดา้นการขนส่ง 4) การส่งมอบสินคา้ไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนดดว้ยความซบัซอ้นของระบบ
ผา่นทางหรือขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของประเทศจีน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีพบเพิ่มเติม
จากผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีแตกต่างจากการสนทนากลุ่มคือ 1) ไม่มีเครือข่าย
ทางธุรกิจในประเทศจีนโดยตรง 2) ไม่รู้แหล่งผลิตท่ีชดัเจน 3) การจดทะเบียนการคา้ท าไดย้ากดว้ย
ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของประเทศจีน 4) การต่อสู้กบัคู่แข่งขนัในประเทศจีนเองท่ีมีตน้ทุน
ต ่ากวา่ท าไดย้าก 5) เสียเวลาในการเดินทางไปมาบ่อย 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการ
ประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน     
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้ระกอบการมีแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเหมือนกนัดงัน้ี 1) ใชว้ธีิการตรวจสอบสินคา้หลายคร้ังก่อนส่งถึงมือ
ลูกคา้ หรือสร้างเครือข่ายพนัธมิตรในประเทศจีนเพื่อช่วยในการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 2) 
พยายามใหผู้ร่้วมท าธุรกิจใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลางในการส่ือสาร หรือใชอี้เมลในการโตต้อบ 
3) ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยถูกตอ้ง เพื่อลดปัญหาความล่าชา้ ส่วนแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีพบเพิ่มเติมจากผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีแตกต่างจากการ
สนทนากลุ่มคือ 1) การแกไ้ขปัญหาความเส่ียงทางดา้นการเงินใชว้ธีิเปิด LC ผา่นธนาคาร 2)         
สั่งสินคา้มากกัตุนไวก่้อนมีการเปล่ียนฝีมือแรงงาน 3) สร้างความภกัดีองคก์รเพื่อลดการลาออกของ
พนกังานหรือใชเ้ทคโนโลยช่ีวยแทนแรงงานคน 4) ทดสอบคุณภาพสินคา้และระยะเวลาในการ
จดัส่งสินคา้โดยการทดลองสั่งสินคา้ในปริมาณนอ้ยก่อน 5) เพื่อมูลค่าสินคา้ดว้ยรูปแบบท่ีประณีต
สวยงาม 6) พยายามต่อรองกบัลูกคา้ใหท้ยอยสั่งสินคา้เพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการของลูกคา้ และ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มท่ีแตกต่างจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกคือ 1) ผูป้ระกอบการจะใชก้ารเดินทางไปพบลูกคา้ดว้ยตนเองเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์แทนการพดูคุยทางโทรศพัท ์2) หากพบปัญหาเร่ืองคุณภาพสินคา้และการขนส่งสินคา้ 
ผูป้ระกอบการจะใชว้ธีิท าขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินคา้กบัผูร่้วม
ธุรกิจ หรือท าการจดัส่งสินคา้ดว้ยตนเอง  
 การจดัการทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคม ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทุนมนุษยแ์ละ
วธีิการพฒันาทุนมนุษยเ์พื่อน าไปพฒันาประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจกบัประเทศจีน จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทุนมนุษย์
และวธีิการพฒันาทุนมนุษยท่ี์เหมือนกนัมีดงัน้ี 1) การถ่ายทอดความรู้หรือการสอนงาน               
โดยการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจดว้ย
หลกัสูตรระยะสั้น เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าถ่ายทอดใหก้บัพนกังานในองคก์ร เป็นองคค์วามรู้ต่อไป   
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2) การมีระบบบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี เช่นการใหต้ าแหน่งหรือค่าตอบแทนหรือ
สวสัดิการท่ีสูงข้ึน และมีการดูแลชีวติความเป็นอยูข่องพนกังานท่ีเหมาะสมจะท าใหพ้นกังานเกิด
ความรักในองคก์ร 3) ความเอาใจใส่ในงานและความรับผดิชอบจะท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
ส่งผลดีกบัการด าเนินธุรกิจ 4) ประสบการณ์ดา้นการท าธุรกิจน าเขา้ – ส่งออก กบัประเทศจีน          

จะท าใหเ้กิดทกัษะความช านาญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากส่ิงท่ีไดพ้บเจอ เรียนรู้จากปัญหาท่ีพบ  
และเรียนรู้จากการแกไ้ขปัญหานั้น จะเป็นแนวทางในการปฏิบติัใหก้บัตวัผูป้ระกอบการ 5) การ
ฝึกอบรมและการฝึกทกัษะความช านาญ จะช่วยใหเ้กิดองคค์วามรู้และความเช่ียวชาญในการท างาน
มากข้ึน 6) วฒันธรรม ประเพณี และวถีิการด าเนินชีวติ เป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีท าใหเ้กิดทุน
