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ตถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของบทความนี้ คื อ การน� ำ เสนอประเด็ น ร่ ว มสมั ย ที่ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม
ทางธุรกิจในปัจจุบัน และแนะน�ำทฤษฎีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ
เป็นศาสตร์ที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นความรู้พื้นฐานที่ส�ำคัญด้านหนึ่งที่นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
ต้องเรียนรู้ วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นของศาสตร์นี้สามารถพิจารณา
ได้จากเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเรียนและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความนี้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อแยกแยะประเด็นที่น่าสนใจ
ในปัจจุบันจากเอกสารและงานวิจัยดังกล่าว เพื่อก�ำหนดเป็นเนื้อหาร่วมสมัยที่ผู้สนใจศาสตร์ด้านนี้ควรจะรู้ จากการวิเคราะห์
พบว่าธุรกิจระหว่างประเทศเป็นศาสตร์ท่ีมีลักษณะของความเป็นสหวิทยาการ นอกจากนี้ยังพบว่าทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
พื้นฐานแบบดั้งเดิมนั้นยังคงเป็นสิ่งจ�ำเป็นและเป็นประเด็นที่กล่าวซ�้ำ ๆ ในหนังสือเรียนที่ใช้กันอยู่ทั่วไป แต่ในขณะเดียวกัน
ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่น�ำไปสู่การเกิดปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
และตลาดเกิดใหม่ ดังนั้น พื้นฐานความรู้เดิมผนวกกับความรู้ใหม่เหล่านี้จึงมีความส�ำคัญ ซึ่งนักศึกษาและผู้ประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจ�ำเป็นต้องเรียนรู้
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์เนื้อหา

* ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ประเมินทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง ที่ช่วยให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงบทความนี้ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น ขอขอบคุณคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุน
โครงการวิจัยนี้ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศทั้งสองท่านที่ช่วยคัดเลือกบทความที่ใช้ในการส�ำรวจครั้งนี้ และขอขอบคุณ
นางสาวอันทิกา ชวดชุม ที่ช่วยท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย
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ABSTRACT
he main objective of this article is to introduce contemporary issues to keep pace with
changing business environment and to identify new research streams in international business
management. International business is a field of study that has evolved over time and is
considered as one of the most important subjects for students majoring in business
administration. International business’s evolution and the progress of knowledge can be recognized
from contents embedded in textbooks as well as research articles. This study uses content analysis
technique to examine the extent to which these academic outlets cover various components of the
common body of knowledge in this field. The results show that international business is an
interdisciplinary subject. Moreover, the analysis also revealed that classical trade theories have been
the foundation of international business since most of the selected materials has repeatedly mentioned
about these theories. However, as the field evolves, a number of newly significant phenomena have
been emerged such as international entrepreneurship and emerging markets. Thus, the basic foundations
together with the emerging issues are crucial for students and entrepreneurs dealing with international
business management.
Keywords: International Business Management, Content Analysis
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บทน�ำ
ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความเป็นพลวัตสูง เนื่องจากบริบทต่าง ๆ ในโลกธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่งและการ
ลดข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้การค้ามีความเสรีมากขึ้น (อารีย์ นัยพินิจและคณะ, 2557) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำธุรกิจระหว่างประเทศนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การด�ำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของสหรัฐอเมริกา
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินโลก การจัดตั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership Agreement: TPP) หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศจีนที่น�ำมาสู่การ
เคลื่อนย้ายความมั่งคั่งจากซีกโลกตะวันตกมาสู่ซีกโลกตะวันออก เป็นต้น ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด�ำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศทั้งสิ้น แต่ปัญหาที่มักพบคือ ประเด็นที่ส�ำคัญเหล่านี้ยังไม่ได้
ถูกกล่าวถึงในบทความทางวิชาการมากเท่าที่ควร ดังนั้น วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ การก�ำหนดเนื้อหาร่วมสมัยของ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาด้านการบริหารธุรกิจและผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ โดยนอกเหนือจาก
ทฤษฎี พื้ น ฐานที่ จ� ำ เป็ น เช่ น ทฤษฎี แ บบดั้ ง เดิ ม (Classical Theories) เนื้ อ หาที่ ป รากฏควรมี ก ารเพิ่ ม เติ ม แนวคิ ด หรื อ
ทฤษฎีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้สนใจศาสตร์ด้านนี้ได้เข้าใจในมิติต่าง ๆ ของธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน
อีกทั้งยังเป็นการน�ำเสนอประเด็นใหม่ ๆ ที่มักถูกมองข้าม แต่ก�ำลังมีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ของไทยได้ก้าวทันและสามารถปรับตัวให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในการท�ำการค้าระหว่างประเทศของโลกธุรกิจ
ในปัจจุบันด้วย โดยการพิจารณาเนื้อหาจะเริ่มจากการอธิบายความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือ และบทความทางวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศจากอดีต
ถึงปัจจุบัน แล้วน�ำเนื้อหาร่วมสมัยที่ส�ำคัญจากการวิเคราะห์มาอภิปรายผลต่อไป

ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ
การศึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) มีมาอย่างยาวนาน โดยในช่วงแรกหนังสือที่
เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศยังใช้ชื่ออื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น “International Trade”, “International
Management” หรือ “Global Business” ต่อมาเมื่อเป็นสาขาที่แพร่หลายขึ้นนักวิชาการจึงได้เริ่มให้ค�ำนิยาม หรือ
ความหมายเฉพาะของธุรกิจระหว่างประเทศ แต่นิยามที่ถูกก�ำหนดก็มีหลายลักษณะที่แตกต่างกันไปตามมุมมองหรือภูมิหลัง
ของผู ้ แ ต่ ง แต่ ล ะคน เช่ น สมชนก ภาสกรจรั ส (2556, หน้ า 2) ได้ ใ ห้ นิ ย ามของธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศไว้ ว ่ า หมายถึ ง
การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจที่มีขอบเขตการด�ำเนินงานมากกว่าหนึ่งประเทศขึ้นไป ซึ่งคล้ายคลึงกับความหมายที่ Ball and
McCulloch (1996, p. 7) ให้ความหมายไว้ว่าคือ ธุรกิจที่มีกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ
(International Business is Business Whose Activities Involve the Crossing of National Boundaries.)
ส่วน Daniels and Radebaugh (2001, p. 3) กล่าวถึงธุรกิจระหว่างประเทศไว้ว่า หมายถึง การด�ำเนินธุรกิจที่มีธุรกรรม
ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับสองประเทศหรือมากกว่า (International Business as all Business Transactions that Involve
Two or More Countries.) หรือในอีกแง่มุมหนึ่ง สุโขทัยธรรมาธิราช (2532, หน้า 3) กล่าวว่า ธุรกิจระหว่างประเทศ
หมายถึง ธุรกิจที่มีการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกันข้ามอาณาเขตไปยังประเทศอื่น ๆ รวมทั้งยังกล่าวถึงความหมายของธุรกิจ
ระหว่างประเทศว่าในเชิงลึกนั้นมิได้หมายถึงเฉพาะภาคการผลิตในต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงภาคการบริการ
เช่น การขนส่ง การท่องเที่ยว การธนาคาร การโฆษณา การศึกษา การค้าปลีก การค้าส่ง หรือการสื่อสารมวลชนด้วย
ซึ่งหากพิจารณาถึงบทนิยามในแต่ละมิติแล้วจะเห็นว่าความหมายของค�ำว่าธุรกิจระหว่างประเทศมีความหมายที่แตกต่างกันไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาประเด็นส�ำคัญที่เป็นแก่นหลักของนิยามจากแหล่งต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้เขียนพบว่า
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ปีที่ 39 ฉบับที่ 150 เมษายน - มิถุนายน 2559

ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศมีด้วยกัน 2 ประการคือ ความหมายในมิติเรื่องขอบเขต และความหมายในแง่
ของทรัพยากรที่ถูกเคลื่อนย้าย ดังนี้
1. ขอบเขต (Boundary) สิ่งส�ำคัญประการแรกที่ท�ำให้ศาสตร์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศแตกต่างจากสาขาอื่นและ
เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่เป็นอัตลักษณ์ของศาสตร์ด้านนี้คือ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขยายขอบเขตการด�ำเนินธุรกรรมทางธุรกิจ
ทุกประเภทจากภายในประเทศข้ามพรมแดนออกไปยังประเทศอื่นมากกว่าหนึ่งประเทศขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ประเด็นหลักของ
การจัดการของธุรกิจระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องของการก�ำหนดแนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละพื้นที่
2. ทรัพยากรที่ถูกเคลื่อนย้าย (Resource Mobilization) เมื่อมิติหลักของธุรกิจระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจข้ามพรหมแดนทุกประเภท สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถสรุปจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องคือ ทรัพยากรที่
ถูกเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งทรัพยากรที่ถูกเคลื่อนย้ายนี้อาจเป็นได้ทั้งสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Assets)
เช่น เครื่องจักร เงิน ทรัพยากรบุคคล สินค้าส�ำเร็จรูป หรืออาจรวมถึงสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) เช่น
เทคโนโลยี ความรู้ ตราสินค้า หรือบริการต่าง ๆ ในอดีตทรัพยากรที่ถูกเคลื่อนย้ายส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสินค้าส�ำเร็จรูป
(Hill, 2011) แต่ปัจจุบันผลการวิจัยพบว่า หนึ่งในสี่ของทรัพยากรที่ถูกเคลื่อนย้ายข้ามขอบเขตของประเทศต่าง ๆ นั้นเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจด้านการบริการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญบางประเภท เช่น ธนาคาร ประกันภัย หรือท่องเที่ยว โดยที่การ
เคลื่อนย้ายทรัพยากรในอุตสาหกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตด้วย (Cavusgil et al.,
2014)
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่าหากพิจารณาประเด็นเรื่องขอบเขตเพียงอย่างเดียว ธุรกิจระหว่างประเทศจะมี
ความหมายเพียงแค่การขยายการด�ำเนินการของบริษัทจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่มิติของธุรกิจระหว่าง
ประเทศยุคใหม่ลึกไปกว่านั้น กล่าวคือ นอกเหนือจากการขยายการด�ำเนินการข้ามพรหมแดนแล้ว เรื่องของการค้าระหว่าง
ประเทศยังมุ่งเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในขณะที่บริษัทก�ำลังขยายตัวด้วย (Bartlett & Ghoshal, 1995)
ดังนั้น ทรัพยากรที่ถูกเคลื่อนย้ายจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องค�ำนึงถึงควบคู่กันไป ซึ่งเมื่อพิจารณาทั้งสองประเด็นร่วมกันแล้ว
จะพบว่ า วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาด้ า นธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศเป็ น กระบวนการในการแลกเปลี่ ย นระหว่ า งกั น โดยสิ่ ง ที่
แลกเปลี่ยนกันนั้นอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่จับต้องได้ เช่น เงิน ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น การบริการ ความรู้ หรือ
อุดมการณ์ ส่วนผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศอาจเป็นได้ทั้งเหตุผลในเชิงธุรกิจ (ผลก�ำไร) หรือเหตุผลที่
ไม่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ (เพื่อพัฒนาสังคม) (Peng et al., 2008) อาทิ องค์การสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น Greenpeace
International จากทั้งหมดที่กล่าวมาผู้เขียนจึงได้นิยามความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศว่า “การเคลื่อนย้ายกิจกรรมทาง
ธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป ท�ำให้เกิดสินค้าหรือบริการเพื่อผลก�ำไรทางธุรกิจหรือ
เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น” จากความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจระหว่างประเทศมีความหมายกว้างกว่าการขยายตัว
ของบริษัทจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) จะเป็นเพียงแค่ “บริษัท
(Firm)” เท่านั้น แต่จากนิยามนี้จะพบว่าเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับสิ่งที่หลากหลายกว่า โดยหน่วยในการ
วิเคราะห์อาจเป็นได้ทั้ง “คน (Individual)”, “กลุ่ม (Group)”, “บริษัท (Firm)”, “อุตสาหกรรม (Industry)” หรือ “ประเทศ
(Nation)” และเนื่องจากความหลากหลายนี้เองจึงท�ำให้ความรู้เรื่องธุรกิจระหว่างประเทศมีอิทธิพลครอบคลุมในหลายมิติ
ที่ส่งผลกระทบกับการบริหารธุรกิจ และท�ำให้ศาสตร์ด้านนี้กลายเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมจนมีวิวัฒนาการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วนับจากอดีตถึงปัจจุบัน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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วิวัฒนาการของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศมีมาช้านาน โดยพัฒนามาต่อเนื่องตั้งแต่ยุคดึกด�ำบรรพที่การ
เคลื่อนย้ายสินค้าเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน (Barter) มาจนถึงการท�ำการค้าขาย (Trade) ผ่านวิธีการ
ที่ง่ายที่สุดคือ การส่งออกและน�ำเข้าสินค้าที่ตนเองผลิตไม่ได้ หรือผลิตได้แต่ต้นทุนสูงกว่า จนมาถึงการท�ำธุรกรรมที่ซับซ้อน
มากขึ้น เช่น กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI)
เป็นต้น การท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมากในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1960 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่
มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกสูง และการเติบโตดังกล่าวก็ได้ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจด้วย
(Maurice et al., 1959) เนื่องจากความซับซ้อนในการด�ำเนินธุรกรรมข้ามพรหมแดนมาพร้อมกับโอกาสและปัญหาใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ้นมากมายโดยหลายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถหาค�ำตอบได้จากทฤษฎีแบบดั้งเดิม ประกอบกับในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งถือว่าเป็นต้นก�ำเนิดของสาขาบริหารธุรกิจ ภาคธุรกิจและระบบการศึกษามีความเชื่อมโยงกันมาก (Ball & McCulloch,
1996) กล่าวคือ เมื่อบริษัทขยายตัวออกไปยังต่างประเทศแล้วประสบปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถอธิบายได้จากทฤษฎีที่มีอยู่
หรือจากประสบการณ์จากธุรกิจภายในประเทศ ภาคธุรกิจจึงย้อนกลับมามองวงการการศึกษาเพื่อให้เพิ่มความสนใจในมิติ
ด้านระหว่างประเทศในสายธุรกิจให้มากขึ้น ในช่วงระยะเวลานี้จะเห็นได้ว่าแวดวงการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ระหว่างประเทศเกิดพัฒนาการที่ขยายตัวอย่างกว้างขวาง เช่น เกิดการก่อตั้ง Academy of International Business (AIB)
ในปี ค.ศ. 1959 หรือการเริ่มมีการเพิ่มสาขาธุรกิจระหว่างประเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษา
ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลกคือ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
ในปี ค.ศ. 1974 ซึ่งวิวัฒนาการต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนธุรกิจระหว่างประเทศได้ถูกพัฒนามาเป็นสาขาหลักแขนงหนึ่ง
ของการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจในหลาย ๆ สถาบันการศึกษาในปัจจุบัน
การศึกษาด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่นในสาขาการ
บริหารธุรกิจ ต้นก�ำเนิดของธุรกิจระหว่างประเทศเกิดจากแนวคิดพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการอธิบายสาเหตุที่ท�ำให้
เกิดความเข้าใจในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (Rugman & Brewer, 2001) โดยเหตุผลหลักที่ท�ำให้เกิดการค้า
ระหว่างประเทศคือ ความแตกต่างของทรัพยากรและความช�ำนาญที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น แนวคิดและทฤษฎี
การค้าระหว่างประเทศหลักจึงมุ่งอธิบายความแตกต่างของปัจจัยต่าง ๆ ของแต่ละประเทศที่ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการระหว่างกัน เช่น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส�ำนักคลาสสิคเสนอว่า ธุรกิจระหว่างประเทศเกิดจากหลักการแบ่งงานกันท�ำ 
(Division of Labor) จนเกิดความช�ำนาญเฉพาะด้าน (Specialization) ดังนั้น แต่ละประเทศจึงควรจะต้องผลิตสิ่งต่าง ๆ
ตามที่ตนถนัดเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทุกประเทศจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน
(Smith, 1776) หรืออาจเกิดจากความแตกต่างของปัจจัยการผลิต (Factor Endowments) ของแต่ละประเทศ (Ohlin,
1933) ซึ่งทฤษฎีพื้นฐานเหล่านี้ล้วนปรากฏในต�ำราเรียนด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศทั้งสิ้น นอกจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
แล้ว ในระยะต่อมาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศยังถูกน�ำไปเชื่อมโยงกับแนวคิดของศาสตร์ด้านอื่น โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เช่น การอธิบายถึงการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง (Vernon, 1966) หรือ การวิเคราะห์
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ (Porter, 1998) เป็นต้น
เมื่อศาสตร์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศได้รับความสนใจมากขึ้น จากเดิมที่เป็นสาขาย่อยด้านหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันการศึกษาหลายแห่งจึงได้แยกสาขาธุรกิจระหว่างประเทศออกมาเป็นภาควิชาหรือหน่วยงานอิสระ ในส่วนของผลงาน
ทางวิชาการก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกมาอย่างต่อเนื่อง และเกิดวารสารเฉพาะด้านที่มุ่งเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่าง
ประเทศด้วย พัฒนาการจากสถาบันการศึกษาและงานวิจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดทฤษฎีใหม่ ๆ ที่เป็นที่ยอมรับมากมาย เช่น
การกล่าวถึงการแสวงหาความได้เปรียบจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ (Eclectic Paradigm) (Dunning, 1981)
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หรือกลยุทธ์ระหว่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ (Bartlett & Ghoshal, 1989) จะเห็นว่าเมื่อธุรกิจระหว่างประเทศเริ่ม
กลายมาเป็นสาขาการศึกษาที่โดดเด่นและแยกออกมาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของกลุ่มวิชาด้านการจัดการจึงเกิดการพัฒนา
ทฤษฎีใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทฤษฎีเหล่านี้มีความหลากหลายครอบคลุมการด�ำเนินการในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น
การเงิน การตลาด หรือทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และด้วยเหตุที่มีงานวิจัยใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของ
บทความนี้ เพื่อพิจารณาประเด็นใหม่ ๆ ที่ก�ำลังเป็นที่สนใจในการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน ดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไป

ระเบียบวิธีวิจัย
การส�ำรวจนี้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคในการแยกแยะลักษณะเฉพาะของเนื้อหาที่
ต้องการศึกษาอย่างเป็นระบบ (Holsti, 1969) เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหามีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานวิจัย
แต่ละชิ้น (Krippendorff, 2004) ส�ำหรับการส�ำรวจนี้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component Analysis)
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติของส่วนประกอบของข้อมูลแต่ละชุดแล้วน�ำมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาลักษณะร่วมที่เหมือนกัน
หรื อ แตกต่ า ง (เอื้ อ มพร หลิ น เจริ ญ , 2555) ในการส� ำ รวจนี้ เ นื้ อ หาที่ น� ำ มาวิ เ คราะห์ ม าจาก 2 แหล่ ง คื อ หนั ง สื อ และ
บทความวิจัย/บทความวิชาการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์เริ่มจากการแยกแยะเนื้อหาจากหนังสือเพื่อพิจารณา
องค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน และน�ำองค์ประกอบดังกล่าวมาสรุปเป็นโครงสร้างขององค์ความรู้จากต�ำราธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เมื่อได้โครงสร้างหลักแล้วจึงน�ำมาก�ำหนดเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้น หลังจากนั้นจึงท�ำการวิเคราะห์
บทความวิจัย และบทความวิชาการเพื่อพิจารณาหัวข้อใหม่ ๆ ที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยในยุคปัจจุบัน เอกสารที่น�ำมา
ท�ำการวิเคราะห์ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การคัดเลือกเอกสารจะพิจารณาผลงานวิจัยที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จในช่วงระยะเวลา
5–10 ปี (กวินธร เสถียร, 2555) หรืออาจคัดเลือกจากตัวอย่างอย่างน้อย 200 ตัวอย่าง (อัจฉราวรรณ งามญาณ, 2554)

การวิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือธุรกิจระหว่างประเทศ
การวิ เ คราะห์ เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการคั ด เลื อ กหนั ง สื อ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศที่ นิ ย มใช้ กั น อย่ า งกว้ า งขวางทั้ ง ของไทยและ
ต่างประเทศเพื่อน�ำมาแยกส่วนประกอบของเนื้อหาที่สามารถจัดเป็นกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากศาสตร์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
เป็นสาขาวิชาที่กว้างและครอบคลุมเนื้อหาในหลายมิติ ดังนั้น ชื่อของหนังสือที่เกี่ยวข้องจึงไม่มีชื่อที่จ�ำเพาะเจาะจงแน่นอน
ผู้แต่งแต่ละคนอาจใช้ชื่อหนังสือที่แตกต่างกันไปบ้างตามความเข้าใจและภูมิหลังของผู้เขียน ส�ำหรับหนังสือของไทยส่วนใหญ่
ใช้ชื่อหนังสือที่คล้ายคลึงกันคือ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนหนังสือของต่างประเทศใช้ชื่อที่หลากหลาย เช่น
International Business, Global Business, International Management, Multinational Management เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หนังสือที่คัดเลือกมาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาในการส�ำรวจนี้ได้คัดเลือกเบื้องต้นโดยใช้วิจารณญาณของผู้เขียน
ซึ่งถือเป็นกระบวนการคิดที่ช่วยในการจ�ำแนกข้อมูลและน�ำสิ่งที่วิเคราะห์มาช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้น (Athanassiou &
McNett, 2003) แต่ข้อเสียคือ การใช้วิจารณญาณอย่างเดียวนั้นอาจเกิดอคติของตัวผู้วิจัยได้ (ทิพวัลย์ สีจันทร์, 2546) ดังนั้น
เพื่อลดความผิดพลาดดังกล่าว ขั้นตอนต่อไปจึงใช้การตรวจทานความแพร่หลายของหนังสือจากฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์
(Jansen & Pooch, 2000) พิจารณาประกอบกันไปด้วย โดยการสืบค้นหาภาษาไทย “ธุรกิจระหว่างประเทศ” จาก
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาษาอังกฤษ “International Business” จาก http://www.amazon.com
ผลจากการสืบค้นได้รายชื่อหนังสือธุรกิจระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยมและจะน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1: รายชื่อหนังสือธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อหนังสือ

1
2
3
4
5
6
7

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business
International Business: Competing in the Global Marketplace
International Business: Environments & Operations
International Business: The Challenges of Globalization

ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์)

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2552)
ณักษ์ กุลิสร์ (2554)
สมชนก ภาสกรจรัส (2556)
Ball et al. (2010)
Hill (2011)
Daniels et al. (2013)
Wild & Wild (2014)

หลังจากคัดเลือกหนังสือที่จะน�ำมาวิเคราะห์เนื้อหาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของข้อมูล
แต่ละชุดโดยพิจารณาว่าจะแยกส่วนประกอบของข้อมูลเป็นกี่ส่วนจากคุณสมบัติใดบ้าง ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนจึงท�ำการวิเคราะห์
เนื้อหาของหนังสือทั้งหมดที่คัดเลือกมาเพื่อหาส่วนประกอบของเนื้อหาที่เหมือนกัน หรือมีความคล้ายคลึงกันเพื่อน�ำมารวบรวม
และสรุปเป็นโครงสร้างหลักหรือกรอบแนวคิดพื้นฐานในการส�ำรวจ การวิเคราะห์แยกส่วนประกอบท�ำโดยการพิจารณาความ
มากน้อยของเนื้อหาโดยการนับความถี่ (Frequency) ของเนื้อหาที่สนใจศึกษาคือ จ�ำนวนหน้าและอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละ
ของเนื้อหาในแต่ละเรื่องจากหนังสือที่คัดเลือกมา ซึ่งหากเนื้อหามีความถี่มากก็สามารถตีความได้ถึงความส�ำคัญตลอดจน
ความหมายโดยนัยของผู้เขียนได้ (Kassarjian, 1997) ผลจากการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2
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7 Wild & Wild (2014)

โลกาภิวัตน์

6 Daniels et al. (2013)

ความแตกต่าง
ด้านวัฒนธรรม

5 Hill (2011)

สภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศ

4 Ball et al. (2010)

ทฤษฎีการค้า
ระหว่างประเทศ

3 สมชนก ภาสกรจรัส (2556)

ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ

4.62
18
7.25
29
5.52
32
9.98
53
14.11
90
9.96
70
12.41
51

17.95
70
6.75
27
10.17
59
11.49
61
10.66
68
11.81
83
5.35
22

กลยุทธ์และ
โครงสร้าง

6.15
24
8.25
33
8.97
52
5.27
28
6.11
39
15.79
111
5.84
24

14.87
58
6.50
26
8.28
48
6.03
32
5.17
33
5.55
39
12.17
50

การตลาด
ระหว่างประเทศ

15.38
60
25.75
103
22.76
132
22.41
119
18.50
118
13.37
94
25.79
106

4.62
18
5.50
22
5.52
32
6.97
37
4.23
27
5.26
37
4.87
20

การผลิต /
Logistics / SCM

9.74
38
8.25
33
8.79
51
6.78
36
5.64
36
5.97
42
7.79
32

10.77
42
6.00
24
4.66
27
5.46
29
6.58
42
5.69
40
4.38
18

ทรัพยากรบุคคล
ระหว่างประเทศ

7.69
30
9.25
37
5.52
32
5.46
29
5.96
38
4.41
31
9.25
38

8.21
32
16.50
66
15.17
88
16.01
85
19.59
125
16.36
115
12.17
50

MNEs, Mode of
Entry, FDI

2 ณักษ์ กุลิสร์ (2554)

%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N

การด�ำเนินงานภายใน

–
–
–
–
4.66
27
4.14
22
3.45
22
5.83
41
–
–

การเงินธุรกิจ

1 ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2552)

ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์)

สภาพแวดล้อมภายนอก

ตารางที่ 2: จ�ำนวนหน้าและอัตราส่วนคิดเป็นร้อยละของเนื้อหาในหนังสือ

ปีที่ 39 ฉบับที่ 150 เมษายน - มิถุนายน 2559
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จากตารางที่ 2 พบว่ า หนั ง สื อ ที่ คั ด เลื อ กมาจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งหนั ง สื อ ทั้ ง 7 เล่ ม นี้ มี เ นื้ อ หาส่ ว นใหญ่ ที่ มี ลั ก ษณะ
เหมือนกัน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) และการด�ำเนินงานภายใน
(Internal Operations) เนื้อหาของสภาพแวดล้อมภายนอกมีจ�ำนวนเนื้อหา 2,450 หน้า คิดเป็นร้อยละ 67.07 และเนื้อหา
ของการด�ำเนินงานภายในมีจ�ำนวนเนื้อหา 1,203 หน้า คิดเป็นร้อยละ 32.93 ตามล�ำดับ โดยในส่วนของสภาพแวดล้อม
ภายนอกประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ คือ 1) โลกาภิวัตน์ 2) ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม 3) สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
4) ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 5) ระบบการเงินระหว่างประเทศ และในส่วนของการด�ำเนินงานภายในประกอบด้วย
เนื้อหาต่าง ๆ คือ 6) กลยุทธ์และโครงสร้างของธุรกิจระหว่างประเทศ 7) การตลาดระหว่างประเทศ 8) การผลิตและการ
ด�ำเนินงาน / ระบบการจัดการการส่งสินค้า (Logistics) / การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM)
9) การจัดการทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ (HRM) และ 10) บรรษัทข้ามชาติ (Multinational Enterprises: MNEs)
รูปแบบต่าง ๆ ของการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ (Modes of Entry: MOE) และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign
Direct Investment: FDI) (ตารางที่ 2) ซึ่งเนื้อหาที่เหมือนกันดังกล่าวนี้ถือเป็นโครงสร้างขององค์ความรู้จากต�ำราธุรกิจ
ระหว่างประเทศ และโครงสร้างดังกล่าวสามารถน�ำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการส�ำรวจได้แสดงดังภาพที่ 1

