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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดร้ายวิชาและรายละเอียดวิชาที่เหมาะสมในการเรียนบริหารธุรกิจท่ี 
สามารถท าการค้าหรือลงทุนกับจนีในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีน ผู้วจิัยได้ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม่ (Focus 
Group) และเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาใน กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเจ้าของ
กิจการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทสัญชาติจีนที่ท าธรุกิจและการลงทุนในประเทศไทยจ านวน 19 คน 
ผลการวิจัยพบว่าผูเ้ชี่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของคนจีนบรรจุใน
หลักสตูรท าใหส้ามารถสรุปเป็นข้อค้นพบรายวิชาที่สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 32 
รายวิชา ได้แก ่1) รายวิชาวัฒนธรรมจีนกับการบริหารธุรกิจ 2) รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ 3) รายวิชาการจัดการทรพัยากรมนุษยส์ าหรับจีน 4) รายวชิาการค้าและการลงทุนในประเทศจีน       
5) รายวิชาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศจีน 6) รายวิชาการจดัการยุทธศาสตร์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ    
7) รายวิชาตลาดและพฤติกรรมตลาดจีน 8) รายวิชากฎหมายกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 9) รายวิชา
การส่งออกและน าเข้ากับประเทศจีน 10) รายวิชาธุรกิจการขนส่งสนิค้า 11) รายวิชาการเงินการธนาคารระหว่าง 
ประเทศ 12) รายวิชาองค์การและการจัดการ 13) รายวิชาพฤติกรรมองค์การแบบจีน 14) รายวิชาการจัดการผล
การปฏิบัติงาน 15) รายวิชาการสือ่สารองค์กร 16) รายวิชาการบรหิารนวัตกรรมด้านการจดัการทรพัยากรมนุษย์ 
17) รายวิชาหลักการจัดการธุรกิจจีน 18) รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 19) รายวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 20) รายวิชาทฤษฎีองค์การอุตสาหกรรม 21) รายวิชามาตรฐานและการ
บริหารจดัการระหว่างประเทศ 22) รายวิชาคอมพิวเตอรภ์าษาจีน 23) รายวิชาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
24) รายวิชาหลักการตลาด 25) รายวิชาการจัดการองค์การและการบริหารส าหรับจีน 26) รายวิชาการเงินธุรกิจ 
27) รายวิชาการวิจยัทางธุรกิจ 28) รายวิชาการจัดการนวัตกรรมและข้อมูลองค์กร 29) รายวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาภาคจีนและประชาคมโลก 30) รายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 31) รายวิชาหลักการบญัชี 32) รายวิชา
จริยธรรมทาง ธุรกิจ และม ี17 รายวิชาที่เป็นข้อค้นพบใหม่ท่ีมีรายละเอียดวิชาที่แตกตา่งจากหลักสูตรบริหารจีน
ทั่วไป ดังนั้นผลทีไ่ด้จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารธุรกจิระดบัปริญญาตรี
ในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอนิโดจีนเพื่อรองรับการขยายตัวการค้าการลงทุนของจีน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to develop appropriate courses and details for learning 
business administration to do business or invest with the Chinese businessmen in Thailand 
and Indochina countries. The 19 participants were businessmen and executives of the Chinese 
corporations in Thailand. The data were collected by using an in-depth interview, focus group, 
and Delphi technique. The results of Delphi technique indicated that the curriculum should 
include issues about the Chinese. In addition, the experts suggested 32 courses: 1) Chinese 
culture and business administration, 2) international human resource management, 3) human 
resource management for the Chinese, 4) trade and investment in China, 5) business 
economics with the Chinese, 6) international business strategy management, 7) marketing and 
Chinese market behaviors, 8) international laws and business management, 9) imports and 
exports with the Chinese, 10) freight businesses, 11) international finance and banking,          
12) organizations and management, 13) Chinese organizational behaviors, 14) performance 
management, 15) organizational communication, 16) human resource innovation management, 
17) principles of Chinese business management, 18) information technology for human 
resource management, 19) the Chinese language for business communication, 20) industrial 
organization theories, 21) international standards and management, 22) computer in the 
Chinese language, 23) leadership and teamwork, 24) marketing principles, 25) organizational 
management and administration for the Chinese, 26) business financial management, 27) 
research in business, 28) organization’s innovation and information management, 29) world 
and Chinese macroeconomics, 30) strategic management, 31) principles of accounting, and 
32) business ethics. Seventeen out of the 32 courses were new and different from common 
Chinese management curriculum. Therefore, the results of this research can be used to 
improve personnel at an undergraduate degree in Thailand and Indochina countries to meet 
the expansion of Chinese investment. 
 