มนุษย ์ตอ้งเขา้ใจในวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มบุคคล จะท าใหเ้ขา้ถึงวธีิการท่ีจะพฒันาได ้ปัจจยั       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทุนมนุษยแ์ละวธีิการพฒันาทุนมนุษยใ์นดา้นอ่ืน ๆ ท่ีพบเพิ่มเติมจาก
ผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีแตกต่างจากการสนทนากลุ่มคือ 1) การเรียนรู้
ตลอดเวลาและเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 2) การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 3) มีสุขภาพอนามยัท่ีแขง็แรง
สมบูรณ์ทั้งกายและใจ และการมีศีลธรรม ความซ่ือสัตย ์ขยนัและตรงต่อเวลา  
 ทุนทางสังคมและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนทางสังคมท่ีเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันา
ประสิทธิภาพในการท างาน และการประกอบธุรกิจกบัประเทศจีน จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทนากลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนทางสังคมท่ีเป็นส่ิงส าคญั ท่ีเหมือนกนั   
มีดงัน้ี 1) การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี หรือการมีพนัธมิตรท่ีดีจะน าไปสู่เครือข่ายอีกมากมาย เพราะ
ธุรกิจในประเทศจีน เป็นระบบเครือญาติ หากสามารถเขา้ถึงไดห้น่ึงบริษทั จะท าใหไ้ดพ้นัธมิตร 
อีกหลายบริษทัตามมา 2) วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่       
เห็นอกเห็นใจกนั ความสามคัคี และระบบความคิดและความรู้ หากเรียนรู้และเขา้ใจประเทศจีน  
ในส่วนน้ีไดจ้ะท าใหก้ารเจรจาธุรกิจเป็นไปไดโ้ดยง่าย 3) เทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยั        
เป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพการบริหารงาน การติดต่อส่ือสารท าใหส้ามารถสร้างความ
มัน่ใจและ พนัธมิตรทางการผลิต และการจ าหน่ายไดไ้ม่ยาก 4) ความไวว้างใจและความเช่ือใจกนั
เป็นพื้นฐานของการสร้างเครือข่ายทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนทางสังคมอยา่งหน่ึง       
ท่ีจะสามารถพฒันาใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 5) การส่ือสารดว้ยภาษาจีน จะท าให้
คนจีนรู้สึกอยากคุย อยากร่วมท าธุรกิจดว้ย เพราะคุยกนัไดเ้ขา้ใจง่ายกวา่ รู้สึกไดถึ้งความสนิทสนม 
ความเป็นเพื่อน และมิตรต่อกนัได ้ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนทางสังคมในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีพบเพิ่มเติม
จากผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีแตกต่างจากการสนทนากลุ่มคือ 1) การเปิดสาขา
ในประเทศจีนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 2) การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ หรือ
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การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 3) การมีน ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละเห็นอกเห็นใจ
กนัเป็นบ่อเกิดของการสร้างพนัธมิตร4) ความสามคัคี 5) การมีระบบความคิดและความรู้ท่ีดี  
 วตัถุประสงคข์องการวจิยัขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีเป็นกลยทุธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจน าเขา้-
ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะประกอบธุรกิจกบัประเทศจีนใหป้ระสบ
ความส าเร็จ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั      
ท่ีเหมือนกนัมีดงัน้ี 1) ตอ้งศึกษาภูมิประเทศ เส้นทางต่าง ๆในประเทศจีน และช่องทางในการท า
การตลาด 2) ตอ้งเรียนรู้ภาษาจีน 3) ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี วถีิการด าเนินชีวติ ความชอบของ
คนจีน 4) ตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
การคา้ระหวา่งประเทศ ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัต่าง ๆ 5) ตอ้งยอมรับวฒันธรรม หรือนวตักรรมใหม่ 
ๆ 6) ตอ้งสร้างพนัธมิตร และสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมธุรกิจ และสร้างความน่าเช่ือถือความไวว้างใจ
ต่อกนัใหไ้ด ้ขอ้เสนอแนะในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีพบเพิ่มเติมจากผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ท่ีแตกต่างจากการสนทนากลุ่มคือ 1) ตอ้งรู้จกัปรับปรุงและพฒันาวธีิการบริหารงานให้ทนักบัยคุสมยั 
2) ตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ศึกษาดูงานในงานแสดงสินคา้หรืองานแฟร์ต่าง ๆ ใหม้าก เพื่อเปิด
โลกทศัน์ 3) ตอ้งเรียนรู้และท าความเขา้ใจในคุณภาพสินคา้ของประเทศจีน เพื่อน าไปวิเคราะห์และ