โลกาภิวัตน

กลยุทธและ
โครงสราง

ทฤษฎีการคา
ระหวางประเทศ
ความแตกตาง
ดานวัฒนธรรม

การตลาด
ระหวางประเทศ
ระบบการเง�น
ระหวางประเทศ

สภาพแวดลอม
ระหวางประเทศ

การผลิต /
Logistics / SCM

สภาพแวดลอมภายนอก

HRM
MNEs /
MOE / FDI

การดำเนินงานภายใน

ภาพที่ 1: โครงสร้างขององค์ความรู้จากต�ำราธุรกิจระหว่างประเทศ (กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการส�ำรวจ)

เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปของ Daniels et al. (1976, 1995, 2013)
ส�ำหรับการพิจารณาประเด็นเนื้อหาที่เริ่มเป็นที่รู้จักหรือได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในระยะหลังจะเริ่มวิเคราะห์จาก
หนังสือที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องมายาวนาน โดยพิจารณาจากเนื้อหาในหนังสือของ Daniels et al. ซึ่งเป็นหนังสือการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1976 และได้รับการปรับปรุงเนื้อหาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ภาพที่ 2 แสดงผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 37 ปีในหนังสือของ Daniels et al. (1976, 1995, 2013)
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ปีที่ 39 ฉบับที่ 150 เมษายน - มิถุนายน 2559

1976

1995

40

98

10

63

69
0

1

9

139

21 8

2

26

22 7

3

27

47

5

29

80

1

42
2
3

115 10

40 9
37

94

4 111
8
7

39

6

83

4

8
7
6

118

137

5

64

โลกาภิวัตน
2 ความแตกตางดานวัฒนธรรม
3 สภาพแวดลอมระหวางประเทศ
4 ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ
5 ระบบการเง�นระหวางประเทศ
6 กลยุทธและโครงสราง
7 การตลาดระหวางประเทศ
8 การผลิต / Logistics / SCM
9 การจัดการทรัพยากรบุคคลระหวางประเทศ
10 MNEs / MOE / FDI
0 อื่นๆ
(หมายเหตุ ตัวเลขนอกวงกลมแสดงจำนวนหนาของเนื้อหาแตละเร�่อง)
1

31

0

2

3

38

83

75

42

10

45

2013

1

40 9

6
4

34

5

70

ภาพที่ 2: เนื้อหาธุรกิจระหว่างประเทศของ Daniels et al. (1976, 1995, 2013)
จากภาพที่ 2 พบว่าส่วนใหญ่เนื้อหาหลัก ๆ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 ถึง 2013 มีความคล้ายคลึงกันมาก อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่แตกต่างคือ หนังสือที่เขียนในปี ค.ศ. 1976 มีเนื้อหาที่กล่าวถึงโลกาภิวัตน์มากเนื่องจากเป็นเรื่องที่ใหม่ในยุคนั้น ปัจจุบัน
โลกาภิวัตน์ถือว่าเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ทราบอยู่แล้วจึงมีเนื้อหาในส่วนนี้ลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไป ส่วนเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมา
ในปี ค.ศ. 1995 คือ มีการแยกการเงินธุรกิจออกมาต่างหากและจัดอยู่ในส่วนของการด�ำเนินงานภายใน (รวมอยู่ในหมวด
“อื่น ๆ”) ส่วนหนังสือในปี ค.ศ. 2013 ได้เพิ่มเนื้อหาบางส่วนจากปี ค.ศ. 1995 เนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี้แยกออกมาเป็นบท
ต่างหากคือ เรื่อง Globalization and Society ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การคอรัปชัน จริยธรรม
ในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เนื้อหาที่เพิ่มขึ้นมาในการพิมพ์ครั้งล่าสุดยังรวม
เรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของแต่ละประเทศด้วย
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การวิเคราะห์เนื้อหาจากบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่างานวิจัยกับการเรียนการสอนนั้นจะมีการบูรณาการกันมากขึ้น (Cazurra et al., 2013)
ในประเทศไทยการบูรณาการที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากนโยบายการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดระบบ
และกลไกที่สามารถส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงงานวิจัยกับเนื้อหาต่าง ๆ ในหลักสูตรการศึกษามากขึ้น (มณฑา ชุ่มสุคนธ์
และคณะ, 2557) นอกจากนี้ยังพบว่าทฤษฎีต่าง ๆ ที่กล่าวในหนังสือเรียนส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนามาจากส่วนหนึ่งของ
งานวิ จั ย ที่ ท� ำ ขึ้ น มาก่ อ นหน้ า นั้ น (Pingel, 1999) ดั ง นั้ น ผลจากงานวิ จั ย จึ ง มั ก มี ค วามก้ า วหน้ า มากกว่ า เนื้ อ หาที่ พ บใน
หนังสือเรียนทั่วไป (Birnberg, 2000: Griffith et al., 2008) นอกเหนือจากการวิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือธุรกิจระหว่าง
ประเทศหลัก ๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปแล้ว การพิจารณาเนื้อหาร่วมสมัยจึงได้รวมเนื้อหาจากงานวิจัยในวารสารชั้นน�ำด้านธุรกิจ
ระหว่างประเทศเข้าไปด้วย แต่เนื่องจากงานวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศในระดับนานาชาติมีจ�ำนวนมาก ในทางปฏิบัติ
จึงเป็นไปได้ยากที่จะน�ำงานวิจัยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา ดังนั้น วารสารในระดับนานาชาติด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
ที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์คือ วารสารที่มีความน่าเชื่อถือและมีค่า Impact Factor สูงคือ Journal of International Business
Studies (JIBS) (Impact Factor 3.594) (Thomson Reuters, 2014) ส�ำหรับในประเทศไทยยังไม่มีวารสารวิชาการ
ที่น�ำเสนองานวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะ เนื้อหาของงานวิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศส่วนใหญ่มักจะ
เป็นหัวข้อหนึ่งในวารสารด้านการบริหารธุรกิจ ดังนั้น การวิเคราะห์เนื้อหาจึงพิจารณาจากวารสารบริหารธุรกิจชั้นน�ำที่ได้รับ
การยอมรับภายในประเทศและอยู่ใน TCI กลุ่ม 1 ได้แก่ วารสารบริหารธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกบทความเป็นการตัดสินใจจากวิจารณญาณของผู้คัดเลือก ฉะนั้นเพื่อป้องความอคติที่
เกิดจากคัดเลือกบทความ การวิเคราะห์เนื้อหาที่เหมาะควรใช้ข้อมูลที่มีตั้งแต่สองชุดขึ้นไป (สุภางค์ จันทวนิช, 2552: Lombard
et al., 2002) การวิเคราะห์จึงใช้ผู้คัดเลือกบทความที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศจ�ำนวน 2 คน โดยที่
ผู้คัดเลือกแต่ละคนจะท�ำการพิจารณาบทความอย่างเป็นอิสระต่อกัน ก่อนท�ำการวิเคราะห์เนื้อหาผู้คัดเลือกทั้ง 2 คนจะ
ท�ำความเข้าใจร่วมกันถึงความหมายและการวิเคราะห์เนื้อหาที่ต้องการพิจารณาแล้วท�ำการทดสอบเบื้องต้นว่ามีความเข้าใจ
ตรงกัน ขั้นตอนต่อไปคือ การน�ำข้อมูลที่ได้จากผู้คัดเลือกทั้ง 2 คนมาหาค่าความน่าเชื่อถือของกระบวนการคัดเลือกด้วย
การวัดความสอดคล้องกัน (Measure of Agreement) ซึ่งสามารถหาได้โดยใช้ค่าสถิติ Cohen’s Kappa Coefficient หรือ
สัมประสิทธิ์ Kappa1 ค่า Kappa นี้เป็นค่าทางสถิติที่ใช้ทดสอบความสอดคล้องกันของข้อมูล 2 กลุ่มที่ต้องการเปรียบเทียบ
และค่าที่ค�ำนวณได้จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการตัดสินใจที่เหมือนกันโดยไม่ได้เกิดโดยความบังเอิญ (Chance Corrected
Agreement) (พรพิศ ยิ้มประยูร, 2555) การค�ำนวณสัมประสิทธิ์ Kappa จะพิจารณาค่าความเหมือนในการตัดสินใจ
ที่เกิดขึ้นจริง (Observed Agreement) และความเหมือนในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ (Chance Agreement)
ผลการคัดเลือกบทความจากผู้คัดเลือกทั้ง 2 คนแสดงในตารางที่ 3 และจากตารางสามารถค�ำนวณค่าสัมประสิทธิ์ Kappa
ได้เท่ากับ 0.818 และมีนัยส�ำคัญเท่ากับ 0.00 ซึ่งบ่งชี้ว่าการตัดสินใจเลือกบทความเดียวกันของบุคคลทั้ง 2 ตรงกันค่อนข้างสูง
(Landis & Koch, 1977) ส่ ว นในกรณี ที่เ กิ ด การตั ดสิ น ใจในการเลื อ กบทความไม่ เหมื อ นกั น เช่ น กรณี ที่ ค นหนึ่ ง เลือ ก
แต่อีกคนหนึ่งไม่เลือกบทความนั้น ก็จะน�ำบทความดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาข้อสรุปว่าควรจะเลือกบทความ
นั้นหรือไม่ ส่วนบทความที่คัดเลือกว่าเหมาะสมแล้วก็จะน�ำมาสรุปผลร่วมกันว่ามีหัวข้อหลักของการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง
ตารางที่ 4 แสดงเนื้อหาของบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
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Kappa = P(A) – P(E)
1 – P(E)
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โดยที่ P(A) = Observed Agreement
P(B) = Chance Agreement
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ตารางที่ 3: ความสอดคล้องกันของบทความวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ 2 คน