Keywords : Potential / Business Administration Courses /  
                Invest with the Chinese Businessmen / Indochina Countries 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งได้ม ี

วัตถุประสงค์ที่จะสร้างเศรษฐกจิไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจดา่นหน้าของภูมิภาคโดยมุ่งสร้างให้เป็นศูนย์
รวมทางเศรษฐกิจการค้า และการเงินรวมถึงการท่องเที่ยวของภูมิภาค นับเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาท่ีเปิดกว้าง
เพื่อเช่ือมโยงกับนานาชาต ิ(Internationalization) อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับ      
อนุภูมิภาคกับประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งด้วยความพร้อมดา้นภูมิศาสตร์ของประเทศไทยท่ีไดต้ั้งอยู่ในจุดกึ่งกลาง
ของคาบสมุทรอินโดจีน (Indochina Peninsula) ไทยจึงมีความ ไดเ้ปรียบในด้านของการเป็นศูนย์กลางโลจิ
สติกส์และการคมนาคมขนส่งโดยมีพื้นท่ีบริเวณแนวเส้นทาง ที่เช่ือมต่อระหว่างประเทศตามระเบียงเศรษฐกิจ
แนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) และระเบียงเศรษฐกิจในกรอบความ
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ร่วมมืออนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ทั้งสองเส้นทางดังกล่าวมีจุดตัดในประเทศ
ไทยท่ีจังหวัดพิษณโุลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ในด้านการขนส่งและการค้าและการลงทุนในปัจจุบัน
พิษณุโลกเป็นเมืองหลักเพื่อการพฒันาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนล่าง อาจกล่าวได้วา่เป็นเมือง
แห่งการศึกษาของภาคเหนือตอนล่าง โดยมมีหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเปิดการเรียนการสอน 
รวมถึง Cambridge Regional College ได้เล็งเห็นถึง ศักยภาพและการเติบโตของเศรษฐกิจจึงได้เข้ามาก่อตั้ง
โรงเรียนนานาชาติเคมบรดิจ ์คอลเลจ (ประเทศ ไทย) ขึ้นที่เมืองพิษณุโลกในปี 2554 นับเป็นสาขาแรกในภูมิภาค
อาเซียน (Gotomanager 360, 2013) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามก็เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นสถาบัน
ทางการศกษาของภาครัฐท่ีผลิตบณัฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ และไดร้ับการยอมรับจากทุกภาค ส่วนของผู้ใช้
บัณฑิตทั้งในด้านคณุภาพและความสามารถด้านวิชาการรวมถึงมารยาทและพฤติกรรมทีด่ ีอันเกิดมาจากการ
สอดแทรกวิชาที่ว่าด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพและการเตรียมฝึกประสบการณ์เพื่อให ้นักศึกษาเกิดความพร้อม
และมีศักยภาพในการท างานได้อยา่งสูงสุด มหาวิทยาลัยฯ จึงมีแผนที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือด้านการศึกษาใน
กลุ่มประเทศอินโดจีน โดยเป็นไปตามกรอบปฏิญญาความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอาเซียน (Asian University 
Network: AUN) ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธรุกิจที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจในกลุม่ประเทศอินโดจีนและประเทศจีนที่เป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียกลุม่ประเทศอินโด
จีนประกอบด้วยประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศก าลังพัฒนาต่างมีวิสยัทัศน์ในการ
พัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ใหไ้ด้รับการศึกษาหรือไดร้ับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหม้ีความเจรญิก้าวหน้าและแข่งขันได้ในระดับสากล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณใ์นปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นอย่างรวดเร็วที่ส่งผลให้โลกเขา้สู่ยุคโลกา
ภิวัตน์อันเป็นยุคของสังคมฐานความรู ้ดังนั้นกลไกความร่วมมือด้านการศึกษาจึงเป็นสิ่งจาเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Institute of East Asian Studies, 2010) 

จากความส าคัญและปัญหาดังกลา่ว ผู้วิจัยจึงมุ่งหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นศูนย์
เรียนรูด้้านบรหิารธรุกิจเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเสริมสร้างสมรรถนะวชิาชีพด้านบริหารธุรกจิโดยการ เปิดหลักสูตร
บริหารธรุกิจจีน มุ่งเน้นผลติบัณทติที่มีศักยภาพนับเป็นทางเลือกหนึง่ของการศึกษาส าหรับประเทศในกลุ่มอินโด
จีน อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากลที่พร้อมต่อท างานข้ามชาติและ
เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ อน่ึงผลที่ได้จากการศึกษา ครั้งนี้จะเปน็ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาองค์กร และ
สามารถน าไปต้นแบบในการเสรมิสร้างความร่วมมือในด้านหลักสูตรการศึกษา อีกทั้งยังขยายกรอบความร่วมมือ
กับสถาบัน การศึกษาไปยังประเทศ อื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนอันจะเป็นวิธีการน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาตินั้นได้
อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อให้ได้รายวิชาและรายละเอียดวิชาที่เหมาะสมในการเรียนบริหารธุรกิจที่สามารถท าการคา้หรือลงทุน

กับจีนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
แนวทางการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยเทคนิคการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และเทคนิคเดล ฟาย (Delphi 
Technique) โดยมีกระบวนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี ้
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ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการศึกษาวิเคราะห์เป็นกรอบความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการท าธุรกิจกับชาวจีน โดย
ศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลในพื้นที่และการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อใช้เป็นกรอบความคิด
เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าธรุกิจกับชาวจีน 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นค้นหาแนวทางท าธุรกิจจีนในไทยและกลุม่ประเทศอินโดจีนด้วยเทคนิคการสนทนากลุม่ 
(Focus Group) 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นร่างรายวิชารายละเอียดวิชาที่เหมาะสมในการเรียนบริหารธรุกิจที่ สามารถท าการคา้
และการลงทุนกับจีนในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีน ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) คือ
ต้องการเห็นภาพของหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสตูรบริหารธรุกิจ โดยใช้ข้อมูล
จากหลายแหล่งข้อมูล (Yoelao, 2006) ซึ่งในการเก็บข้อมูลทั้งหมด ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในกลุ่ม 
เป้าหมายทีเ่ป็นเจ้าของกิจการและผู้บรหิารระดับสูงของกลุ่ม บริษัทสัญชาติจีนที่ท าธุรกิจและลงทุนในประเทศ
ไทยจ านวน 19 คน 