วางแผนการท าธุรกิจ 4) ตอ้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หม่ ๆ เพื่อพฒันาผลิตภณัฑอ์ยูเ่สมอ รวมถึง
การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ใหสิ้นคา้ถูกลอกเลียนแบบได ้ ขอ้เสนอแนะในดา้นอ่ืน ๆ ท่ีพบ
เพิ่มเติมจากผูป้ระกอบการท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มท่ีแตกต่างจากการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ 1) ตอ้ง     
มีความกลา้ตดัสินใจ กลา้คิดกลา้ท าและกลา้เส่ียง  
 

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการวจิยัเร่ืองศกัยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการ 

ประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สามารถอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 

 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาศกัยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มท่ีเป็นกลยทุธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  1.1 ดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
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  1.2 ดา้นการตระหนกัถึงโอกาส 

  1.3 ดา้นความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค 

  1.4 ดา้นการจดัการทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคม  
 ผลการวจิยัพบวา่ ศกัยภาพดา้นความสามารถของตนเอง ของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด 

กลางและขนาดยอ่มในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
ประกอบดว้ย 1) มีความรู้ในช่องทางการตลาดหรือการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ  2) มีพนัธมิตร
และเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ 3) มีความรู้ดา้นภาษาจีนและสามารถใชภ้าษาจีนในการเจรจา
ธุรกิจได ้4) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละมีความสามารถในการสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้   
ดงัท่ี บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ (2553)  กล่าววา่ ผูป้ระกอบการเป็นผูมี้ความรู้ เป็นความรู้เก่ียวกบัวชิาการ
ทางดา้นบริหารธุรกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ยความรู้พื้นฐานทางดา้นการจดัการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
บญัชี การตลาด การบริหารงานบุคคล ความรู้ทางดา้นสถิติและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ดงันั้น
บุคคลท่ีจะเขา้มาท างานในวงการธุรกิจจะตอ้งศึกษาหาความรู้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 นอกจากน้ี Chandler, Jansen (1992) อา้งถึงใน ธนชักรณ์ เยน็ใจพร (2554) ไดก้ล่าวไวใ้น
วารสารเร่ือง The founder's self-assessed competence and venture performance, วา่ ส่ิงท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการจดัการองคก์ร ตอ้งประกอบดว้ย สมรรถนะดา้นการบริหารคนและการบริหารการเงิน  
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Baum (1994) อา้งถึงใน ธนชักรณ์ เยน็ใจพร (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง 
The relationship of traits, competencies, motivation, strategy and structure to venture growth     
ไดก้ล่าวไวว้า่สมรรถนะดา้นการจดัการ (Management competencies) นั้น คือ การท างานอยา่งมี
คุณภาพ ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีความรู้ทกัษะ และความสามารถในการบริหารจดัการ McGregor, 
Tweed, Henley-King (2000) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง Gender and managerial competence: A comparative 
study of male and female manufacturers พบวา่สมรรถนะดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ 
(Relationship competencies) ผูป้ระกอบการตอ้งมีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ การ
ส่ือสาร การชกัจูงใจ และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การท่ีผูป้ระกอบการสามารถสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความไวว้างใจจากผูอ่ื้น สามารถเจรจาต่อรองทางธุรกิจสามารถรักษา
เครือข่ายความสัมพนัธ์ส่วนตวัจากการติดต่อธุรกิจ และสามารถเขา้ใจผูอ่ื้นโดยการพิจารณาจาก
พฤติกรรมและค าพดู และSteinhoff, Burgess (1993) ศึกษาเร่ือง Small business management 
fundamentals แสดงขอ้คิดเห็นเก่ียวกบับุคลิกภาพของผูป้ระกอบการ คือ (1) มีความเช่ือมัน่ตนเอง 