ผู้คัดเลือก
คนที่ 1

ผู้คัดเลือกคนที่ 2

ไม่เลือก
เลือก
รวม

ไม่เลือก

เลือก

รวม

304
1
305

6
17
23

310
18
328

ตารางที่ 4: บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
ชื่อบทความ

เนื้อหาหลักของการ
วิจัย

ผู้แต่ง

1 Service Marketing Strategy Model Sirikul
of Thai Halal Restaurant for
Prasertsomboon &
Preparation to AEC
Ream Saijam (2015)
2 ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์
การมุ่งเน้นตลาด และความสามารถ
ขององค์กร: สร้างความเป็นนานาชาติ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทย ตามแนวคิดฐาน
ทรัพยากร
3 Human Resources Management
and the Salient Issues during
Cross-Border Alliances: A Case
Study of MNCs in Thailand
4 ทุนมนุษย์-ปัจจัยเร่งการเป็นผู้ประกอบการ
ระหว่างประเทศในยุคการค้าเสรีอาเซียน

ชลธิชา มธุรเมธา (2557) - การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ

Sujinda Popaitoon
(2014)

- International
Human
Resource
Management
ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์ - การจัดการ
(2557)
ทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ

5 การสร้างทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ ชลธิศ ดาราวงษ์ (2557)
SMEs ของไทยเพื่อตอบรับ AEC
6 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
กะหล�่ำปลีของเกษตรกรลาวภายใต้
ข้อตกลงการผลิตในระบบพันธะสัญญา
ไทย-ลาว

- International
Marketing

สุภาวดี ขุนทองจันทร์
(2556)

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- Service Marketing
Strategy
- Halal Food
- AEC
- การเป็นผู้ประกอบการ
ระหว่างประเทศ
- SMEs

- Cross-Cultural
Management
- MNCs

- การเป็นผู้ประกอบการ
ระหว่างประเทศ
- SMEs
- AEC
- การตลาดระหว่าง - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ประเทศ
- SMEs
- AEC
- การเงินธุรกิจ
- เกษตรกรลาว
- AEC
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ตารางที่ 4: บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ (ต่อ)
ชื่อบทความ

ผู้แต่ง

7 การบริหารพนักงานข้ามชาติในยุคการค้า ชลธิศ ดาราวงษ์ (2556)
เสรีอาเซียน

8 การเปิดเสรีการเงิน AEC และต้นทุนเงิน
ทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน
9 การเลือกท่าเรือที่เหมาะสมเป็นท่าเรือ
ศูนย์กลางการขนถ่ายตู้สินค้าระหว่าง
ล�ำเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
10 ห้าสิ่งที่หายไป: บทเรียนที่สหรัฐฯ
(และไทย) ได้จากจีน
11 เรียนรู้ HR Practices ของบรรษัท
ข้ามชาติ (MNCs) ในประเทศไทย
12 ประโยชน์ของการลงทุน
ในกลุ่มหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ
จากมุมมองของนักลงทุนไทย
13 โอกาสและกลยุทธ์การตลาด
การท่องเที่ยวกอล์ฟในประเทศไทย:
กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มเอเชียแปซิฟิก
ยุโรป และอเมริกา
14 โอกาสและกลยุทธ์การตลาด
การท่องเที่ยวสุขภาพในประเทศไทย:
กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มเอเชียแปซิฟิก
ยุโรป และอเมริกา
15 ความท้าทายของ Logistics
ระหว่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การกระจายสินค้าในตลาดต่างประเทศ
โดยใช้ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution
Center): ตัวอย่างตลาดยุโรป
16 Gender Issues in Buying Behavior:
A Cross-Country Analysis
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วารสารบริหารธุรกิจ

เนื้อหาหลักของการ
วิจัย

- การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ

อัญญา ขันธวิทย์ (2556) - การเงินระหว่าง
ประเทศ
จินต์ พันธุ์ชัย และ
- โลจิสติกส์
สถาพร โอภาสานนท์
(2554)
พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร
- ตลาดเกิดใหม่
(2553)
จตุรงค์ นภาธร (2553) - การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ
พรชัย ชุนหจินดา (2548) - การเงินระหว่าง
ประเทศ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

- การเป็นผู้ประกอบการ
ระหว่างประเทศ
- พนักงานข้ามชาติ
- MNCs / AEC
- AEC
- การเลือกท่าเรือ

- ประเทศจีน
- MNCs

สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์
(2548)

- การกระจายการลงทุน
ในกลุ่มหลักทรัพย์
ระหว่างประเทศ
- การตลาดระหว่าง - กลยุทธ์การตลาด
ประเทศ
(การท่องเที่ยว)

สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์
(2548)

- การตลาดระหว่าง - กลยุทธ์การตลาด
ประเทศ
(การท่องเที่ยว)

สันติชัย คชรินทร์ (2547) - โลจิสติกส์

- Distribution Center

Kritika Kongsompong
(2004)

- พฤติกรรมผู้บริโภค
- Cross-Country
Analysis

- International
Marketing
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ตารางที่ 4: บทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ (ต่อ)
ชื่อบทความ

ผู้แต่ง

เนื้อหาหลักของการ
วิจัย

17 การโยกย้ายทุนออกจากประเทศภูมิภาค พรชัย ชุนหจินดา (2547) - การเงินระหว่าง
เอเชียและผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ประเทศ
18 การคัดเลือกบุคลากรตามวิธีการของ
พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ
- การจัดการ
นานาชาติ
(2546)
ทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

-

การโยกย้ายเงินทุน
วิกฤตเศรษฐกิจ
การคัดเลือกบุคลากร
MNCs

จากตารางที่ 4 พบว่ามีบทความวิจัยและบทความวิชาการนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2558 (ไม่รวมบทวิจารณ์
หนังสือ บทความปริทัศน์ และคอลัมน์ประจ�ำ) ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจ�ำนวน 18 บทความ จากทั้งหมด
328 บทความ คิดเป็นร้อยละ 7.46 โดยบทความที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาหลักของการวิจัยแบ่งได้เป็น 5 หมวดคือ 1) การตลาด
ระหว่างประเทศ 5 บทความ คิดเป็นร้อยละ 27.78 2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 6 บทความ คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 3) การจัดการการเงินระหว่างประเทศและการเงินธุรกิจ 4 บทความ คิดเป็นร้อยละ 22.22 4) การบริหาร
Logistics 2 บทความ คิดเป็นร้อยละ 11.11 และ 5) ตลาดเกิดใหม่ 1 บทความ คิดเป็นร้อยละ 5.56 เป็นที่น่าสังเกตว่า
ในแต่ละบทความนอกจากประเด็นหลักในการวิจัยแล้วยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักที่ผู้เขียนให้ความสนใจประกอบ
กันไปด้วย ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องนี้อาจมีเนื้อหาที่ทับซ้อนกันบ้าง หัวข้อที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาได้แก่ 1) AEC 2) MNCs 3) SMEs
4) วิจัยเชิงเปรียบเทียบ 5) หมวดอื่น ๆ (อาหาร Halal พนักงานข้ามชาติ การเลือกท่าเรือ จีน E-Services การท่องเที่ยว
Distribution Center และวิกฤตเศรษฐกิจ)
ส�ำหรับวารสารในระดับนานาชาติ การวิเคราะห์เนื้อหาจะพิจารณาจากบทความใน JIBS ซึ่งบทความทุก ๆ เรื่อง
ล้ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ต ้ อ งท� ำ การคั ด เลื อ กบทความ อย่ า งไรก็ ต าม จุ ด มุ ่ ง หมายหลั ก ของ
การวิเคราะห์เนื้อหาจากวารสารชั้นน�ำในระดับนานาชาติเพื่อศึกษาเนื้อหาที่เป็นที่สนใจในระยะหลัง และเป็นเนื้อหาที่อยู่
นอกเหนือจากองค์ความรู้เดิม หรือกรอบแนวคิดเบื้องต้นที่ได้ก�ำหนดไว้ ดังนั้น การบันทึกข้อมูลจึงแบ่งเนื้อหาออกเป็น
2 ประเด็นหลักคือ 1) ประเด็นเนื้อหาธุรกิจระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม (Classical Issues) และ 2) ประเด็นเนื้อหาธุรกิจ
ระหว่างประเทศเกิดใหม่ (Emerging Issues) จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากผู้อ่านทั้ง 2 คนได้ผลดังแสดงในตารางที่ 5
ส�ำหรับผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ Kappa ค�ำนวณได้เท่ากับ 0.794 และมีนัยส�ำคัญเท่ากับ 0.000 ซึ่งบ่งชี้ว่าการตัดสินใจ
เลือกบทความเดียวกันของบุคคลทั้ง 2 ตรงกันสูง (Landis & Koch, 1977) ผลจากการวิเคราะห์งานวิจัยใน JIBS นับตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2012 ถึงปี ค.ศ. 2015 (รวม Advance Online Publication สืบค้น ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2558) จ�ำนวน
204 บทความ สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 6 และ 7
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ตารางที่ 5: ความสอดคล้องกันของบทความที่ได้รับการคัดเลือกจาก JIBS
ผู้คัดเลือกคนที่ 2