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นน าเสนอรายวิชารายละเอียดวิชาท่ีเหมาะสมในการเรียนบริหารธุรกิจท่ีสามารถท า
การค้าและการลงทุนกับจีนในประเทศไทยและกลุม่ประเทศอินโดจีน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยกลุม่ตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ 1) นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารจากประเทศจีนท่ีด าเนินธุรกิจในประเทศไทยและกลุม่
ประเทศอินโดจีน 2) เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานท่ีเกีย่วข้องกับการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีนและประเทศ
กลุ่มอินโดจีนที่ปฏิบัตหิน้าท่ีในประเทศไทย และ 3) บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลยัในประเทศไทยท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับประเทศจีนมาองค์การละ 1 คน ผู้วิจัยเลือกขนาดกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 19 คนโดยการ
อ้างอิงจากผลการวิจัยของ แมกมิลแลน (Macmillan, 1988, cited in Kijpreedaborisut, 1997, p.166) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งการเก็บข้อมูลได้เป็น 3 รอบดังนี ้รอบที ่1 

แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายเปดิ (Opened End) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคดิเห็นวิเคราะห์ในทุก
ประเด็น ผู้วิจัยจะต้องวิเคราะห์ค าตอบแล้วน ามาสังเคราะห์เป็นประเด็นต่างๆ เพื่อก าหนดกรอบของปัญหาใน
รอบต่อไป รอบที ่2 ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เป็นการน าข้อมูลทีร่วบรวมได้จาก
แบบสอบถามในรอบท่ี 1 มาสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับและส่งกลับไปยัง
กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญกลุม่เดมิอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้วิจัยก าหนดค่าของระดับความ เหมาะสมไว ้5 ระดบั เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รอบที ่3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมานค่า 5 ระดับ 
พร้อมท้ังแสดงค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพสิัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
และให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จากจ านวนผู้เช่ียวชาญ 19 คน พิจารณาค าตอบในแต่ละข้ออีกครั้งหนึ่งโดยการเปรียบเทียบ
กับค าตอบ ของกลุ่มแล้วตัดสินใจ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
1. สถิติเชิงพรรณนาใช้เพื่อให้ทราบลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่งโดยใช้การแจกแจง ความถี ่

(Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายรอบท่ี 2 และ3 โดยใช้สถิติค่ามัธยฐาน (Median) 

และค่าพสิัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่พัฒนามาจากความ คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรบัของผู้เชี่ยวชาญ (Yoelao, 2006) 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่า รายวิชาและรายละเอียดวิชาที่ควรน าไปบรรจุในรายในหลักสูตรบริหารธุรกิจจีน

ประกอบไปด้วยดังนี ้
1.1 รายวิชารายวิชาและรายละเอยีดวิชา 

1.1.1 วัฒนธรรมจีนกับการบรหิารธุรกิจ ศึกษาถึงวัฒนธรรม และแนวคิดในการด าเนินธุรกิจ 
ของชาวจีน พฤติกรรมการท าธุรกจิของคนจีน อุปนิสัยการท าการค้าของคนจีนในท้องถิ่นต่างๆ ฮวงจุ้ย และท าเล
ที่ตั้ง รวมถึงหลัก ทางการบริหารขององค์กรตามหลักวัฒนธรรมจีน 

1.1.2 การจัดการทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศ ศึกษาถึงความหมายและความส าคัญของ 
การบริหารทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ ความแตกต่างของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ การสร้าง การยอมรับในศักยภาพของพนักงานโครงสร้างและความแตกต่างทางวัฒนธรรมใน
การติดต่อสื่อสารการคัดเลือก การพัฒนา การฝึกอบรม และการประเมินผลบุคลากรภายใต้การมอบหมายงาน
ระหว่าง ประเทศและกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ของทั้งประเทศท่ีไปลงทุนและประเทศของบริษัทแม่ 

1.1.3 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับจีนทฤษฎีและหลักการบรหิารจัดการทรัพยากร 
มนุษย์ในองค์กรธุรกิจบทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารทรพัยากรมนุษย ์อาทิ การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนงานบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคคล การบรหิาร
ค่าตอบแทน ความปลอดภัย ในการท างาน แรงงานสัมพันธ ์จริยธรรมในการจัดการ การพัฒนาความสขุในการ  
ท างาน ผลกระทบของวัฒนธรรมข้ามชาติต่อการจดัการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจจีน การเปรียบเทียบ
แนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศจีนกับประเทศตา่งๆ และกรณีศึกษา 

1.1.4 การค้าและการลงทุนในประเทศจีน ศึกษาถึงกฎหมายการลงทุนในประเทศจีน 
โดยสังเขป อัตราภาษีศุลกากรและอื่นๆ นโยบายในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
ของจีน และความสมัพันธ์ของนโยบายต่างๆ บทบาทของรัฐบาลและเอกชนต่อการค้าระหว่างประเทศของจีน 
การลงทุนในประเทศ บทบาทของรัฐบาลจีนต่อการลงทุนของชาวต่างชาติ การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ ของจีน 
ความมุ่งหวังของรัฐบาลจีนต่อการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศ จีน การ
สนับสนุนของรัฐบาลจีน 