คือ ชอบท างานอิสระ ท างานหนกั และเขา้ใจถึงภาวะความเส่ียง (2) มีความสามารถจดัองคก์าร คือ 
ก าหนดเป้าหมายสนใจผลลพัธ์และรับผดิชอบต่อผลลพัธ์ของความพยายาม (3) มีความคิดริเร่ิม
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สร้างสรรค ์(4) มีความสนุกกบังานท่ีทา้ทายและแสวงหาความส าเร็จ นอกจากน้ี คุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีผลต่อความส าเร็จประกอบดว้ย (1) มีความรับผดิชอบต่อความส าเร็จและลม้เหลว 
(2) พฒันาความส าพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ พนกังาน ผูข้ายสินคา้ และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ (3) ท างาน
หนกัดว้ยความรู้สึกท่ีเร่งด่วน (4) มีการวางแผนและการจดัการ (5) เตม็ใจท่ีจะรับความเส่ียงทั้งหมด
ดา้นเวลาและดา้นเงิน (6) มีเป้าหมายทางธุรกิจหรือวสิัยทศัน์  

 ผลการวจิยั ศกัยภาพดา้นการตระหนกัถึงโอกาส พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
ประกอบดว้ย 1) เห็นวา่ นวตักรรมของสินคา้จากประเทศจีนมีความแปลกใหม่เป็นท่ีน่าสนใจ 2) 
ประเทศจีนเป็นแหล่งวตัถุดิบและสินคา้ราคาถูก 3) ประเทศจีนมีขนาดพื้นท่ีใหญ่ มีจ  านวน
ประชากรมากท าใหมี้ศกัยภาพในการซ้ือขายสูงจึงเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุนต่างชาติ 4) ประเทศจีน
มีหลายมณฑลจึงมีรูปแบบการคา้ท่ีหลากหลายสามารถเสนอขายสินคา้ไดห้ลากหลายแบบ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวา่  Kuratko and Hodgetts (2007) อา้งถึงใน Hossein Mehdi Zadeh, 
Seidmehdi Veiseh, Farideh Kamari & Hamideh Shekari (2012) ศึกษาเร่ือง Examining the 
entrepreneurship sprit condition among the students of west universities of Iran พบวา่
ผูป้ระกอบการจะมีพลงัท่ีประกอบดว้ยความปรารถนาในการเปล่ียนแปลง มีความคิดสร้างสรรค ์ 
ในการเปล่ียนแปลงทรัพยากรต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน เป็นผูท่ี้ริเร่ิมและด าเนินงานกิจการให้
ประสบความส าเร็จและเจริญเติบโต   

 ผลการวจิยั ศกัยภาพดา้นความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบั
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่มประกอบดว้ย 1) คุณภาพของสินคา้ท่ีไม่คงท่ีเน่ืองจากเปล่ียนฝีมือแรงงานบ่อยและสินคา้
เสียหายก่อนส่งถึงมือลูกคา้ 2) ไม่สามารถใชภ้าษาจีนในการส่ือสารได ้3) ปริมาณของสินคา้หาก
เป็นธุรกิจส่งออกจะไม่สามารถส่งสินคา้ในปริมาณมากใหก้บัลูกคา้ไดเ้น่ืองจากขนาดของธุรกิจท่ียงั
มีก าลงัการผลิตไม่พอ หรือหากเป็นธุรกิจน าเขา้จะตอ้งสั่งสินคา้จากจีนในปริมาณมากเพื่อลดตน้ทุน
ดา้นการขนส่ง 4) การส่งมอบสินคา้ไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนดดว้ยความซบัซอ้นของระบบผา่นทาง
หรือขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของประเทศจีน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่  Bygrave (2004) ไดศึ้กษา
เร่ือง Entrepreneurship ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะส าคญัของ ผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จไวว้า่ 
ผูป้ระกอบการสร้างความทา้ทายดว้ยการทดลอง การฟันฝ่าความยากล าบากของผูป้ระกอบการ   
เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการเร่ิมตน้ธุรกิจ ผูป้ระกอบการตอ้งสามารถจดัการกบัอุปสรรคต่าง ๆ ได ้        
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัตติกรณ์ จงวศิาล (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ภาวะผูน้ าของผูป้ระกอบการ
ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างระหวา่งคุณลกัษณะทางจิตวทิยาการท างานเป็นทีม และความส าเร็จ   
ในการประกอบธุรกิจพบวา่ ผนู าหรือผบูริหารจ าเปนตองมีเชาวนอารมณ (Emotional intelligence 
หรือ EQ) ซ่ึงเปนความสามารถของบุคคลในการเขาใจอารมณและความรูสึกของตนเองและผอ่ืูน 
โดยสามารถสรางสัมพนัธภาพอนัดีกบัผอ่ืูนได ้และพบวา่ในธุรกิจ SMEs ผปูระกอบการเปนผสูราง
และด าเนินธุรกิจดวยตนเอง เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลาง การควบคุมบงัคบั
บญัชาจึงมีความใกลชิด ภาวะผนู าของผปูระกอบการจึงมีอิทธิพลอยางมากตอความส าเร็จในการ
ประกอบธุรกิจ นอกจากน้ี Hatten (1997) ไดศึ้กษาเร่ือง Small business management ไดก้ล่าวถึง 
คุณสมบติัเฉพาะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จวา่จะตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะดงัน้ี 1) ความ
