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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการ
บริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียของธุรกิจจัดงาน 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะในการ
บริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียของธุรกิจจัดงานและ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้ประกอบการ
ในการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียของธุรกิจจัดงาน การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีวิจยั ผสานวิธีทงการ
ั้
วิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ น
กรณีศกึ ษาจากผู้ประกอบการธุรกิจจัดงาน จํานวน 9 คน ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และ
เก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ แบบสอบถามกับกลุม่ ตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจจัดงาน จํานวน 286
คน วิเคราะห์ ข้ อมูลโดยใช้ สถิ ติพื น้ ฐาน ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโมเดลสมการโครงสร้ าง
(SEM)

1

นิสติ ปริ ญญาเอก หลักสูตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตคณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสือ่ สาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
2
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจารย์ประจํา คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
3
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ประจํา คณะบริ หารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
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ผลการวิจยั พบว่า คุณลักษณะและสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
การบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย และมี อิทธิ พลทางอ้ อมต่อผลการดําเนินการในการบริ หาร
ความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยส่งผ่านตัวแปรคัน่ กลาง คือ การบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วน
เสีย ผลการวิจยั ทําให้ ได้ รูปแบบสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการในการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้
ส่วนเสีย 3 รู ปแบบ ดังนี ้ 1) นักประสานสิบทิศ เป็ นรู ปแบบที่บูรณาการสมรรถนะในการสร้ างสรรค์เชิง
นวัตกรรม และคุณลักษณะการมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ไว้ ด้วยกัน 2) จอมยุทธ์ เป็ นรูปแบบที่บรู ณาการ
สมรรถนะในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และ คุณลักษณะการเป็ นเสมือนพ่อและแม่ไว้
ด้ วยกัน และ 3) นักรวมใจเครื อข่าย เป็ นรู ปแบบที่บรู ณาการสมรรถนะทางสังคมและคุณลักษณะการเป็ นที่
ไว้ วางใจไว้ ด้วยกัน ตามลําดับ ดังนัน้ หากผู้ประกอบการต้ องการเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็ จ จาก
ผลประกอบการที่ดี ผู้ประกอบการจําเป็ นต้ องให้ ความสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะความ
เป็ นผู้ประกอบการของตนเอง เพื่อนําไปสูผ่ ลการดําเนินงานในการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ ไป
คําสําคัญ: คุณลักษณะความเป็ นผูป้ ระกอบการ, สมรรถนะผูป้ ระกอบการ, การบริ หารความสัมพันธ์ ผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย, ธุรกิ จจัดงาน

Abstract
This study focuses on the entrepreneurial traits and competencies influencing the
stakeholder relationship management of event management business. The purposes of the
study are to 1) to discover the entrepreneurial traits that influence on the relation management
with stakeholders of event management business, 2) to analyze the entrepreneurial
competencies elements of the relation management with stakeholders of event management
business, and 3) to develop the form of entrepreneur competencies in relation management with
stakeholders of event management business. The research methodology employed mixed
method to analyze the data. Data collection used in-depth interview to nine medium-sized and
small-sized businesses. Qualitative data analysis employed content analysis and a
questionnaire set for the 286 entrepreneurs. Quantitative data analysis employed basic
statistics, confirmation factor analysis, correlation analysis, and structural equation modeling.
The research found that entrepreneurial traits and competencies of entrepreneurship
have a positive direct influence on stakeholder relationship management and have indirect
influence on the results of actions in managing stakeholder relationships by passing the medium
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variable that is stakeholder relationship management. The results of the research have shown
three forms of competency in stakeholder relationship management as follows: 1) Coordinator is
a model that integrates innovative creative competencies and the features of being creative
together 2) Ranger is an integrated model the ability to respond quickly to changes and the
characteristics of being like a father and mother together 3) Network unity maker is an
integrated form joining social performance and features of being trustworthy, respectively. So if
entrepreneurs want to increase their chances of success from good performance,
entrepreneurs need to focus on the development of their own entrepreneurial features and
competencies in order to continually lead the performance in managing good relationships.
Keywords: Entrepreneurial Traits, Entrepreneurial Competencies, Stakeholder Relationship
Management, Event Management Business

บทนํา
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2535 อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry) หรื ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
พิ เ ศษเชิ ง ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยการจัด การประชุม องค์ ก ร (Meeting) การท่ อ งเที่ ย วเป็ นรางวัล
(Incentive Travel) การจัดการประชุมขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ (Convention) และการจัดแสดงสินค้ า
และนิทรรศการ (Exhibition) ได้ เริ่ มเข้ ามาจัดและเป็ นที่ร้ ู จักในประเทศไทย โดยเริ่ มมีการจัดงานอย่าง
แพร่หลายเพิ่มมากขึ ้น จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมนี ้ จึงได้
จัดตังหน่
้ วยงานรัฐ คือ สํานักงานส่งเสริ มการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ขึ ้นเป็ นครัง้ แรกใน
ประเทศไทย โดยจัดให้ เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการทําการตลาดเชิงรุกและในการดึงงานเข้ า
มาจัดในประเทศไทย ขณะเดียวกัน ยังมีหน้ าที่ในการสนับสนุนให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางและจุดหมาย
ปลายทางในการจัดงานไมซ์ ระดับชันนํ
้ าของโลก ซึ่งก่อให้ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ทัง้ ในเรื่ อ งการจ้ า งงาน เศรษฐกิ จ ในท้ อ งถิ่ น ระดับ ภู มิ ภ าค ชุม ชน รากหญ้ า จึง ได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
อุตสาหกรรมทังทางตรงและทางอ้
้
อม (Dwyer and Forsyth,1997)
ธุรกิจจัดงาน (Event Management Business: EMB) จึงเป็ นธุรกิจหนึง่ ในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็ น
ธุรกิจหลักที่ขบั เคลื่อน และสร้ างสรรค์การจัดงานให้ ออกมาสู่สายตาประชาชนทังในและต่
้
างประเทศ เป็ น
ธุรกิจที่มีบุคลากรที่ มีทักษะ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง มี ระบบการทํางานและมีความคิดสร้ างสรรค์ ที่
แตกต่าง เพื่อดึงดูดงานเข้ ามาจัดในประเทศให้ เพิ่มมากขึน้ จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม นับเป็ น
โอกาสทางธุรกิจ จึงมีธุรกิจจัดงานเริ่ มเกิดขึ ้นใหม่ มีการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทเป็ นจํานวนมากเพิ่มขึ ้นทุกปี
- 36 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 21 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 37 สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563
Siam Academic Review Vol.21, No.2, Issue 37, August 2020 – December 2020