1.1.5 เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศจีน ศึกษาเรียนรูเ้กี่ยวกับประวัติศาสตร์และลักษณะ 
ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ และการเมืองจีนในปัจจุบันโดยมเีนื้อหาการเรยีนการสอนเกี่ยวข้องกับสภาพ      
เศรษฐกิจและการเมืองภายในจีนการด าเนินธรุกิจระหว่างประเทศของจีนในปัจจุบัน วัฒนธรรมการคา้ของจีน 
การเมืองจีนกับ ต่างประเทศ อิทธิพลของการเมืองที่มีต่อเศรษฐกิจจนีกลไกของระบบเศรษฐกิจ นโยบาย
เศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียและทั่วโลก 

1.1.6 การจัดการยุทธศาสตร์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาถึงบทบาทและความส าคญั 
ของธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดตา่งประเทศ การวิเคราะห์ถึงโอกาส อุปสรรคในการเข้าสูต่ลาด การ
วิเคราะห์และการด าเนินนโยบายใน การแก้ปัญหาทางการจดัการของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมและ
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ ระหว่างประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

1.1.7 ตลาดและพฤติกรรมตลาดจนี ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดด้านการตลาดในประเทศจีน     
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดจีน พฤติกรรมผู้บริโภคอิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อพฤตกิรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ การวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด การวิเคราะหต์ลาดและ
ผลิตภณัฑ์ใน แต่ละกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความสมัพันธ์ทางธุรกิจในประเทศจีน 
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1.1.8 กฎหมายกับการบริหารธรุกจิระหว่างประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่าง 
ประเทศ กฎหมายการขนส่ง กฎหมาย ประกันภัย ข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงิน
ลงทุนระหว่างประเทศ การควบคมุ และการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา การจด
ลิขสิทธิ์และการจดสิทธิบัตร การให้ความคุ้มครองผู้ถือหุ้นและการปกป้องผลประโยชน์แก่ผู้ที่เกีย่วข้องกับบริษัท
ภาษีอากรและ หลักการของกฎหมายระหว่างประเทศท่ีมีความเกี่ยวข้องกับสัญญา การยุติข้อพิพาท และกรณี
ตัวอย่าง 

1.1.9 การส่งออกและน าเข้ากับประเทศจีน ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและวิธีการส่งออก 
และน าเข้าสินค้าในประเทศจีน การหาตลาดเพื่อการส่งออกและน าเข้าสินค้า การพัฒนาผลติภณัฑ ์การตั้งราคา 
การส่งเสริมการตลาด ของสินค้าเพื่อการส่งออก พิธีการทางศุลกากร สิทธิประโยชน์ในการส่งออกและน าเข้า
สินค้าไปจีน เงื่อนไขและวิธีการช าระเงินระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการส่งออกและ
น าเข้าไป ประเทศจีน 

1.1.10 ธุรกิจการขนส่งสินค้า ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของการขนส่งครอบคลุมถึง 
หน้าท่ีของระบบ การขนส่ง องค์ประกอบการขนส่งระบบขนส่งทั้งส่วนท้องถิ่นและระดับนานาชาติ เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับระบบขนส่ง การกระจายสินคา้ ความสมัพันธ์ของคลังสินค้าท่ีมตี่อกระบวนการโลจสิติกส์ 
การบริหารการขนส่ง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่างๆ การก าหนด
เส้นทางการจดัตารางเวลา 

1.1.11 การเงินการธนาคารระหวา่งประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของการบริหารการเงิน 
เพื่อการด าเนินธรุกิจระหว่างประเทศสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การด าเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินระหว่างประเทศ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์
เทคนิคท่ีใช้ใน ธุรกิจการเงินระหวา่งประเทศ อาทิ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด ตลอดจน
กลไก ของตลาดปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราที่มีผลกระทบตอ่การ 
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินท่ีเหมาะสม องค์กรทางการเงิน
ระหว่างประเทศ 

1.1.12 องค์การและการจัดการ แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจดการทฤษฎีองค์การและ 
การจัดการ การตดัสินใจ การวางแผน การจดองค์การ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาวะผู้น าการสร้างแรงจูงใจ 
การติดต่อสื่อสารในองค์การ การจดัการความขดัแย้ง การควบคมุ เทคนิคการจัดการสมัยใหม ่เพื่อการบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด 

1.1.13 พฤติกรรมองค์การแบบจีน ศึกษาความสัมพันธ์และพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร     
ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารกลุม่รูปนัยและอรูปนัย การเป็นผู้น า การจูงใจ การประสานงาน การสื่อความเข้าใจ
ในองค์กร เครื่องมือ วิธีการ และรปูแบบต่างๆ ตลอดจนอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการบริหารขององค์การ
ของจีน 