มุ่งมัน่ปรารถนาและพยายามท่ีจะด าเนินธุรกิจใหส้ าเร็จให้ได ้(Passion) มิฉะนั้นจะท าใหสู้ญเสียทั้ง
เงินทุนและเวลา และ 2) มีความสามารถในการตดัสินใจในภาวะวกิฤตดว้ยการตรวจสอบทุกอยา่ง 
อยา่งรอบคอบ (Determination) ไม่ปล่อยใหต้นเองตกอยูใ่นโชคชะตาหรือพรหมลิขิตตอ้งเช่ือมัน่วา่
ตนเองจะฝ่าฟันอุปสรรคและประสบความส าเร็จได ้หากอุทิศเวลาและท างานใหห้นกัเพียงพอ 
Dedication หมายถึง ผูป้ระกอบการตอ้งอุทิศตนใหก้บัธุรกิจอยา่งไม่เหน็ดเหน่ือย บางคร้ังท่ีตอ้ง
สละเวลาส่วนตวั ท างานอยา่งไม่มีวนัหยดุ ด้ินรนต่อสู้เพื่อใหธุ้รกิจของตนประสบความส าเร็จ 
 ผลการวจิยัศกัยภาพดา้นการจดัการทุนมนุษย ์พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มประกอบดว้ย 
1) การถ่ายทอดความรู้หรือการสอนงาน โดยการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือศึกษาเพิ่มเติมใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจดว้ยหลกัสูตรระยะสั้น เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าถ่ายทอดใหก้บัพนกังาน
ในองคก์ร เป็นองคค์วามรู้ต่อไป 2) การมีระบบบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี เช่นการให้
ต าแหน่งหรือค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีสูงข้ึน และมีการดูแลชีวิตความเป็นอยูข่องพนกังาน       
ท่ีเหมาะสมจะท าใหพ้นกังานเกิดความรักในองคก์ร 3) ความเอาใจใส่ในงานและความรับผดิชอบ 
จะท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพส่งผลดีกบัการด าเนินธุรกิจ 4) ประสบการณ์ดา้นการท าธุรกิจ
น าเขา้ – ส่งออก กบัประเทศจีน จะท าใหเ้กิดทกัษะความช านาญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากส่ิงท่ีได้
พบเจอ เรียนรู้จากปัญหาท่ีพบ และเรียนรู้จากการแกไ้ขปัญหานั้น จะเป็นแนวทางในการปฏิบติั
ใหก้บัตวัผูป้ระกอบการ 5) การฝึกอบรมและการฝึกทกัษะความช านาญ จะช่วยใหเ้กิดองคค์วามรู้
และความเช่ียวชาญในการท างานมากข้ึน 6) วฒันธรรม ประเพณี และวถีิการด าเนินชีวติ             
เป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีท าใหเ้กิดทุนมนุษย ์ตอ้งเขา้ใจในวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มบุคคล          
จะท าใหเ้ขา้ถึงวธีิการท่ีจะพฒันาได  ้ 
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 ดา้นทุนทางสังคมและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนทางสังคม ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยั             
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนทางสังคมท่ีเป็นส่ิงส าคญั ท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทนากลุ่มประกอบดว้ย 1) การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี หรือการมีพนัธมิตรท่ีดีจะน าไปสู่เครือข่าย
อีกมากมาย เพราะธุรกิจในประเทศจีน เป็นระบบเครือญาติ หากสามารถเขา้ถึงไดห้น่ึงบริษทั            
จะท าใหไ้ดพ้นัธมิตรอีกหลายบริษทัตามมา 2) วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความมีน ้าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เห็นอกเห็นใจกนั ความสามคัคี และระบบความคิดและความรู้ หากเรียนรู้และเขา้ใจ
ประเทศจีนในส่วนน้ีไดจ้ะท าใหก้ารเจรจาธุรกิจเป็นไปไดโ้ดยง่าย 3) เทคโนโลยกีารส่ือสาร             
ท่ีทนัสมยั เป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพการบริหารงาน การติดต่อส่ือสารท าใหส้ามารถ
สร้างความมัน่ใจและ พนัธมิตรทางการผลิต และการจ าหน่ายไดไ้ม่ยาก 4) ความไวว้างใจและความ
เช่ือใจกนัเป็นพื้นฐานของการสร้างเครือข่ายทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนทางสังคมอยา่ง
หน่ึง ท่ีจะสามารถพฒันาใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 5) การส่ือสารดว้ยภาษาจีน      
จะท าใหค้นจีนรู้สึกอยากคุย อยากร่วมท าธุรกิจดว้ย เพราะคุยกนัไดเ้ขา้ใจง่ายกวา่ รู้สึกไดถึ้ง          
ความสนิทสนม ความเป็นเพื่อน และมิตรต่อกนัได ้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ บุญมัน่ 
ธนาศุภวฒัน์ (2553) กล่าวถึงบุคคลท่ีวงการธุรกิจตอ้งการนั้นควรมีคุณลกัษณะท่ีส าคญั ๆ 4 ประการ 
ดงัน้ี คือ 1) เป็นผูมี้ความรู้ เป็นความรู้เก่ียวกบัวชิาการทางดา้นบริหารธุรกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ความรู้พื้นฐานทางดา้นการจดัการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บญัชี การตลาด การบริหารงานบุคคล 