ผู้คัดเลือก
คนที่ 1

ไม่เลือก
เลือก
รวม

ไม่เลือก

เลือก

รวม

154
8
162

6
36
42

160
44
204

ตารางที่ 6: เนื้อหาธุรกิจระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม
เนื้อหาหลัก
(Classical issues)

1. Globalization

ตัวอย่างประเด็นที่ถูกกล่าวถึง

Internationalization, Degree of
globalization, Convergence across
countries
2. Culture
Cultural dimensions, Cultural
differences, Multiculturalism, Cultural
intelligence
3. Environment
Intellectual property rights, Political risk
4. Trade Theory
Adam Smith’s theory
5. Int’l Monetary System
Sovereign wealth funds
6. Strategy and Structure
Location choices, Effects on geographic
diversification, Mitigating strategies
7. Global Marketing
Sustainable products, Market
segmentation, Consumer ethnocentrism,
Consumer–brand identification
8. Operations Mgt. / Logistics
Business process outsourcing, Business
process offshoring, Supplier firms
adaptability
9. HRM
Leadership, Strategic human capital
10. MNEs / Modes of entry / FDI Alliances, Joint ventures, Mergers and
acquisitions, Licensing, Outsourcing
รวม
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จ�ำนวบทความ
(เรื่อง)

จ�ำนวนบทความ
(%)

7

3.43

17

8.33

7
1
1
7

3.43
0.49
0.49
3.43

8

3.92

3

1.47

12
97

5.88
44.12

160

78.43
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ตารางที่ 7: เนื้อหาธุรกิจระหว่างประเทศเกิดใหม่
เนื้อหาหลัก
(Emerging issues)

ตัวอย่างประเด็นที่ถูกกล่าวถึง

1. Emerging Markets
BRICS
2. International Entrepreneurship Entrepreneurial firms (e.g. SMEs, Born
global, Start-up firms, Venture capital,
International new ventures)
3. Technological Innovation
R & D, Knowledge transfer, Technology
spillovers, Absorptive capacity
4. Language
External reporting language, Translation
in the international business, Role of
language in international business, Brain
drain (consequences of foreign
language)
5. Article Writing
Peer review process, Research writing
6. CSR / Ethics
Firms’ CSR behavior, Corporate social
performance
7. Global IT
Networking, Business process
outsourcing
8. Other
Developing new constructs (e.g. Psychic
distance), Corruption, Competitiveness
รวม

จ�ำนวบทความ
(เรื่อง)

จ�ำนวนบทความ
(%)

2
9

0.98
4.41

3

1.47

8

3.92

3
3

1.47
1.47

2

0.98

14

6.86

44

21.57

จากตารางตารางที่ 6 และ 7 พบว่ามีบทความวิจัยและบทความวิชาการจากวารสาร JIBS ระหว่างปี ค.ศ. 2012–2015
จ�ำนวน 204 บทความ โดยมีเนื้อหาธุรกิจระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม 160 บทความ คิดเป็นร้อยละ 78.43 และเนื้อหา
เกิดใหม่ 44 บทความ คิดเป็นร้อยละ 21.57 ตามล�ำดับ โดยเนื้อหาแบบดั้งเดิมป็นไปตามกรอบแนวคิดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ส่วนเนื้อหาเกิดใหม่เป็นประเด็นที่อยู่นอกเหนือจากกรอบแนวคิดเดิมที่ก�ำหนดไว้ จากเนื้อหาที่ถูกแยกแยะออกมาพบว่าธุรกิจ
ระหว่างประเทศเป็นศาสตร์ที่เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) กล่าวคือ เป็นการน�ำเอาความรู้จากหลายสาขาวิชา
มาประกอบกัน คลอบคลุมในทุกภาคส่วนของการด�ำเนินธุรกิจ จึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันว่าพื้นฐาน
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศเป็นกรอบพื้นฐานที่ช่วยพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับหน้าที่หลักด้านอื่น ๆ
ของธุรกิจ เช่น การตลาด การเงิน เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของข้อมูลทั้งหมดตามส่วนประกอบโดยพิจารณา
ความเหมือนและความแตกต่างของเนื้อหาแล้วสามารถอภิปรายผลได้ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป
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อภิปรายผล
เนื้อหาธุรกิจระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม
ผลจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบจากหนังสือและงานวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศพบว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ยังคง
เป็นแนวคิดแบบดั้งเดิม โดยเนื้อหาที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกรรมของบริษัทข้ามชาติ (MNEs)
ซึ่งมีความส�ำคัญในฐานะเป็นผู้เล่นส�ำคัญรายใหญ่ในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Janardhan,1997: Stopford, 1999)
เนื่องจาก MNEs ต้องขยายตัวออกสู่ต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ (Modes of Entry) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งผลจากการส�ำรวจพบว่ามูลค่าของ FDI มีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย (UNCTAD, 2015) การลงทุนจาก FDI มีความส�ำคัญเพราะมักเป็นเงินทุนระยะยาวที่ช่วยเพิ่ม
การสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจมากเมื่อเทียบกับการลงทุนแบบอื่น อีกทั้งยังช่วยก่อให้เกิดการจ้างงาน การผลิต และรายได้
ในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างโอกาสให้เกิดการถ่ายทอดและยกระดับเทคโนโลยีในประเทศผู้รับการลงทุนด้วย อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางการยอมรับว่า MNEs เป็นกลไกส�ำคัญในระบบการค้าโลกภายใต้ระบบทุนนิยม และการค้าเสรีในยุคโลกาภิวัตน์
ก็มีกระแสวิจารณ์ถึงผลกระทบด้านลบของ MNEs และ FDI ต่อประเทศผู้รับการลงทุน โดยเฉพาะต่อประเทศก�ำลังพัฒนา
อย่างกว้างขวาง (Braunstein & Epstein ,2002; Hansen & Rand, 2006) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า FDI ผ่าน MNEs
เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งส�ำหรับผู้ที่ศึกษาด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ผลจากการขยายสู่ต่างประเทศของ MNEs คือ
การเคลื่ อ นย้ า ยงานออกจากประเทศที่ บ ริ ษั ท แม่ อ ยู ่ (Offshoring) ซึ่ ง อาจรวมถึ ง การโอนงานบางส่ ว นให้ กั บ คู ่ สั ญ ญาใน
ประเทศอื่นท�ำแทน (Outsourcing) ส�ำหรับประเทศไทยการขยายดังกล่าวส่งผลต่อธุรกิจภายในประเทศ เนื่องจากธุรกิจ
จ�ำนวนมากของไทยเป็น SMEs ที่เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทใหญ่ ๆ (Original Equipment Manufacturer: OEM)
จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยของความส�ำเร็จของ SMEs อยู่ที่การสร้างเครือข่าย (Coviello, 2006) ดังนั้น การสร้าง
ความสัมพันธ์หรือเครือข่ายกันจึงส่งผลอย่างยิ่งต่อการก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติของ SMEs ไทย ส่วนการสร้างเครือข่ายนั้น
ท�ำได้หลายวิธี แต่รูปแบบหนึ่งที่พบมากในยุคหลังคือ การร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alliance) ซึ่งถือเป็น
การเปลี่ยนมุมมองใหม่ของการด�ำเนินธุรกิจจากเดิมที่มักเน้นผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าธุรกิจคือการแข่งขัน และผู้ที่อยู่ในธุรกิจ
เดียวกันนั้นคือคู่แข่ง เปลี่ยนเป็นการมองว่าคู่แข่งนั้นเป็นพันธมิตรที่สามารถช่วยเกื้อกูลกันได้ในอนาคต
อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากคือ เรื่องวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ (HRM)
เมื่อ MNEs มักขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ผลที่ตามมาคือ ปัญหาเรื่องการจัดการต่อวัฒนธรรมที่ต่างออกไป ดังนั้น
พนักงานที่จะไปปฏิบัติงานในต่างพื้นที่จ�ำเป็นต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่างถิ่น จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า
หนังสือและงานวิจัยส่วนใหญ่จะอ้างอิงทฤษฏีทางวัฒนธรรมของ Hofstede (1980) เป็นหลัก แต่เนื่องจากทฤษฏีของ Hofstede
ได้รับการพัฒนามาเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1980 โดยในช่วงแรกมีมิติทางวัฒนธรรมเพียง 4 ด้าน ต่อมาทฤษฏีดังกล่าวได้ถูกอ้างอิง
อย่างแพร่หลาย และมีการปรับปรุงโดยการเพิ่มมิติทางวัฒนธรรมด้านอื่นเข้าไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ผู้ศึกษาควรจะ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การส�ำรวจยังพบว่างานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลายชิ้นอ้างอิงถึงแนวคิดและทฤษฎีของโครงการ
วิจัยที่ใหม่กว่าคือ GLOBE (House et al., 2004) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่ช่วยอธิบายความแตกต่างและอิทธิพลทางด้าน
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี แต่ทฤษฎีน้ีมักไม่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ศึกษาควรท�ำความเข้าใจด้วย
เนื่องจากการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างด้านมุมมองของบุคคลแต่ละเชื้อชาติ งานวิจัยหลายชิ้นจึง
เชื่อมโยงความแตกต่างด้านวัฒนธรรมกับ HRM ในหลายมิติ จากการส�ำรวจพบว่างานวิจัยจ�ำนวนมากยืนยันว่าความก้าวหน้า
ของแนวปฏิบัติด้าน HRM ส่งผลในเชิงบวกต่อองค์กร โดยท�ำให้มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น (Huselid, 1995; Kotter & Heskett,
1992) ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่าง ๆ เช่น การศึกษา (Herrmann & Datta, 2005)
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การฝึกฝนประสบการณ์จากต่างประเทศ (Barkema & Vermeulen, 1998) รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
(สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ, 2553) ล้วนเป็นเรื่องที่ส�ำคัญยิ่งต่อความเป็นนานาชาติของธุรกิจ (ชลธิชา มธุรเมธา,
2557) นอกจากทฤษฏีของ Hofstede และ GLOBE แล้วยังมีตัวแปรนามธรรม (Construct) ใหม่ที่ถูกน�ำมาเชื่อมโยงกับ
งานวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศคือ ปัญญาทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence) ซึ่งโดยนิยามแล้วหมายถึงความสามารถ
ของผู้น�ำในการท�ำความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายได้ (Earley & Ang, 2003) ตัวแปรนี้
จึงเป็นมุมมองใหม่ซึ่งถือว่าเป็นทักษะและความสามารถพิเศษที่ผู้น�ำระหว่างประเทศยุคใหม่จ�ำเป็นต้องเรียนรู้