1.1.14 การจัดการผลการปฏิบัติงาน ศึกษาปรัชญาและความส าคญัถึงวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจดัท าเครื่องมือเพื่อใช้ส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อน าผลไปเป็นขอ้มูลในการวางแผนการจ่ายค่าจาง การฝึกอบรมและการเลื่อนขั้นเลือ่น
ต าแหน่งให้กับพนักงาน การควบคุมคุณภาพมาตรฐานของงานตามที่บริษัทก าหนดไว ้รวมถึงการพัฒนาองค์การ
ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.1.15 การสื่อสารองค์กร ศึกษาถงึความส าคัญ แนวคิด ทฤษฎี กลยทุธ์ การวิเคราะห์และ 
แก้ไขปัญหาใน องค์กร กระบวนการและรูปแบบการสื่อสารในองค์การตามหน้าท่ีและโครงสร้างองค์การ    
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ปัจจัย วัฒนธรรมองค์การและสภาพแวดล้อมท่ีมผีลกระทบต่อการสือ่สารภายในองค์การ การตรวจสอบและ การ
ประเมินผลการสื่อสารในองค์การ การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่างกลุ่ม ระหว่างหน่วยงาน ศึกษาพฤติกรรม
และการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม 

1.1.16 การบริหารนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศึกษานวัตกรรมและเครื่องมือ 
สมัยใหม่ เพื่อช่วยให้กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การด าเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เทคนิค/เครื่องมือทางการ บริหารทรัพยากรมนุษย ์องค์การแห่งการเรียนรู ้การประเมินแบบสมดุลดัชนีช้ี
วัดความส าเร็จ การจัดการความสามารถรวมทั้งเทคนิคท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

1.1.17 หลักการจดัการธรุกิจจีน ศึกษาถึงหลักในการจัดการธุรกิจของจีน การสร้าง 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ ผู้ประกอบการในท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของงานและการจัดการองค์การ 

1.1.18 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดเกบ็ข้อมูลที่จ าเป็นในการบริหารทรพัยากรมนุษย ์การน าคอมพิวเตอรแ์ละ
เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลลักษณะข้อสนเทศเกี่ยวกับบุคคลที่ใช้วางแผนการตดัสินใจของผู้บริหารการจัดหา
เทคโนโลยีทั้งฮารด์แวร์และ ซอฟต์แวร ์การจัดจ้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านสารสนเทศ การน าเทคโนโลยมีา
ประยุกต์ใช้ในระบบ ข้อมูลเพื่อใหพ้ร้อมรับการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา 

1.1.19 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ศึกษาและฝึกปฏิบตัิเกี่ยวกับทักษะทางด้าน 
ภาษาจีนในการสนทนาภาษาจีนธรุกิจในโอกาสต่างๆ และการใช้ภาษาจีนเพื่อการตดิต่อสื่อสารทางธุรกิจท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กรฝึกสมัมนาในสถานการณ์จ าลอง โดยเนน้ความสามารถในการสื่อความหมายทาง
ธุรกิจ 

1.1.20 ทฤษฎีองค์การอุตสาหกรรม ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารขั้นพื้นฐาน การก าหนด  
นโยบาย และการวางแผนการสรรหาและการจัดบคุคลเข้าท างาน การอ านวยการ การจูงใจ การบังคบับัญชา 
และการติดต่อ สื่อสารภายในองค์กร การควบคุม ตลอดจนศึกษาหน้าท่ีความรับผิดชอบและความสมัพันธ์ของ
หน่วยงาน ภายในองค์กร ศึกษารปูแบบและประเภทการจดัโครงสรา้งองค์การ ประยุกต์การจัดโครงสร้างองคกร 
ให้เหมาะสมกับลักษณะการด าเนนิธุรกิจอุตสาหกรรม 

1.1.21 มาตรฐานและการบรหิารจัดการระหว่างประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและแนว 
ปฏิบัติด้านการบรหิารและการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยแวดล้อมการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมและความแตกต่าง ระหว่างประเทศท่ีมผีลกระทบต่อการพัฒนากลยุทธ์ ด าเนินธุรกจิระหวา่งประเทศ 
การพัฒนาและ ปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์การบรหิารของธุรกิจระหว่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติ การจัด
โครงสร้าง องค์กรการตดิต่อสื่อสาร ภาวะผู้น าการจดัการทรัพยากร มนุษย์รวมถึงจรยิธรรมและความรบัผิดชอบ 
ต่อสังคมของบริษัทข้ามชาต ิการศกึษาเปรียบเทยีบ ระบบการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศของประเทศต่างๆ 

1.1.22 คอมพิวเตอรภ์าษาจีน ศึกษาและฝึกปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์     
โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป และโปรแกรมส าเร็จรูปในปัจจุบนัท่ีใช้กับงานธุรกิจ ระบบฐานข้อมลู ระบบปฏิบัติการ
ต่างๆ ส านักงานอัตโนมัต ิการพิมพ์จดหมาย และเอกสารทางธุรกิจเป็นภาษาจีน 

1.1.23 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น า 
คุณลักษณะและบทบาทหน้าท่ีของ ผู้น าบทบาทของผู้น าในการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
จิตวิทยาและเทคนิควิธีใน การเปน็ผู้น าและการท างานเป็นทีม การสร้างวินัย การสร้างความภูมิใจใหก้ับทีมงาน 
การสร้างทัศนคติที ่ดีในการท างานการจัดการความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปญัหาและการ
ตัดสินใจในการท างานเป็นทีม การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการจัดการ 
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1.1.24 หลักการตลาด แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทาง 
การตลาด ระบบ ข้อมูล ทางการตลาดและการวจิัยการตลาด พฤติกรรมผู้บรโิภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือก
ตลาด เป้าหมาย การพัฒนาและคน้คว้าผลติภณัฑ ์การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์การบริหารผลติภณัฑ์การตั้ง ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจาย สินค้า การส่งเสริมการตลาด การตลาดเพื่อสังคม การตลาดสมยัใหม ่
การตลาดระดับโลก การวางแผนและการบริหารการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ 