ความรู้ทางดา้นสถิติและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ดงันั้นบุคคลท่ีจะเขา้มาท างานในวงการธุรกิจ
จะตอ้งศึกษาหาความรู้ดงักล่าวขา้งตน้ 2) เป็นผูมี้ความช านาญ เป็นความสามารถท่ีจะน าความรู้มา
ใชใ้นการท างานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของตนไดเ้ป็นอยา่งดี ความสามารถท่ีวงการธุรกิจตอ้งการ 
ไดแ้ก่ ความสามารถในการวางแผนวเิคราะห์ไดเ้ป็นอยา่งดี ความสามารถทางการเงินและการ
วเิคราะห์บญัชี รู้จกัน าความรู้ทางดา้นสถิติและตวัเลขมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ มีความสามารถ          
ท่ีจะวเิคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และสามารถเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา เป็นตน้ บุคคลแต่ละ
คนจะมีความสามารถเหล่าน้ีแตกต่างกนัไปและความสามารถเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนกัธุรกิจ
ในอนัท่ีจะท าให้เขาไดรั้บผลส าเร็จในการปฏิบติังานเพราะถา้เขามีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 
แต่ยงัไม่สามารถน าความรู้นั้นมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดแ้ลว้ ความรู้เหล่านั้นก็คงไม่มีประโยชน์
อะไร เปรียบเสมือนกบัตวัอกัษรท่ีอยูใ่นต าราเท่านั้น ดงันั้น ผูท่ี้จะเขา้สู่วงการธุรกิจจึงตอ้งน าความรู้
ท่ีไดศึ้กษามานั้น มาใชใ้หไ้ดผ้ลจนเกิดความช านาญและเพื่อความส าเร็จในการประกอบอาชีพของ
ตน 3) เป็นผูมี้บุคลิกภาพดี  บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพดีจะเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม มีความเช่ือมัน่ มีไหวพริบ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ใหค้วามร่วมมือกบัหมู่
คณะ มีความรับผดิชอบ มีความคิดริเร่ิม มีความอดทน มีเหตุผล ส่ิงเหล่าน้ีเป็นคุณลกัษณะท่ีเกิดข้ึน
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เฉพาะตวั การมีบุคลิกภาพท่ีดีเป็นส่วนประกอบส าคญัในการด าเนินชีวติในสังคมและในการ
ประกอบอาชีพการงาน อาจกล่าวไดว้า่ผูท่ี้มีความรู้ดีเพียงอยา่งเดียวไม่อาจท าใหบุ้คคลผูน้ั้นมี
ความกา้วหนา้ในการท างานเสมอไป 4) เป็นผูมี้สุขภาพดี สุขภาพในท่ีน้ีหมายถึงสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดว้ย สุขภาพเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในบรรดาองคป์ระกอบท่ีกล่าวมาแลว้ เพราะแมว้า่
พนกังานจะมีความสามารถ ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งเอาใจใส่สุขภาพของตนเองโดยการตรวจสุขภาพ
ตามท่ีองคก์ารก าหนด เม่ือพบวา่เป็นโรคก็ควรท าการบ าบดัรักษา  
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Baron & Markman (2000) ท่ีศึกษาเร่ือง Beyond social capital: the role 
of social competence in entrepreneurs’ success พบวา่ทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคม ในอดีตท่ีผา่นมา 
ปัจจยัการผลิตจะประกอบดว้ยสินทรัพยข์ององคก์รเป็นส าคญั แต่ในปัจจุบนั ความสามารถพิเศษ
ของมนุษยก์ลายเป็นส่ิงส าคญั ซ่ึงก็คือ ความสามารถในการด าเนินการ ความรู้ ความเช่ียวชาญ เป็น
แง่มุมท่ีส าคญัของปัจจยัการผลิตมากกวา่ การแข่งขนัของบริษทั อยูท่ี่ความสามารถในการ
ครอบครองตลาด การศึกษาและประสบการณ์  ทุนทางปัญญา และก าลงัแรงงานท่ีมีความสามารถ 
ถือเป็นหวัใจส าคญัขององคก์รธุรกิจจ านวนมาก  และ Maman (2000) ยงัไดศึ้กษาเร่ือง Who 

accumulates directorships of big business firms in Israel?: Organizational structure, social capital 
and human capital พบวา่ ทุนทางสังคม มีความหมายตรงกนัขา้มกบัทุนมนุษย ์หมายถึงโอกาสท่ี
เกิดข้ึนโดยโครงสร้างทางสังคม มนัเป็นอยา่งหน่ึงของทรัพยากรในองคก์ร มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กนักบัเครือข่ายทางสังคม ไม่ใช่ส่ิงท่ีแปลกท่ีทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคมจะประกอบอยูด่ว้ยกนั   
ทุนทางสังคมท่ีอยูใ่นระดบัสูง จะอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหส้ามารถ
เขา้ถึงทรัพยากร และเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหป้ระสบความส าเร็จ 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีเป็นกลยทุธ์สู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ผลการวจิยัพบวา่ ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการท่ีจะประกอบธุรกิจกบั