เนื้อหาธุรกิจระหว่างประเทศเกิดใหม่
จากการวิเคราะห์พบว่าเนื้อหาเกิดใหม่ที่มีจ�ำนวนบทความมากที่สุดคือ เรื่องเกี่ยวกับภาษาซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลัก
ประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานระหว่างประเทศ ดังนั้น ภาษาจึงนับว่าเป็นตัวแปรนามธรรม
(Construct) ซึ่งเป็นหลักการหนึ่งที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในงานวิจัยด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (Brannen, 2014) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เนื้อหาที่ได้รับความสนใจมากในระยะหลังคือ การใช้ประโยชน์จากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของ MNEs และอิทธิพล
จากการใช้ภาษาอังกฤษต่อการด�ำเนินธุรกิจในลักษณะต่าง ๆ ของ MNEs เช่น ผลกระทบของความแตกต่างด้านภาษาต่อการ
สร้างความเชื่อมั่นของทีมงานในบริษัทข้ามชาติ (Tenzer et al., 2014) เมื่อภาษามีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นในการท�ำธุรกิจยุคใหม่
ในเชิงปฏิบัติผู้ประกอบการไทยจึงควรเพิ่มความส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อขยายโอกาสในการ
ท�ำธุรกิจข้ามชาติให้เพิ่มมากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์
อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ นั ก วิ จั ย ให้ ค วามสนใจคื อ เรื่ อ ง “การเป็ น ผู ้ ป ระกอบการระหว่ า งประเทศ” (International
Entrepreneurship) อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ารูปแบบของการด�ำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศนับจากอดีตถึงปัจจุบันมี MNEs
เป็นกลไกหลัก โดยพบว่าในหลาย ๆ กรณีกิจกรรมระหว่างประเทศของ MNEs มีวิวัฒนาการขยายตัวสู่ตลาดต่างประเทศ
แบบค่อยเป็นค่อยไป (Johanson & Vahlne, 1977) แต่ในระยะหลังพบว่ามีบริษัทจ�ำนวนมากที่เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
โดยเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMEs) ที่ก่อตั้งขึ้นมาในระยะเวลาไม่นาน ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงน�ำไปสู่
การพั ฒ นาแนวคิ ด ใหม่ ข องผู ้ ป ระกอบการระหว่ า งประเทศ (McDougall, 1989) ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า แนวโน้ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นทั่วโลก และงานวิจัยในหัวข้อดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Coviello, 2015; Cavusgil
et al., 2014; Knight, 2015) ส�ำหรับประเทศไทยเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ประมาณ 2.74 ล้านราย คิดเป็น
ร้อยละ 98.5) เป็นธุรกิจ SMEs (ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) และ SMEs เหล่านี้มีเป็น
จ�ำนวนมากที่ด�ำเนินการส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ โดยที่มูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 27.23 ของมูลค่าการ
ส่งออกรวม (ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2557) ประเด็นเรื่องการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
จึงมีความส�ำคัญและสมควรที่จะศึกษาเพิ่มขึ้นด้วย ถึงแม้ว่าหัวข้อดังกล่าวจะมีงานวิจัยออกมาอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ แต่ก็มีความแตกต่างกันบ้างในประเด็นที่ศึกษา กล่าวคือ งานวิจัยของไทยมักจะเน้นไปที่หน่วยวิเคราะห์
ระดับปัจเจกชน เช่น ทุนมนุษย์ (Human Capital) เพราะ SMEs ของไทยมักมีลักษณะเป็นแรงงานฝีมือ (Skilled Worker)
ความสามารถของบุคคลจึงมีผลมากต่อการด�ำเนินธุรกิจ ส่วนงานวิจัยระดับนานาชาติมักเน้นไปที่หน่วยวิเคราะห์ระดับองค์กร
คือ การหาแหล่งเงินทุนแก่ธุรกิจใหม่ หรือ “ธุรกิจเงินร่วมลงทุน” (Venture Capital) เนื่องจากธุรกิจต่างชาติเหล่านี้
มักเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือนาโนเทคโนโลยี ซึ่งมีความ
เสี่ยงสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงด้วย (High Risk, High Return) ดังนั้น ธุรกิจเหล่านี้มักไม่สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์
ทั่วไปได้ จึงต้องการเงินลงทุนจากภายนอกเพื่อจัดตั้งเป็น “ผู้ประกอบการของธุรกิจใหม่” (Start-up Company) นอกจากนี้
งานวิจัยอีกหลายชิ้นได้แยกผู้ประกอบการอีกประเภทหนึ่งออกมาเป็นพิเศษ โดยเรียกว่า “Born Global” ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้น
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ตลาดโลกตังแต่ช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งกิจการ และจากการส�ำรวจพบว่า Born Global นั้นมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น และถือเป็น
ส่วนส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ (Cavusgil & Knight, 2015) การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแบบรวดเร็วนั้นเกิดประโยชน์
อย่างมากในหลายแง่มุม เช่น ช่วยให้สามารถเข้าไปน�ำเสนอสินค้าหรือบริการได้ก่อนคู่แข่ง ช่วยเพิ่มยอดขายได้รวดเร็ว และ
ช่วยให้เข้าไปครองส่วนแบ่งในตลาดระหว่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น ดังนั้น SMEs ของไทยจึงไม่จ�ำเป็นต้องจ�ำกัด
กลุ่มลูกค้าตัวเองเฉพาะในประเทศเท่านั้น บริษัทใหม่ ๆ ขนาดเล็กก็สามารถเป็น Born Global ที่เน้นตลาดโลกตั้งแต่ช่วง
เริ่มต้นกิจการ และสร้างประโยชน์จากความรวดเร็วนี้ได้ อีกประเด็นหนึ่งที่พบจากการทบทวนบทความคือ พบว่างานวิจัย
หลายชิ้นได้อ้างอิงถึงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการทั่วโลกคือ Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
เช่น Autio et al., (2013) แหล่งข้อมูลดังกล่าวจึงถือเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นประโยชน์ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปด้วย
อีกประเด็นหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงมากเช่นกันคือ “ตลาดเกิดใหม่” (Emerging Markets) ในช่วงหลังนี้อ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
จะมีการเคลื่อนย้ายจากประเทศในซีกโลกตะวันตกมาสู่ซีกโลกตะวันออกมากยิ่งขึ้น จากอดีตที่การค้าทั่วโลกต่างมุ่งไปใน
ประเทศมหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น จึงท�ำให้ศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกกระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่ประเทศ
แต่ระยะหลังการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอ�ำนาจในซีกโลกตะวันตกเริ่มถึงจุดอิ่มตัว และตกต�่ำลงจากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจในสหรัฐ หรือที่รู้จักกันในนามวิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) ในช่วงกลางปี ค.ศ. 2007
รวมถึงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในยุโรปในปี ค.ศ. 2009 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจในญี่ปุ่น ซึ่งท�ำให้ประเทศมหาอ�ำนาจ
เหล่านี้มีความเข้มแข็งทางการเงินลดลง ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มหันไปมองหาตลาดใหม่ ๆ ที่มีความเสี่ยงต�่ำ  แต่ให้ผลตอบแทนที่
น่าดึงดูดใจมากกว่าคือ ตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มผู้น�ำตลาด หรือ BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้)
ประเทศที่โดดเด่นมากในกลุ่มนี้คือ จีน เนื่องจากมี GDP เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งมีประชากรและเงินทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศมากที่สุดในโลก อีกทั้งรัฐวิสาหกิจ (State-Owned Enterprise) ของจีนนั้นถือว่าเป็นกิจการที่องค์กรของรัฐบาล
เป็นผู้จัดตั้งและควบคุมการบริหารงาน จึงถือว่าเป็นกลไกหลักที่ส�ำคัญด้านหนึ่งของเศรษฐกิจจีน ดังนั้น นักวิจัยจึงให้ความสนใจ
เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจของจีนมากเช่นกัน นอกจากกลุ่ม BRICS แล้ว ยังมีอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดว่าอยู่ในตลาดเกิดใหม่ด้วย โดยกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่า
การค้าขายกับประเทศไทยสูงคือ กลุ่มที่เรียกว่า CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) ดังนั้น กลุ่มประเทศเหล่านี้จึงมี
โอกาสเป็นได้ทั้งแหล่งผลิตและตลาดใหม่ที่ส�ำคัญของผู้ประกอบการไทยในอนาคต
เนื้อหาส่วนอื่นที่ถูกกล่าวถึงคือ จริยธรรมและเทคโนโลยี ความตื่นตัวด้านจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจเริ่มมีมากขึ้น
นับจากการเกิดกรณีล้มละลายจากความไม่โปร่งใสในการบริหารของบริษัท Enron ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2001 จนเกิดความ
ตื่นตัวอย่างมากในแวดวงธุรกิจและนักวิชาการ จนเกิดกระแสเรียกร้องให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลในการบริหาร
ภายในองค์กร (Corporate Governance) และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม เช่น การคอรัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เข้าไปในหลักสูตรบริหารธุรกิจด้วย (Carson, 2003) ส่วนเรื่องผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ต่อธุรกิจระหว่างประเทศนั้นมี 2 ประการหลักคือ 1) การถ่ายโอนเทคโนโลยี (Technology Transfer) ได้แก่ การถ่ายทอด
วิทยาการที่ก้าวล�้ำกว่าจาก MNEs ไปยังสาขาย่อยผ่านช่องทางเข้าสู่ตลาดต่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ และ 2) การจัดการ
กับเทคโนโลยี (Technology Management) ได้แก่ การบริการการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีด้วยวิธีการต่าง ๆ
ดังนั้น ในเชิงวิชาการควรมีการเสริมทฤษฎีที่ส�ำคัญในการจัดการเทคโนโลยี เช่น S–curve (Rogers, 1962) และทฤษฎี
Crossing the Chasm (Moore, 1999) ซึ่งเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้บริหารเพราะช่วยอธิบายทิศทางของการพัฒนาสินค้า
เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบเดิมและแบบใหม่ ส่วนในเชิงปฏิบัตินั้นผู้ประกอบการควรให้ความส�ำคัญต่อการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
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ในการบริหารจัดการธุรกิจของตน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นช่องทางในการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ผ่าน
เครือข่ายสังคมหรือชุมชนออนไลน์ (Social Network) เพราะไม่มีค้าใช้จ่ายและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบัน
ส่ ว นประเด็ น อื่ น ที่ ถู ก กล่ า วถึ ง ไม่ ม ากนั ก แต่ ผู ้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศคื อ
วิกฤตเศรษฐกิจ ดังเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและระบบเสรษฐกิจโลกคือ
วิกฤตเศรษฐกิจช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 หรือ “วิกฤตต้มย�ำกุ้ง” ที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินภายในประเทศและระบบการเงินโลก
หลังจากนั้นมาก็ได้เกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาช่วงปี ค.ศ.
2007–2008 หรือ “วิกฤตหนี้ด้อยคุณภาพ” (Sub-Prime Crisis) ที่เกิดจากปัญหาการบริหารจัดการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
ที่ผิดพลาด รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปในปี ค.ศ. 2009 โดยเกิดจากปัญหาหนี้สาธารณะ (Public Debt) และการขาดดุล
งบประมาณ (Budget Deficits) เป็นต้น วิกฤตที่กล่าวมาข้างต้นล้วนส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ดังนั้น
นักศึกษา และผู้ประกอบการจึงควรเรียนรู้สาเหตุและถอดบทเรียนจากข้อผิดพลาดในอดีต เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดซ�้ำอีกในอนาคตด้วย ส�ำหรับประเด็นที่ยังไม่พบจากงานวิจัยแต่ก�ำลังมีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือ
การเกิดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หรือการรวมกลุ่มการค้า (Trading Block) ทั้งในระดับภูมิภาค
เช่น AEC ที่เริ่มต้นใช้แล้ว หรือระดับโลก เช่น TPP ซึ่งถือว่าเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่สุดในโลกแต่ประเทศไทยยังไม่ได้
เข้าร่วม เป็นต้น การรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคมีแนวโน้มจะเกิดมากขึ้นในอนาคต และปรากฏการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบการระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้น ในทางวิชาการจึงควรให้ความส�ำคัญเพิ่มขึ้นกับงานวิจัยใน
หน่วยวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวพันกับหลาย ๆ ประเทศ (Supranational Level of Analysis) เพราะในเชิงกลยุทธ์ การเตรียม
ความพร้อมที่ดี การวางต�ำแหน่งทางธุรกิจที่ชัดเจน และการวางแผนธุรกิจที่เหมาะสมจะส่งผลในเชิงบวกต่อผลประกอบการ
(Performance) และขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญ (Ricart et al.,
2004) ส่วนผู้ประกอบการก็ควรศึกษาผลกระทบจากการรวมกลุ่มที่จะเกิดขึ้นต่อธุรกิจของตนอย่างลึกซึ้ง เพื่อเตรียมพร้อมกับ
โอกาสใหม่ ๆ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการรับมือกับภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย

ข้อจ�ำกัดและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การส�ำรวจนี้มีข้อจ�ำกัดบางประการที่อาจน�ำไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต เนื่องจากการคัดเลือกบทความวิจัยนั้น
ได้คัดเลือกจากวารสารชั้นน�ำทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติเพียงอย่างละหนึ่งฉบับ จึงอาจท�ำให้ข้อมูลที่น�ำมาวิเคราะห์
มีข้อจ�ำกัดอยู่บ้าง ในการส�ำรวจครั้งต่อไปจึงอาจเพิ่มแหล่งข้อมูลให้มีความหลากหลายกว่าเดิม โดยท�ำการคัดเลือกวารสาร
ชั้นน�ำจากหลายแหล่งมากขึ้น และอาจใช้เอกสารวิชาการอื่น ๆ เช่น วิทยานิพนธ์ รวมเข้าไปในการวิเคราะห์เนื้อหาด้วย
นอกจากนี้ ควรท�ำการส�ำรวจความก้าวหน้าขององค์ความรู้ในระยะเวลายาวเพื่อศึกษารูปแบบและทิศทางของความเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะช่วยท�ำให้ทราบอัตราและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่องด้วย
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สรุป
ความรู้พื้นฐานของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเป็นสิ่งส�ำคัญประการหนึ่งที่นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และ
ผู้ประกอบการโดยทั่วไปต้องเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของการด�ำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น นักศึกษาบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปจึงควรที่จะติดตามและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้นด้วย
เนื่องจากธุรกิจระหว่างประเทศเป็นศาสตร์ที่มีลักษณะของความเป็นสหวิทยาการสูง ผู้ที่ศึกษาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจึงต้อง
รู้ลึกในแก่นสาระที่ถือว่าเป็นพื้นฐาน (เนื้อหาแบบดั้งเดิม) ของวิชานี้ และในขณะเดียวกันก็ควรมีความสามารถที่จะประยุกต์
และบูรณาการความรู้ใหม่ ๆ (เนื้อหาเกิดใหม่) ทั้งเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศและศาสตร์สาขาอื่น ๆ เพื่อน�ำความรู้ไปปรับใช้
ในสภาพการเปลี่ ย นแปลงในชุ ม ชน สั ง คม และโลกได้ อ ย่ า งเท่ า ทั น การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาจากหนั ง สื อ และบทความพบว่ า
เนื้อหาดั้งเดิมที่เป็นพื้นฐานของศาสตร์นี้ยังคงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและควรได้รับการกล่าวถึงอย่างสม�่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ยังมี
แนวคิดและทฤษฎีใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น พื้นฐานความรู้เดิมผนวกกับความรู้ใหม่จึงเป็นเนื้อหา
ร่วมสมัยที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งความรู้เหล่านี้ถือว่ามีความจ�ำเป็นในการท�ำการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่
ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรให้ความส�ำคัญและน�ำความรู้นี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนให้สอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมในโลกธุรกิจต่อไป
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