1.1.25 การจัดการองค์การและการบริหารส าหรับจีน แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม 
องค์การ การจัดองค์การในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดองค์การแบบครอบครัว วิวัฒนาการของแนวความคิดและ
ทฤษฎีทางการจัดการ แนวคิดที่ เกี่ยวกับหน้าท่ีด้านการจัดการ การวางแผน การจดองค์การ การสั่งการ และ 
การควบคุม ศึกษา สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความรบัผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ 

1.1.26 การเงินธุรกิจ ศึกษาเกีย่วกับบทบาทของการบริหารการเงินเพื่อการด าเนินธรุกิจ 
ระหว่างประเทศสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ การด าเนินงานของธนาคารพาณิชยแ์ละ 
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์เทคนิคใน ธุรกิจ
การเงินระหว่างประเทศ อาทิ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลบญัชีเดินสะพัด ดุลการช าระเงิน กลไกของตลาด
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีผลกระทบต่อ การด าเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ วิธีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางการเงินท่ีเหมาะสม 

1.1.27 การวิจัยทางธุรกิจ ศึกษาความหมาย บทบาท ความส าคญัและประโยชน์ของการวิจัย 
ทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย 
การก าหนดจดุมุ่งหมาย การตั้งค าถามในการวิจัย ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ตัวแปรและเทคนิคการ
ตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับ การวิจัย
แบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมลูและประมวลผลข้อมูล การเขียนโครงการวิจัย และรายงานวิจัย 
การน าเสนอผล สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ไดไ้ปพัฒนาต่อได้ 

1.1.28 การจัดการนวัตกรรมและข้อมูลองค์กร แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจดการ     
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจดองค์การ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ภาวะ   
ผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสารในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการควบคมุ เทคนิคการจัดการ
สมัยใหม ่เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด 

1.1.29 เศรษฐศาสตรม์หาภาคจีนและประชาคมโลก ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการค้าระหว่าง 
ประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศของประเทศจีน การเก็บภาษี ดุลการช าระเงิน ระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจเปดิของจีน 
ทิศทางและนโยบายทาง เศรษฐกจิมหภาคและสถานการณ์ทางการค้าของประเทศจีนในปัจจุบัน บทบาทของจีน
ต่อสังคมโลก ความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างจีนกับนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศไทย องค์กร
ระหว่าง ประเทศท่ีจีนเป็นสมาชิก และกรณีศึกษา 

1.1.30 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญ และองค์ประกอบของการจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนนโยบาย การก าหนดเป้าหมายธุรกจิ เทคนิคการ
วางแผน นโยบายของธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับธุรกิจ เช่น การวางแผนธุรกิจเชิงการบริหาร 
และเชิงปฏิบตัิการ เน้นการฝึกปฏบิัติ ประยุกต์หลักการและทฤษฎ ี

1.1.31 หลักการบญัชี ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบญัช ีวิธีปฏิบัติทางการบัญชี และวิธีการ 
เก็บ รวบรวมข้อมลูทางการเงินจากรายงานทางธุรกิจมาบันทึกตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป การจัดท างบ การเงิน
เพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ระบบภาษีมูลค่าเพิม่ที่เกี่ยวข้องส าหรับ กิจการ 
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สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางการบัญชี 
1.1.32 จริยธรรมทางธุรกิจ ศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม ทฤษฎีและ 

แนวความคิดทาง จริยธรรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจรยิธรรมทางธุรกิจ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างและพัฒนาจรยิธรรมในองค์กรธุรกิจ การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิาร 
องค์กร หลักจริยธรรมในการท างาน จริยธรรมทางธุรกิจระดับโลก โดยใช้กรณีตัวอยา่ง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยและกลุ่ม 