ประเทศจีนใหป้ระสบความส าเร็จ ท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีทั้งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มประกอบดว้ย 1) ตอ้งศึกษาภูมิประเทศ เส้นทางต่าง ๆในประเทศจีน และช่องทาง      
ในการท าการตลาด 2) ตอ้งเรียนรู้ภาษาจีน 3) ตอ้งเรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี วถีิการด าเนินชีวิต 
ความชอบของคนจีน 4) ตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัต่าง ๆ 5) ตอ้งยอมรับวฒันธรรม 
หรือนวตักรรมใหม่ ๆ 6) ตอ้งสร้างพนัธมิตร และสร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมธุรกิจ และสร้างความ
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น่าเช่ือถือความไวว้างใจต่อกนัใหไ้ด ้จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่  Megginson, Byrd, and 
Megginson (2003) ไดก้ล่าวไวว้า่ คุณลกัษณะของเจา้ของธุรกิจขนาดยอ่มท่ีประสบความส าเร็จ คือ 
1) ตอ้งการความเป็นอิสระ 2) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์ยา่งมาก 3) มีแรงกระตุน้จากตนเองและ
ครอบครัว 4) คาดหวงัผลลพัธ์ท่ีรวดเร็วและชดัเจน 5) มีความสามารถในการตอบสนองอยา่ง
รวดเร็ว 6) อุทิศตนใหก้บัธุรกิจของตนเอง 7) เขา้สู่ธุรกิจโดยโอกาสหรือวางแผน และ Kao and 
Liang (2001) ไดศึ้กษาเร่ือง Entrepreneurship and Enterprise Development in Asia พบวา่
คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ คือ 1) มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง 2) กลา้ตดัสินใจ 3) มีพลงัและความ
ขยนั 4) ความสามารถท่ีจะรับความเส่ียง 5) ตอ้งการความส าเร็จ 6) มีความคิดสร้างสรรค ์               
7) มีความคิดริเร่ิม 8) มีความยดืหยุน่ 9) พร้อมท่ีจะยอมรับความเปล่ียนแปลง 10) มีความเป็นอิสระ     
11) มองการณ์ไกล 12) ความเป็นผูน้ า 13) มีมนุษยส์ัมพนัธ์ 14) พร้อมท่ีจะรับค าแนะน าและค า
วพิากษว์จิารณ์ 15) สนใจในผลก าไร 16) มองโลกในแง่ดี 
 จากคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จดงักล่าวมาแลว้นั้นจะเห็นไดว้า่
ผูป้ระกอบการท่ีจะประสบความส าเร็จเป็นบุคคลท่ีแตกต่างจากบุคคลธรรมดา ซ่ึงพฤติกรรม
เหล่านั้นไม่ไดมี้มาแต่ก าเนิด แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการไดเ้รียนรู้หรือใฝ่หา ฝึกฝนตนเองพร้อมทั้งน า
ประสบการณ์เหล่านั้นมาประยกุตใ์ชใ้นการท างานใหส้อดคลอ้งและเหมาะสม ดงันั้นแนวทางท่ีจะ
พฒันาตนใหป้ระสบความส าเร็จในการประกอบการนั้น ก็ควรจะใชว้จิารณญาณในการพิจารณา
ตนเอง คน้หาจุดอ่อน จุดแขง็ของตนเองบนพื้นฐานของความเป็นจริง และท าการพฒันาตนเอง 
เสริมสร้างในส่ิงท่ีคิดวา่ยงัมีจุดอ่อนก็ยอ่มประสบความส าเร็จได ้ 
 ส านกัส่งเสริมการคา้ชายแดนและมาตรการพิเศษทางการคา้ กรมการคา้ต่างประเทศ 
(2554) ไดก้ล่าวถึงขอ้แนะน าหากประสงคจ์ะลงทุนในจีน 1) ควรลงทุนในส่ิงท่ีเราช านาญและ       
มีความรู้อยา่งดียิง่กวา่จีน เช่น การลงทุนในจีนของ C.P. เป็นตน้ 2) ตอ้งมีผูบ้ริหารไทยท่ีมี
ความสามารถสอนงาน สร้างจิตส านึกแก่ลูกจา้งใหรู้้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร บริหารและดูแล
อยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลา โดยเฉพาะในระยะแรก 3) ฝ่ายไทยตอ้งมีผูช้  านาญภาษาจีน เพื่อป้องกนั
ความผดิพลาดในการส่ือความหมาย หรือเสียเปรียบดา้นสัญญา 4) หุน้ส่วนจะตอ้งเป็นคนดี และ    
มีประวติัการคา้ท่ีดี ยิง่ถา้มีความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลกบัราชการระดบัสูงจะท าใหก้ารด าเนินธุรกิจ 
ด าเนินไปไดโ้ดยสะดวก 5) ตอ้งมีทีมงานผลิต นกัการตลาด นกัการบญัชี ร่วมถึงฝ่ายเร่งรัดหน้ีสิน  
ท่ีมีความสามารถ เพราะตลาดน้ีเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงยิง่ เป็นตลาดท่ีมีโอกาสท าเงินสูง 
ขณะเดียวกนัก็เป็นตลาดท่ีมีความเส่ียงสูงดว้ย 6) สถานท่ีลงทุน การลงทุนในแถบตะวนัออกของจีน
จะเหมาะกบัสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีผลิตเพื่อ จ  าหน่ายแก่ผูมี้รายไดสู้ง เพราะใกลลู้กคา้ ส าหรับการ
ลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมหนกั ควรเลือกท่ีมีค่าแรงงานถูก และใกลว้ตัถุดิบ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การน าผลการศึกษาไปใช้ 
 จากการวจิยัเร่ือง ศกัยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการ
ประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งจาก
การสังเคราะห์วรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัสามารถให้ขอ้เสนอแนะได้
ดงัน้ี  