ที่เข้ าสูต่ ลาด มีการแข่งขันในการนําเสนอผลงาน ที่อาศัยความคิดสร้ างสรรค์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง
เป็ นจุดแข็ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งโดยบริ บทของการแข่งขันแล้ ว บริ ษัทขนาดใหญ่จะมี
โอกาสมาก เนื่องจากมีศกั ยภาพในการจัดการ มีความสามารถในการรับงานขนาดใหญ่ระดับประเทศ มี
ความได้ เ ปรี ย บด้ า นทุน ด้ า นนวัต กรรม ด้ า นบุค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และการบริ ห ารจัด การที่ ดี
(สํานักงานส่งเสริ มการจัดการประชุมและนิทรรศการ, 2561) ทําให้ บริ ษัทขนาดใหญ่ที่มีศกั ยภาพและความ
พร้ อมมากกว่า มีโอกาสในการทําการตลาดจัดงานในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ (ศูนย์วิจยั
กสิกรไทย, 2560) ประกอบกับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ในทุก
ด้ าน มีการพัฒนาศักยภาพ ผู้จดั งานมืออาชีพ ผู้จดั สถานที่ อีกทัง้ ยังมีการช่วยแนะนําวิธีการเพิ่มทักษะ
ทางการตลาดและยกระดับคุณภาพการบริ การให้ ได้ มาตรฐานสากลเข้ าสู่การทํางานในอุตสาหกรรมไมซ์
และมีโอกาสได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของอุตสาหกรรมการจัดงานที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็ วต่อไป (สํานักงาน
ส่งเสริ มการจัดการประชุมและนิทรรศการ, 2561)
การบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย จึงเป็ นกลยุทธ์ สําคัญที่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจจัดงาน
นํามาใช้ ในการบริ หารกิจการในสภาวะการแข่งขันที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ด้ วยลักษณะเด่นเฉพาะของธุรกิจจัด
งาน การบริ หารและจัดสรรผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยใช้ ทกั ษะความรู้ และความเชี่ยวชาญ
จากเครื อข่ายทางสังคมทางธุรกิจในหลายๆ ด้ านในการบริ หารจัดงานของผู้ประสานงานหลักที่จะสามารถ
ควบคุมแนวทางการดําเนินงานให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นธุรกิจที่มีระบบในการประสานประโยชน์
ของกลุม่ ที่เข้ ามาร่วมทํางานกันอย่างเป็ นรูปธรรม มีขนตอนการประสานงานทั
ั้
งภายในและภายนอกองค์
้
กร
ในการจัดงานต่างมี กระบวนการ ขันตอนการจั
้
ดสรรทรัพยากร บุคลากร และการบริ หารจัดการอย่างเป็ น
ระบบ เพื่อให้ งานประสบความสําเร็ จ ราบรื่ น (Shone and Parry, 2004) จึงเป็ นการบริ หารผลประโยชน์ที่
ไม่ได้ มีเพียงเฉพาะผู้จดั งานเท่านันที
้ ่ได้ ประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียว แต่กลุ่มของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่นๆ
ย่อ มได้ รั บ ประโยชน์ ร่ว มกัน จากการบริ ห ารจัด งานโครงการต่า งๆ ซึ่ง มุ่ง สร้ างผลงานด้ ว ยการบริ ห าร
ความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้ องและมีผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อม (Getz, 2008) ดังนัน้
การบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการบริ หารธุรกิจจัดงานและถือเป็ น
หัวใจของการบริ หารธุรกิจ (Reid, 2011)
การบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียจึงเป็ นการบริ หารธุรกิจของธุรกิจจัดงาน เป็ นเสมือน
กระบวนการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปข้ างหน้ าได้ โดยมีผ้ ูประกอบการธุรกิจเป็ นกลไกสําคัญในการบริ หาร
ความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสี ย จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ และการแข่งขันในปั จจุบนั
ธุรกิจจัดงานขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่ประสบปั ญหาและประสบความล้ มเหลวถึงขันปิ
้ ด
กิจการ มีจํานวนถึงร้ อยละ 32 เนื่องจากปั จจัยด้ านการขาดสภาพคล่อง และไม่มีแนวคิดด้ านนวัตกรรมที่
จําเป็ นต้ องพัฒนาให้ ทนั ต่อสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย,
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2560) และอีกปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเลิกกิจการนัน้ มาจากการขาดเครื อข่ายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ
(สมาคมสร้ างสรรค์ธุรกิจจัดงาน, 2560)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ผลการวิจัยที่ผ่านมา มีการศึกษาทางด้ านคุณลักษณะ และ
สมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ เพี ยงมุม มองในด้ านที่ มี ผ ลต่อการดําเนินงาน (Entrialgo, 2002;
Krauss, Frese, Friedrich, and Unger, 2005; Kreiser and Davis, 2009) และยังมีการศึกษาในด้ านที่มี
ผลต่อการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย (Scherer, Adams, Carley, and Wiebe, 1989;
Bhuian, Menguc, and Bell, 2005; Man, Lau, and Snape, 2008; Man, Lau, and Chan, 2002) อีกทัง้
เป็ นการศึก ษาในบริ บ ท พื น้ ที่ และธุ ร กิ จ ในอุต สาหกรรมอื่ น ๆ ที่ ยัง ไม่ ค รอบคลุม และยัง ไม่ อ ธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการกับการบริ หารความสัมพันธ์ของ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในบริ บทของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะในประเทศไทย จึงทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจศึกษาเรื่ อง
นี ้ในประเด็นดังกล่าว ทังนี
้ ้ เพราะธุรกิจจัดงานเป็ นธุรกิจที่มีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่น
โดยเฉพาะในประเทศมีบริ บทที่มีความแตกต่างกันในบริบทของธุรกิจจัดงานในประเทศไทย ซึ่งคุณลักษณะ
และ สมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ เป็ นการพิ จ ารณาจากทัก ษะเฉพาะเจาะจงด้ านภาพลักษณ์
บทบาทของสังคม ความรู้ แรงจูงใจ แนวคิดส่วนบุคคล และลักษณะที่อยู่ในตนของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็ น