ประเทศอินโดจีนเพื่อรองรับการขยายตัวการค้าการลงทุนของจีน ไดค้้นพบรายวิชาและรายละเอียดวิชา ใหม่ท่ี
น่าสนใจ ผู้วิจัยขอน าเสนอบางรายวิชาที่ได้ค้นพบมาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลการวิจยัพบว่าในรายวิชาวัฒนธรรมจีนกับการบรหิารธุรกจิ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรม 
และแนวคิดในการด าเนินธรุกิจของชาวจีน ความเคยชินในพฤติกรรมการท าธุรกิจของคนจีน อุปนิสัยการท า
การค้าของคนจีนในท้องถิ่นต่างๆ ฮวงจุ้ย และท าเลที่ตั้ง รวมถึงหลักทางการบริหารขององค์กรตามหลกั
วัฒนธรรมจีน ซึ่งรายละเอียดวิชานี้ได้สอดคล้องกับแนวคิดของหลักการ บริหารงานด้วยกลยุทธ์แบบจนี (ต านาน
สามก๊ก) ในเรื่องของหลักการบริหาร 5 ด้านประกอบด้วย 1) การใช้คน 2) การก าหนดนโยบาย 3) การอบรม 
บ่มเพาะ 4) การปกครองคน 5) การจัดจ าหน่าย (Sangrawee, 2015) และสอดคล้องกับแนวคิดของ แจ็ค หม่า 
ที่มองว่าผู้น าที่ดีและมีวิสยัทัศน์ในการ บริหารย่อมส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรยังสรา้งบรรยากาศที่ดีในการ
ท างานท าให้พนักงานรู้สึก เสมือนว่าพวกเขาเป็นครอบครัวเดียวกัน ส่งผลให้ท้ังผู้บริหารและพนักงานในบริษัทมี
ความภักดตี่อ องค์กร ขยันขันแข็ง และมีการท างานเป็นทีมที่ด ีแจ็ค หม่าได้ใช้เวลาหลายปีในการศึกษา
วัฒนธรรม ตะวันตกในเรื่องของการบริหารจัดการ แนวคิด หนทางสู่ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกิจ 
ขณะเดียวกัน เขาก็ไม่ทิ้งวัฒนธรรมบ้านเกิด หรือวัฒนธรรมจีน โดยได้มีการผสม ผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนใน
การ บริหารงานในรูปแบบของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกนั้น ส่งผลใหธุ้รกิจของ
เขาประสบความส าเร็จอย่างก้าวกระโดด (Zakkour, 2014) ทั้งนี้ผลการวิจัยมีความสอดคล้องไปใน ทิศทาง
เดียวกันกับผลการสัมภาษณ์ในเทคนิคเดลฟายในรอบแรก โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 19 ท่านได้แสดง ความคดิเห็นสอด
รับกับแนวคิดของนักทฤษฎีต่างๆ ดังนั้นรายวิชาวัฒนธรรมจีนกับการบริหารธุรกิจ นับเป็นรายวิชาที่เปน็หัวใจ
หลักของการเข้าถึงความเป็นคนจนี การปรับตัวเพื่อท างานท าการค้าหรือ ลงทุนกับจีนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ
ไทยหรือในประเทศท่ีจีนเข้าไปลงทุนได้อย่างมีศักยภาพ 

2. ผลการวิจยัพบว่า รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎี
และหลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจบทบาทและความรับผดิชอบใน การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์อาทิ การวิเคราะห์งาน การวางแผนงานบุคคล การสรรหาและคัดเลือก บุคคล การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคคล การบริหารคา่ตอบแทน ความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ จริยธรรมในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาความสุขในการท างาน ผลกระทบ ของวัฒนธรรมข้ามชาติต่อการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธรุกิจจนี การเปรียบเทียบแนวทางใน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศจีนกับ
ประเทศต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ Baimai, (2016, pp.22-49) ที่ศึกษาได้วิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นร่วมสมัยของ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศพบว่าประเด็นที ่กล่าวถึงเป็นอย่างมากคือ เรื่องวัฒนธรรมและการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยร์ะหว่างประเทศเมื่อบริษัท ขยายการลงทุนในยังต่างประเทศผลที่ตามมาคือ ปัญหาเรือ่งการ
จัดการต่อวัฒนธรรมที่ตา่งออกไป ดังนั้น พนักงานท่ีจะไปปฏิบัติงานในต่างพ้ืนท่ีจ าเป็นต้องรู้จักการปรบัตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมต่างถิ่น ซึ่ง สอดรับกบักับงานวิจัยของ (Kotter & Heskett, 1992) ที่กล่าวว่าความก้าวหน้าของ
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แนวปฏิบัติด้าน การจัดการทรัพยากรมนุษยส์่งผลในเชิงบวกต่อองคก์ร โดยท าให้มผีลการปฏิบัติงานดขีึ้น ทั้งนี้ 
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับผลการสัมภาษณ์ในเทคนิคเดลฟายในรอบแรก โดย 
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 19 คนได้แสดงความคิดเห็นสอดรับกับแนวคิดของนักทฤษฎีต่างๆ ดังนั้น ในการจัดการ คนของ
คนจีนจะมีความแตกตา่งจากประเทศอ่ืน จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเรือ่งราว หลักการคดิ หลักการ คัดเลือกคนใน
มุมมองของจีนน ามาผนวกกับการจัดการคนในสมัยใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ปจัจุบัน 