1. ส าหรับธุรกิจน าเขา้สินคา้จากประเทศจีน ผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่ผูป้ระกอบการควร         
มีความรู้และความสามารถดงัน้ี 1) มีความรู้ทางดา้นบริหารธุรกิจ หรือเคยประกอบธุรกิจน าเขา้หรือ
ก าลงัประกอบธุรกิจน าเขา้อยู ่ 2) มีความสามารถทางการเจรจาต่อรอง สามารถใชว้าทศิลป์ในการ
เจรจาทางธุรกิจหรือใชภ้าษาจีนได ้3) มีความขยนั มานะ อดทน 4) ปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรม มีวนิยั  
ในตนเอง ตรงต่อเวลาและซ่ือสัตย ์5) มีความพยายาม กลา้คิด กลา้ตดัสินใจท่ีจะลงทุนและยอมรับ
ความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้6) มีกลยทุธ์ทางการตลาด 7) เรียนรู้ขอ้ก าหนด ระเบียบ หรือขอ้จ ากดัและ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของรัฐบาลจีนใหแ้ม่นย  า เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดดา้นเอกสาร และลด
ความล่าชา้ในการขนส่งสินคา้ 8) ใหค้่าตอบแทนและดูแลชีวติความเป็นอยูข่องพนกังานใหเ้หมาะสม 
9) สร้างความรักและผกูพนัในเกิดแก่พนกังานเพื่อลดการลาออก  10) ลดความเส่ียงในการสูญเสียเงิน
และเวลาโดยใชว้ธีิการเปิด LC (Letter of Credit) ผา่นธนาคาร 11) ท าขอ้ตกลงอยา่งชดัเจนต่อการ
รับผดิชอบในการขนส่งสินคา้ใหต้รงเวลา หรือความเสียหายของสินคา้ 12) ผูป้ระกอบการควรศึกษา
ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือศึกษาหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อน าความรู้มาพฒันาตนเอง และถ่ายทอดใหก้บั
พนกังาน 13) เรียนรู้รวดเร็วและเรียนรู้ตลอดเวลา 14) มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความรับผดิชอบ            
มีมนุษยสัมพนัธ์หรือมีพนัธมิตรท่ีดี 15)  เรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี วถีิการด าเนินชีวติของผูร่้วมธุรกิจ
ทั้งในองคก์ารและนอกองคก์าร     

2. ส าหรับธุรกิจส่งออกสินคา้ไปประเทศจีน ผูว้จิยัขอเสนอแนะวา่ผูป้ระกอบการควร        
มีความรู้และความสามารถดงัน้ี 1) มีความรู้ทางดา้นบริหารธุรกิจ หรือเคยประกอบธุรกิจส่งออกหรือ
ก าลงัประกอบธุรกิจส่งออกสินคา้อยู ่ 2) มีความสามารถทางการเจรจาต่อรอง สามารถใชว้าทศิลป์    
ในการเจรจาทางธุรกิจหรือใชภ้าษาจีนได ้3) มีความขยนั มานะ อดทน 4) ปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรม    
มีวนิยัในตนเอง ตรงต่อเวลาและซ่ือสัตย ์5) มีความพยายาม กลา้คิด กลา้ตดัสินใจท่ีจะลงทุนและ
ยอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได ้6) ตอ้งแสวงหาโอกาสทางการตลาด และมีกลยทุธ์ทางการตลาด     
7) เรียนรู้ขอ้ก าหนด ระเบียบ หรือขอ้จ ากดัและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของรัฐบาลจีนใหแ้ม่นย  า เพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดดา้นเอกสาร และลดความล่าชา้ในการขนส่งสินคา้ 8) ใหค้่าตอบแทนและ
ดูแลชีวติความเป็นอยูข่องพนกังานใหเ้หมาะสม 9) สร้างความรักและผกูพนัในเกิดแก่พนกังานเพื่อลด
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การลาออก  10) ลดความเส่ียงในการสูญเสียเงินและเวลาโดยใชว้ธีิการเปิด LC (Letter of Credit)   
ผา่นธนาคาร 11) ท าขอ้ตกลงอยา่งชดัเจนต่อการรับผดิชอบในการขนส่งสินคา้ใหต้รงเวลา หรือความ
เสียหายของสินคา้ 12) ควรศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือศึกษาหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อน าความรู้       
มาพฒันาตนเอง และถ่ายทอดใหก้บัพนกังาน 13) เรียนรู้รวดเร็วและเรียนรู้ตลอดเวลา 14) มีสุขภาพ
อนามยัท่ีดี มีความรับผดิชอบ มีมนุษยสัมพนัธ์หรือมีพนัธมิตรท่ีดี 15) เรียนรู้วฒันธรรม ประเพณี     
วถีิการด าเนินชีวติของผูร่้วมธุรกิจทั้งในองคก์ารและนอกองคก์าร     

 
ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  
 การศึกษาเร่ือง ศกัยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการประกอบ
ธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คร้ังน้ีเป็น
การศึกษาโดยเนน้ศึกษากลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีประสบความส าเร็จ     
ในการประกอบธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายกลุ่มตวัอยา่งใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน เช่น ศึกษาจากกลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในธุรกิจขนาดใหญ่ ทัว่ประเทศ และเพิ่มการวจิยัเชิงปริมาณเพื่อสนบัสนุนขอ้มูลเชิงคุณภาพ หรือ
ศึกษาศกัยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ ต่อไป  