3. ผลการวิจยัพบว่า รายวิชาการค้าและการลงทุนในประเทศจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกฎหมาย
การลงทุนในประเทศจีนโดยสังเขป อัตราภาษีศลุกากร และกฎหมายอื่นๆ นโยบายใน ด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
และนโยบายการค้าระหว่างประเทศของจีน และความสมัพันธ์ของนโยบาย ต่างๆ บทบาทของรัฐบาลและเอกชน
ต่อการค้าระหว่างประเทศของจีน การลงทุนในประเทศจีน บทบาท ของรัฐบาลจีนต่อการลงทุนของชาวต่างชาติ     
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของจีนกับประเทศต่างๆ ผลประโยชน์และความมุ่งหวังของรัฐบาลจีนต่อการค้า
ระหว่างประเทศ และการลงทุนของชาวต่างชาติ ในประเทศจีนและการควบคุม และการสนับสนุนของรัฐบาลจีน 
ซึ่งสอดคล้องกับ Institute of East Asian Studies (2010) ที่ได้ใหข้้อมูลด้านนโยบายการค้าของจีน ทั้งในด้าน
ความสัมพันธ์ เสรมิสร้าง ความเปน็หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับและขดีความ สามารถในการแข่งขัน และ
ได้มีการจัดตั้งเขต การค้าเสรีอาเซยีน-จีน ซึ่งเหล่านี้จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศภาคี
ภายใต้ความตก ลงที่สามารถส่งออกสินค้าโดยไมต่้องเสยีภาษีขาเข้า และท าให้ผู้ประกอบการไดม้ีทางเลือกของ
สินค้า และวัตถุดิบที่หลากหลายดว้ยต้นทุนที่มีความได้เปรียบกว่าประเทศคู่คา้ภายนอกความตกลง ทั้งนี ้
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับผลการสัมภาษณ์ในเทคนิคเดลฟายในรอบแรก โดย 
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 19 คนได้แสดงความคิดเห็นสอดรับกับแนวคิดของนักทฤษฏีต่างๆ ดังนั้นจึงจาเป็นมาก 
ส าหรับวิชานี้ท่ีผูเ้รียนจะต้องมีความรู ้ทักษะที่พร้อมจะปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้เงื่อนไขทางการคา้ เหล่านี ้
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. มหาวิทยาลัยควรน างานวิจัยนีไ้ปต่อยอด โดยน าผลของงานวิจัยท่ีได ้ผ่านกระบวนการวิพากษ์จากผู้
ที่ใช้บัณฑิต คณาจารย์ในสาขาบรหิารธุรกิจ เพื่อให้ได้ประเด็นที่ครบถ้วนและสมบูรณ ์มากที่สุด เพื่อน าผลทีไ่ดไ้ป
เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจจีนในคณะวิทยาการจัดการ 

2. ข้อค้นพบใหม่จากงานวิจัยนี้คือรายวิชาที่แตกต่างจากหลักสตูรบรหิารธุรกิจจีนท้ังใน 
ประเทศไทยและในประเทศจีน พบว่ามีจ านวน 17 รายวิชาที่เป็นวิชาที่ควรน าไปบรรจุเป็นวิชาบังคับแกน 
ประกอบไปด้วยวิชา 1) วัฒนธรรมจีนกับการบริหารธุรกิจ 2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง 
ประเทศ 3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับจีน 4) การค้าและการลงทุนในประเทศจีน 5) เศรษฐกิจ 
การค้าระหว่างประเทศจีน 6) การจัดการยุทธศาสตร์ทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 7) ตลาดและพฤติกรรม 
ตลาดจีน 8) กฎหมายกับการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 9) การสง่ออกและน าเข้ากับประเทศจีน 
10) ธุรกิจการขนส่งสินค้า 11) การเงินการธนาคารระหว่างประเทศ 12) พฤติกรรมองค์การแบบจีน 
13) หลักการจัดการธรุกิจจีน 14) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 15) คอมพิวเตอร์ภาษาจีน 
16) การจัดการองค์การและการบริหารส าหรบัจีน 17) เศรษฐศาสตร์มหาภาคจีนและประชาคมโลก 
โดยทั้ง 17 รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ผู้เช่ียวชาญให้ความส าคญั และตอ้งการให้บัณฑิตไดม้ีทักษะ คุณลักษณะตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานจีนอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะการวิจยัครั้งต่อไป 
1. การศึกษาครั้งน้ีมุ่งศึกษาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารธุรกจิในประเทศไทยและกลุ่ม ประเทศอินโดย

จีนเพื่อรองรับการขยายตัวการค้าการลงทุนของจีน โดยผลที่ได้จากงานวิจัยคือชุดข้อมูล ความต้องการแรงงาน
ของผู้ประกอบการจีนอย่างแท้จริง ซึ่งได้สกัดประเด็นท่ีส าคัญน ามาเป็นแนวทางการสร้างหลักสตูรบรหิารธุรกิจ
จีน โดยจะมุ่งเฉพาะประเด็นด้านทักษะ องค์ความรู้ และพฤติกรรม วัฒนธรรมในการท างานกับคนจีน เพื่อน ามา
เป็นรายละเอียดวิชาในการเรียนการสอน ควรมีการศึกษา องค์ประกอบหลักสูตรเพื่อการบริหารจัดการเพื่อความ
ครบถ้วนสมบรูณ ์

2. การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาศกัยภาพบุคลากรด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ
อินโดยจีนเพื่อรองรับการขยายตัวการค้าการลงทุนของจีน ซึ่งระบุเฉพาะบริหารธุรกิจจีน ดังนั้นจึงควรมีการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารธรุกิจ (นานาชาต)ิ เพื่อรองรับการ ความต้องการของตลาดแรงงานใน
ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2. เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยมี 2 ขั้นตอน    
1) ศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2) ศึกษาตัวชี้วัดสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 10 องค์ประกอบ 24 ตัวชี้วัด ดังนี้ (1) ด้านการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัด (2) ด้านการมีวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด (3) ด้านความเป็นผู้นํา ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด         
(4) ดา้นการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด (5) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด           
(6) ด้านการสร้างทีมงาน ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด (7) ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด          
(8) ด้านการบริหารทรัพยากร ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด (9) ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ประกอบด้วย 2 
ตัวชี้วัด และ(10) ด้านการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด โดยองค์ประกอบท่ีมีน้ําหนักค่า
องค์ประกอบมากที่สุด คือ ด้านความเป็นผู้นํา ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ด้านการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการบริหารทรัพยากร ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการสร้าง
ทีมงาน ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามลําดับ 
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