ผลลัพธ์ ของความสําเร็ จและทําให้ ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโต (Burgoyne, 1993; Mitchelmore and
Rowley, 2010; Capaldo, Iandoli, and Ponsiglione, 2004)
ดังนัน้ คุณลักษณะและสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ ที่มีผลต่อการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูมี
ส่วนได้ ส่วนเสี ยในบริ บทของธุรกิ จจัดงาน จึงมีลักษณะที่ควรศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจัยเห็ น ควรศึกษาเชิ ง ลึกในเรื่ องดัง กล่าว โดยการวิ เ คราะห์ องค์ ประกอบเพื่ อนํ ามาใช้ ใ นการพัฒ นา
คุณลักษณะและสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ ในการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียให้ มี
ประสิทธิภาพ ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการเรี ยน การสอนของสถาบันการศึกษา ใช้ เป็ นแนวทางในการ
เรี ยน การสอน ในการพัฒนาคุณลักษณะ และสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการในการบริ หารกิจการด้ าน
ความสัมพันธ์ อนั เป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาธุรกิจที่สําคัญ ซึ่งตรงต่อความต้ องการของลูกค้ า และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจจัดงานใช้ เป็ นแนวทางในการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ ู
มีสว่ นได้ สว่ นเสีย รวมทัง้ เพื่อให้ บคุ คลที่ต้องการประกอบธุรกิจจัดงานในระยะเริ่ มต้ นใช้ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง สํารวจตนเอง ให้ มีพฤติกรรม ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ ู
มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการเตรี ยมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาคุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้
ส่วนเสียของธุรกิจจัดงานขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะผู้ประกอบการในการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วน
เสียของธุรกิจจัดงานขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
3. เพื่อพัฒนารู ปแบบสมรรถนะผู้ประกอบการในการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียของ
ธุรกิจจัดงานขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ กําหนดขอบเขตการศึกษาเรื่ อง “คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการที่มีผลต่อ
การบริ หารความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของธุรกิจจัดงานในประเทศไทย” ซึ่งประกอบด้ วย 4 ด้ าน
คือ ด้ านประชากร ด้ านพื ้นที่ ด้ านระยะเวลา และด้ านเนื ้อหา ดังนี ้
1. ขอบเขตด้ านประชากร ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการ หุ้นส่วนผู้จดั การและผู้จดั การ ที่มีการ
แต่งตังของธุ
้
รกิจจัดงาน 3 ประเภท ได้ แก่ ธุรกิจการจัดการประชุม (PCO) ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้ าและ
นิทรรศการ (PEO) และธุรกิจจัดงานกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด (EMC) ขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย ซึง่ ได้ จดทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ และเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยจะปรากฏในฐานข้ อมูลสํานักงานพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ (สํานักงานพัฒนาธุรกิจ
กระทรวงพาณิชย์, 2559)
2. ขอบเขตด้ านพื ้นที่ การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ พื ้นที่ในการศึกษา คือ ในประเทศไทย
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา การศึกษาครัง้ นี ้มีระยะเวลาดําเนินการ 4 เดือน
4. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มุ่งเน้ นศึกษา คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการที่
มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และองค์ ป ระกอบสมรรถนะความเป็ น
ผู้ประกอบการในธุรกิจจัดงานโดยศึกษาคุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ ดังนี ้
4.1 คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ ประกอบด้ วย การเป็ นที่รักของบุคคลอื่น การมี
ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ การเป็ นที่ไว้ วางใจ และการเป็ นเสมือนพ่อและแม่
4.2 องค์ประกอบสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการในการบริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ประกอบด้ ว ยสมรรถนะในการสร้ างสรรค์ เ ชิ ง นวั ต กรรม สมรรถนะในการสนองตอบและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและสมรรถนะทางสังคม
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การทบทวนวรรณกรรม
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่กล้ ายอมรับความเสี่ยงไว้ ทงหมดเอง
ั้
(Knight, 1921; Drucker,
1970) ในขณะที่ Bolton and Thompson (2000) และ Tomczyk, Lee, and Winslow (2013) ให้ นิยามว่า
ผู้ประกอบการหมายถึง บุคคลที่สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สร้ างคุณค่า และโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอซึ่งสอดคล้ องกับ
Hisrich (1990) ที่ ระบุว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่แสดงออกซึ่งความคิดริ เริ่ มและใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์นนๆ
ั ้ สร้ างสินค้ าและบริ การ ให้ ตรงต่อความต้ องการของลูกค้ า เป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนา
ทางสังคมและเศรษฐกิจ และมีความกล้ ายอมรับความเสี่ยงและความล้ มเหลวที่เกิดขึ ้นด้ วย
นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ริเริ่ มโดยใช้ กระบวนการในการแยกแยะสินค้ าและบริ การที่
มีอยู่เดิม เพื่อสร้ างสินค้ าและบริ การใหม่ โดยมีวิธีการจําแนกการเป็ นผู้ประกอบการ เป็ น 5 วิธี 1) การ
นําเสนอสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพใหม่ 2) การใช้ วิธีการผลิตแบบใหม่ 3) การเปิ ดตลาดใหม่ 4) การค้ นหาแหล่ง
วัตถุดิบ และ 5) การก่อตังกิ
้ จการใหม่ (Schumpeter, 1965; Cassar, 2014) ซึ่งสอดคล้ องอย่างมากกับ
แนวคิดของ Tyszka et al. (2011) และ Bolton and Thompson (2000) ที่ระบุเพิ่มเติมว่า ความหมายของ
ผู้ประกอบการมีความแตกต่างกันไปตามบริ บทของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ และควรมีการศึกษาความ
เป็ นผู้ประกอบการควรจะขยายไปประเทศอื่นด้ วยเช่นกัน เพราะแต่ละประเทศมีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่างกัน
และทํ าให้ ความเป็ นผู้ประกอบการมี ความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคด้ วย จึงมี ความ
เป็ นไปได้ ที่ จ ะคาดหวัง ว่ า ผู้ป ระกอบการจะสะท้ อ นถึ ง ค่ า นิ ย มที่ สํ า คัญ ของวัฒ นธรรมชาติ พัน ธุ์ แ ละ
วัฒนธรรมของประเทศของตนซึง่ มีผลต่อความเป็ นผู้ประกอบการอย่างชัดเจน ผู้ประกอบการจึงมี
ความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ เจริญก้ าวหน้ า (Schumpeter, 1934;
Dahalan, Jaafar, and Rosdi, 2013; Wong, Ho, and Autio, 2005)
ความเป็ นผู้ประกอบการ
ความเป็ นผู้ป ระกอบการ หรื อ การเป็ นผู้ ป ระกอบการ เป็ นแนวคิ ด ของผู้ ป ระกอบการ และมี
ความหมายที่ สมั พันธ์ ใกล้ ชิดกับคําว่าผู้ประกอบการ เพราะความเป็ นผู้ประกอบการ ไม่ได้ มองเพียงมิติ
ของตัวบุคคลเหมือนกับผู้ประกอบการเท่านัน้ แต่ความเป็ นผู้ประกอบเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่
และกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องกับการได้ โอกาสและสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าของโอกาสนันๆ
้ (Nicolaou, Shane,
Cherkas, Hunkin, and Spector, 2008) ซึ่งสอดคล้ องกับ Davidsson and Honig (2003) ที่ระบุว่า ความ
เป็ นผู้ประกอบการหมายถึง การแสวงหาเพื่อให้ เกิดความรู้และความเข้ าใจว่า โอกาสที่เกิดขึ ้นจะสามารถ
สร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ หรื อบริการใหม่ เพื่อให้ เกิดประโยชน์กบั ตนเอง และธุรกิจ
ในขณะที่ แนวคิดของ Norlaphoompipat (2008) ได้ นิยามความเป็ นผู้ประกอบการว่า หมายถึง
กระบวนการที่เริ่ มต้ นจาก 1) การคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ 2) การรวบรวมทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม
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เพื่อให้ เกิดธุรกิจหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการ 3) การยอมรับความเสี่ยงหรื อความล้ มเหลวที่อาจเกิดขึ ้น ซึง่
มีความสอดคล้ องกับ Ronstadt (1984) ที่ได้ ให้ ความหมายของความเป็ นผู้ประกอบการว่า เป็ น
กระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งของการสร้ างความมัง่ คัง่ ให้ เพิ่มขึ ้น ซึง่ ผู้ประกอบการจะรับความเสี่ยงหลักที่อาจ
เกิดขึ ้นในเรื่ องของเงินทุน เวลา และความผูกพันในอาชีพที่จะสร้ างคุณค่าให้ แก่ผลิตภัณฑ์หรื อบริการที่อาจ
เป็ นสิ่งใหม่หรื อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้ วยการใช้ ทกั ษะและทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้ประกอบการเองย่อมได้ รับประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละใช้ ไป
คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ
คุณลักษณะ (Traits) หมายถึง อุปนิสยั หรื อ การแสดงออกทางภายนอก เป็ นลักษณะส่วนบุคคลที่
แสดงออกมา ซึ่ ง การแสดงออกเหล่ า นั น้ มาจากความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ภายในและสามารถสั ง เกตได้
(Gartner,1989; Baum and Locke, 2004; Galor and Michalopoulos, 2012) และจากผลการศึกษาของ
นักวิชาการหลายคน ได้ กําหนดอุปนิสยั บุคลิกภาพส่วนตัว หรื อลักษณะทางกายภาพ ล้ วนแล้ วแต่มีความ
เกี่ ยวข้ องกับความสํ าเร็ จ ของผู้นํ า โดยพิจ ารณาลักษณะของร่ างกายหรื อลักษณะพิ เศษอื่ น ๆ เช่น การ
เปิ ดเผยตนเอง ภาพลักษณ์หรื อความก้ าวร้ าว ว่าจะมีความเกี่ยวข้ องกับความสําเร็ จของผู้นําหรื อไม่ โดยมี
แนวคิดของ Allport (1961) ที่ได้ แบ่งคุณลักษณะออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) คุณลักษณะเฉพาะตัวบุคคล
ซึง่ นํามาใช้ ในการทํานายพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต ความเชื่อ และแนวคิดของบุคคลนัน้ 2) คุณลักษณะ
เด่น เป็ นคุณลักษณะเด่นของบุคคลนันที
้ ่ ปรากฏเหนือกว่าบุคลิกภาพอื่นที่เป็ นพฤติกรรมการแสดงออก
ต่างๆ ของบุคคลนันในเวลาที
้
่ นึกถึงบุคคลนี ้ ก็จะนึกถึงลักษณะนี ้เสมอ 3) คุณลักษณะที่ผิวเผิน สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ง่าย เช่น ความเชื่อ รสนิยม หรื อความชอบต่างๆ
นอกจากนัน้ จากแนวคิดของ Gartner (1989) มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรนําเอาทฤษฎี
คุณลักษณะมาประยุกต์ใช้ ในองค์กร โดยการวัดบุคลิกภาพต่างๆ เพื่อความเข้ าใจง่ายกว่าทฤษฎีอื่น และยัง
ช่วยให้ เข้ าใจบุคลิกลักษณะของบุคคลรวมกึงการมีปฏิสมั พันธ์ จึงสอดคล้ องกับ Edwards and Abbott
(1973) ที่ระบุวา่ ทฤษฎีคณ
ุ ลักษณะ เป็ นคุณลักษณะต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้ วัดได้ มีลกั ษณะคงที่
การทําความเข้ าใจคุณลักษณะจะทําให้ เราสามารถเปรี ยบเทียบคน และความสามารถด้ วยการกําหนด
คุณลักษณะที่ทําให้ คนๆ นัน้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ คุณลักษณะ (Traits) จึงเป็ นรูปแบบที่
ประกอบขึ ้นมาจากความคิด ความรู้สึก และการกระทําของบุคคลซึง่ ทําให้ บคุ คลนันมี
้ ลกั ษณะที่แตกต่าง
จากบุคคลอื่น และมีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา
ผู้ประกอบการกับการบริหารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย
จากการศึกษาเชิงประจักษ์ ของนักวิชาการหลายคน พบว่า ยังมีลกั ษณะเฉพาะของบุคคลอื่นที่เป็ น
ตัวกําหนดผู้ประกอบการในการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยระบุว่า ผู้ประกอบการ ผู้บริ หาร
ต้ องคํานึง ถึงผลประโยชน์ หลักของพนักงาน และต้ องศึกษาพฤติกรรมรวมทัง้ ทัศนคติของพนักงานเพื่ อ
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ตอบสนองในการสร้ างความพึงพอใจของการทํางาน และการเพิ่มประสิทธิภาพให้ แก่องค์กร (Adegbite,
Ilori, Irefin, Abereijo, and Aderemi, 2006; Shane and Venkataraman, 2000; Mohr and Speakman,
1994; Zimmerer, Scarborough, and Wilson, 2008; Akande, 2012) การบริ หารผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ไม่ได้ มองเฉพาะมุมมองของพนักงานเท่านัน้ แต่การบริ หารจัดการผู้มีส่วน ได้ ส่วนเสียยังมองไปถึงบุคคล
หรื อองค์กรที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกิจทังทางตรงและทางอ้
้
อมด้ วยเช่นกัน (Freeman, 1994)
การบริ หารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย จึงเป็ นแนวทางนโยบายปฏิบตั ิที่ผ้ บู ริ หารธุรกิจต้ องหาแนวทางในการ
นํ า ไปปรั บ ใช้ อ ย่ า งเป็ นรู ปธรรม ทัง้ ทางการบริ ห ารเชิ ง กลยุท ธ์ การสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ประสาน
ประโยชน์ของบุคคล หรื อกลุม่ บุคคลที่มีผลกระทบทุกมิติ
นอกจากนัน้ ยังรวมถึงหลายทฤษฎีด้านจิตวิทยาที่ให้ ความสําคัญกับลักษณะส่วนบุคคล และยืนยัน
ว่ า ผู้ ประกอบการมี ค วามแตกต่ า งจากบุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ นผู้ ประกอบการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ผู้ประกอบการที่ต้องใช้ การบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียซึ่งมีความแตกต่างจากบุคคลอื่นเช่นกัน
จากแนวคิดของ Adegbite, Ilori, Irefin, Abereijo, and Aderemi (2006) ที่ระบุว่า คุณลักษณะความเป็ น
ผู้ป ระกอบการมี ผ ลต่ อ การบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั ง้ นี ้ โดยที่ ผ้ ู บริ ห ารจะต้ อ งให้
ความสําคัญในการพัฒนาต่อไป หากผู้บริ หารละเลยต่อการบริ หารจัดการความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย
อาจจะประสบความล้ มเหลวในการบริ หารกิจการ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Brickson, S. L. (2007) ที่
พบว่า พฤติกรรมของผู้ประกอบการมี ความสัมพันธ์ กับการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย และ
ผู้ประกอบการต้ องบริ หารธุรกิจโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยเป็ นสําคัญ และจากผล
การศึกษาของ Arora (2015) ที่ระบุว่า คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการในการบริ หารความสัมพันธ์
ประกอบด้ วย 1) มี ความเป็ นผู้ที่สามารถแก้ ไ ขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างดี 2) มีความสร้ างสรรค์เชิ ง
นวั ต กรรม 3) มี ค วามกล้ าเสี่ ย ง 4) มี ค วามสามารถจั ด การได้ ในสภาวะความไม่ แ น่ น อน 5) มี
ความสามารถในการประสานความร่วมมือ 6) มีทกั ษะการเข้ าสังคมอย่างดี ซึ่งล้ วนมีผลทางตรงกับการ
สนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วตามความพึงพอใจลูกค้ า และสร้ างแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อความ
รับผิดชอบทางสังคม ดังนัน้ ผู้บริ หารจึงต้ องให้ ความสําคัญในการพัฒนาตน ทังนี
้ ้ เพราะการบริ หารงาน
ของผู้ประกอบการแบบคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจะสามารถเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
ให้ แก่องค์กร (Miles, 2012)
การบริหารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มและบุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อหรื อได้ รับผลกระทบจากความสําเร็ จ
ของภารกิจขององค์กร เป็ นแนวคิดใหม่ ในการจัดการที่สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารต้ องสร้ างความพอใจต่อบุคคล
ที่มีอิทธิ พลต่อผลลัพธ์ ของบริ ษัทซึ่งประกอบด้ วย พนักงาน ลูกค้ า ผู้ขายปั จจัยการผลิต องค์กรชุมชนใน
ท้ องถิ่น จึงเป็ นสิ่งที่ไม่เพียงพอหากผู้บริ หารมุ่งเน้ นให้ ความสําคัญเฉพาะความต้ องการของผู้ถือหุ้นหรื อ
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เจ้ าของบริ ษัทเท่านัน้ (Freeman, 1994) ซึ่งสอดคล้ องกับ Post, J.E., Lawrence, Weber J., and SJ, J.W.
(2002) ที่ให้ นิยามว่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหมายถึง บุคคลหรื อ กลุ่มซึ่งมีผลกระทบหรื อได้ รับผลกระทบจาก
การตัดสินใจขององค์กร นโยบาย และการปฏิบตั ิ การรวมกลุ่มกันของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย จะสามารถสร้ าง
ความพึงพอใจบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ อีกทัง้ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหมายถึง กลุ่มและ
บุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อได้ ผลกระทบจากความสําเร็ จของภารกิจขององค์กร พนักงาน ลูกค้ า ผู้ขายปั จจัย
การผลิต องค์กรชุมชนในท้ องถิ่น (Freeman, 1994) ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า ผู้มีส่วนได้ เสีย หมายถึง กลุ่มและ
บุคคลผู้ซงึ่ อาจมีผลกระทบหรื อได้ รับผลกระทบจากความสําเร็ จของภารกิจขององค์กร สอดคล้ องกับ Post
et al. (2002) ที่ให้ นิยามผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มซึ่งมีผลกระทบหรื อได้ รับผลกระทบ
จากการตัดสินใจ นโยบาย และการปฏิบตั ขิ ององค์กร และการปฏิบตั ิเหล่านันนํ
้ าไปสู่ผลกระทบ ทังทางตรง
้
และทางอ้ อมกับผลการดําเนินงานของกิจการ (Frooman, 1999; Pesqueux et al., 2005; Orts and
Strudler, 2002)

สมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 1 สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที่
รายละเอียดความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปร
H1
คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ มีอิทธิพลต่อการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้
ส่วนเสีย
H2
สมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อการบริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วน
เสีย
H3
การบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานในการ
บริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กําหนดกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม ดังแสดงในภาพที่ 1
คุณลักษณะ
ความเป็ น
ผู้ประกอบการ

H1

H2
สมรรถนะ
ความเป็ น
ผู้ประกอบการ

การบริ หาร
ความสัมพันธ์
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

H3

ผลการดําเนินงานใน
การบริ หาร
ความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้
ส่วนเสีย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั แสดงข้ อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการบริ หาร
ความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสียของธุรกิจจัดงานขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย จากผล
การศึกษา พบว่า คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ มี 4 คุณลักษณะ ประกอบด้ วย 1) การเป็ นที่รักของ
บุคคลอื่น (be beloved) 2) การมีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ (be creator) 3) การเป็ นที่ไว้ วางใจ (be
trusted) และ 4) การเป็ นเสมือนพ่อและแม่ (parent figures)
2. วัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อ 2 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะผู้ประกอบการในการบริ หาร
ความสัมพันธ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียของธุรกิจจัดงานขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะผู้ประกอบการ ประกอบด้ วย 1) สมรรถนะในการสร้ างสรรค์เชิงนวัตกรรม 2)
สมรรถนะในการสนองตอบต่ อการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ ว และ 3) สมรรถนะทางสังคม นอกจากนี ้
ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียที่ผ้ ูประกอบการธุรกิจจัดงานนํามาใช้ ในการ
บริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสียได้ แก่ 1) การประสานงาน 2) การวางแผนและบริ หารจัดการ และ
3) การสร้ างเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) และผลการดําเนินงานในการบริหารความสัมพันธ์มีสว่ นได้
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ส่วนเสีย ประกอบด้ วย 1) การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว 2) การแบ่งปั นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน
3) การมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและ 4) การกําหนดเป้าหมายร่วมกัน
3. วัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อ 3 เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้ประกอบการในการบริหาร
ความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสียของธุรกิจจัดงานขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ผลการวิจยั
พบว่ า ค่า อิ ท ธิ พ ลสมการเชิ ง โครงสร้ างเชิ ง สาเหตุแ บบจํ า ลองคุณ ลัก ษณะและสมรรถนะความเป็ น
ผู้ป ระกอบการที่ มี ผ ลต่อ การบริ ห ารความสัม พัน ธ์ ผ้ ูมี ส่ วนได้ ส่ว นเสี ย ประกอบด้ ว ย คุณ ลัก ษณะและ
สมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ การบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย และผลการดําเนินงานใน
การบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียของธุรกิจจัดงาน โดยพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อของธุรกิจจัดงาน
สูงสุด หมายถึง คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ มีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลโดยรวม 0.60 รองลงมา
สมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.34 ผลการดําเนินงานในการบริ หาร
ความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.60 และการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ี
ส่วนได้ สว่ นเสีย มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.78 ตามลําดับ ส่วนปั จจัยที่มีผลต่อผลการดําเนินงานใน
การบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียพบว่า การบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย มีอิทธิพล
สูงสุด มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.78 รองลงมา คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจจัดงาน
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.47 และสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
โดยรวม 0.27 ตามลําดับ โดยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงร้ อยละ 61 นอกจากนี ้ คุณลักษณะความเป็ น
ผู้ประกอบการมีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย มีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล
โดยรวม 0.60 และสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.34 ตามลําดับ
โดยมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงร้ อยละ 51
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ค่ าสถิ ติ ตั ว แปร คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะความเป็ นผู้ ประกอบการที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห าร
ความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย
ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์การตรวจสอบค่าสถิตติ วั แปรคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็ น
ผู้ประกอบการ ที่มีผลต่อการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การตรวจสอบค่าสถิติตวั แปรคุณลักษณะและสมรรถนะ
ความเป็ นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียของธุรกิจจัดงานขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทย ประกอบด้ วยคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ และการ
บริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยผลการดําเนินงานในการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วน
เสี ย มี ค่า พิ สัย ที่ 3.00 ค่าตํ่ าสุด 2.00 และสูง สุด 5.00 มี ค่า เฉลี่ ยอยู่ร ะหว่ าง 3.45-3.64 และมี ค่า ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.77-1.05 แสดงให้ เห็นว่า ข้ อมูลมีการกระจายอยู่ใกล้ กบั ค่าเฉลี่ย
เนื่องจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกล่าวมีค่าไม่เกิน 30% ของค่าเฉลี่ยและมีค่าความแปรปรวน
(Variance) หรื อค่ากําลังสองของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวัดการกระจายของข้ อมูลอยู่ระหว่าง 0.59-1.11
เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) หรื อความไม่สมมาตรของการแจกแจงในภาพรวมตัวแปร มีการแจก
แจงในลักษณะเบ้ ขวาจนถึงเบ้ ซ้าย แสดงว่า ข้ อมูลของตัวแปรทังหมด
้
มีคา่ คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีคา่
ความเบ้ อยู่ระหว่าง -0.46 ถึง 0.21 และเมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis) มีคา่ ระหว่าง -1.26 ถึง -0.73
จึงถือว่า ตัวแปรมีความโด่งสูงกว่าโค้ งปกติเล็กน้ อย ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ตัวแปรมีความเที่ยงความเหมาะสม
ที่ จ ะนํ า ไปวิ เ คราะห์ แ ละนํ า เข้ าโมเดลสมการเชิ ง โครงสร้ างคุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะความเป็ น
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ผู้ประกอบการที่มีผลต่อการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียของธุรกิจจัดงานขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทยได้ ดังแสดงในภาพที่ 2
สมการเชิงโครงสร้ างแบบจําลองคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการที่มีผลต่ อการ
บริหารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้ างแบบจําลอง คุณลักษณะและสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการ
บริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
จากภาพที่ 2 โมเดลสมการเชิ ง โครงสร้ างแบบจํ า ลอง คุณ ลัก ษณะและสมรรถนะความเป็ น
ผู้ประกอบการที่ มี ผ ลต่อการบริ ห ารความสัม พัน ธ์ ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่วนเสี ย หลัง จากการปรั บโมเดล มี ความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในเกณฑ์ดีและสอดคล้ องกับตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) และ
Bollen (1989) ซึง่ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีคา่ Chi – Square
= 30.601 df = 40.0 Sig. = 0.858 > 0.05 และ CMIN/df = 0.765 < 2.0 ผลการวิเคราะห์จากการปรับ
โมเดล พบว่า ดัชนี จํานวน 7 ตัว มีความสอดคล้ องและค่าสถิติเหล่านี ผ้ ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ มีความ
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ จึงแสดงให้ เห็นว่า สมการเชิงโครงสร้ างแบบจําลอง คุณลักษณะ
และสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการที่ มี ผ ลต่อการบริ ห ารความสัม พัน ธ์ ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่วนเสี ย มี ความ
สอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ตามเงื่อนไขในระดับการยอมรับทางสถิติ โดยประกอบด้ วยตัว
แปร คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจจัดงาน สมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจจัดงาน การ
2

2

2

2
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บริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย และผลการดําเนินงานในการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วน
เสียนัน้ มีความสอดคล้ องเป็ นไปตามเกณฑ์การกําหนดค่า จึงแสดงว่า โมเดลในการวัดนี ้มีความเที่ยงตรง
(Validity) หรื อ OK Fit Confirm และสามารถแสดงค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรทังหมดได้
้
ดังแสดงใน ตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าอิทธิ พลสมการเชิงโครงสร้ างเชิงสาเหตุแบบจําลองคุณลักษณะและสมรรถนะความ
เป็ นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสีย

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์คา่ อิทธิพลสมการเชิงโครงสร้ างเชิงสาเหตุคณ
ุ ลักษณะ และ
สมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียของธุรกิจจัดงาน
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ซึง่ ประกอบด้ วย คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ สมรรถนะ
ความเป็ นผู้ประกอบการ การบริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสีย และ ผลการดําเนินงานในการบริ หาร
ความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อผลการดําเนินงานในการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูมี
ส่วนได้ ส่วนเสียสูงสุด หมายถึง คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม
0.60 รองลงมา สมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.34 การบริ หาร
ความสัม พัน ธ์ ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่วนเสี ย มี ค่าสัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พ ลโดยรวมต่อผลการดําเนิน งานในการบริ หาร
ความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย 0.78 ตามลําดับ ส่วนปั จจัยที่มีผลต่อผลการดําเนินงานในการบริหาร
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ความสัมพันธ์มีสว่ นได้ ส่วนเสียพบว่า การบริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย มีอิทธิพลสูงสุด มีคา่
สัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.78 รองลงมา และคุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ มีคา่ สัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางอ้ อม 0.47 มีคา่ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยส่งผ่านการบริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ น
เสีย และสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางอ้ อม ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวม 0.27
และมีคา่ นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยส่งผ่านการบริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสียตามลําดับ
รู ปแบบสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการในการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนํามาบูรณาการรูปแบบสมรรถนะผู้ประกอบการ ทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถสรุปผลได้ ว่า
การบริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียที่ประสบความความสําเร็ จในแต่ละรูปแบบ มีองค์ประกอบของ
คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ และสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการร่ วมกัน โดยในการบริ หาร
ความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้ประกอบการสามารถเลือกรู ปแบบไปปรับใช้ กับธุรกิจจัดงานได้ อย่าง
เหมาะสม
กล่าวโดยสรุ ป รู ปแบบสมรรถนะผู้ประกอบการ มี 3 รูปแบบ ได้ แก่ 1) นักประสานสิบทิศ ผูกมิตร
ทุกฝ่ าย 2) จอมยุทธ์ และ 3) นักรวมใจเครื อข่าย ร่ วมใจสามัคคี จะสามารถสร้ างผลดี ต่อการบริ หาร
ความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย นําไปสู่ผลการดําเนินงานในการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย
โดยสามารถสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ ยาวนานและต่อเนื่ องด้ วยการแบ่ง ปั น ประโยชน์ ร่ วมกัน พร้ อมสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการกํ าหนดเป้าหมายร่ วมกัน ผลจากการดําเนินงาน
เหล่านี ้ จึงเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการดําเนินงานสู่ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
จัดงานขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 3

- 49 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 21 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 37 สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563
Siam Academic Review Vol.21, No.2, Issue 37, August 2020 – December 2020

ภาพที่ 3 แสดงรูปแบบสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการในการบริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ น
ได้ สว่ นเสีย

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัย ได้ อภิ ปรายผลตามวัตถุประสงค์ ใ นการวิ จัย โดยข้ อค้ น พบของงานวิ จัยที่ นํามาอภิ ปราย
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นผลของการวิจยั ที่ได้ มาจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
โดยแบ่งเป็ น 3 ประเด็นตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
1. คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้
ส่วนเสีย และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลการดําเนินงานในการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียโดย
ส่งผ่านการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบไปด้ วยการเป็ นที่รักของ
บุคคลอื่ น การมี ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ การเป็ นที่ไ ว้ วางใจ และการเป็ นเสมือนพ่อและแม่ มีอิทธิ พ ล
ทางตรงต่อการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลการดําเนินงานในการ
บริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยส่งผ่านการบริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสีย คุณลักษณะ
ส่วนบุคคลที่เป็ นลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบการที่ก่อให้ เกิดความสําเร็ จดังกล่าว มีความสอดคล้ องตาม
แนวคิดของ Adegbite, S.A., Ilori, M.O., Irefin, I.A., Abereijo I.O., and Aderemi, H.O.S. (2006) ที่
กล่ า วว่ า คุณ ลัก ษณะความเป็ นผู้ป ระกอบการมี ผ ลต่อ การบริ ห ารความสัม พัน ธ์ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
- 50 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 21 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 37 สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563
Siam Academic Review Vol.21, No.2, Issue 37, August 2020 – December 2020

ผู้ประกอบการจะต้ องมีการพัฒนาตนเอง และมีความสามารถในการบริ หารกิจการ อีกทังรู้ ้ จกั การยืดหยุ่น
สิ่งเหล่านีจ้ ะสามารถทํ าให้ ผ้ ูประกอบการสามารถบริ หารจัดการความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้
รวมทัง้ มีความสอดคล้ องกับ Aldrich and Zimmer (1986) ซึ่งกล่าวว่า ลักษณะของพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อความสําเร็ จและความล้ มเหลวของกิจการ โดยมีความสอดคล้ องกับ
Soejono, Mendari, and Rinamurti (2015) ที่ ระบุว่า คุณ ลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการเป็ น
ความสามารถของผู้ประกอบการที่จะจัดการกับกิจการ โดยใช้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้ รับจาก
การสัง่ สมของตัวผู้ประกอบการในการบริ หารจัดการองค์กร ดังนัน้ ผู้ประกอบการที่มีความสามารถระดับสูง
จะสามารถเผชิญหน้ ากับโลกการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นได้ ดียิ่งขึ ้น จึง
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ Ulmer (2001) ที่แสดงความคิดเห็นว่า การสร้ างคุณค่าและประโยชน์ให้ แก่ผ้ ู
มีส่วนได้ ส่วนเสียจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ หากกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียนัน้ มี
ความเข้ มแข็ง มีความพึงพอใจ และสามารถทํางานให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ได้ เป็ นอย่างดี
2. สมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วน
เสีย และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อผลการดําเนินงานในการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียโดยส่งผ่าน
การบริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า สมรรถนะความเป็ นผู้ ประกอบการ หมายถึ ง ความสามารถของ
ผู้ประกอบการที่ประกอบไปด้ วย ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นจนเกิดเป็ นผลงานที่
สร้ างผลลัพธ์ ทางธุรกิจ โดยสอดคล้ องกับแนวคิดของ McClelland (1973) ที่ระบุว่า สมรรถนะหมายถึง
บุคลิกลักษณะที่ซอ่ นอยู่ภายในแต่ละบุคคล โดยสามารถผลักดันให้ แต่ละบุคคลนันสร้
้ างผลการปฏิบตั ิงาน
ที่ดีหรื อเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Boyatzis (1982) ที่
ระบุว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่อยู่ภายในแต่ละบุคคลซึ่งถือเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล
เพื่อให้ บรรลุถึงความต้ องการของงานตามปั จจัยสภาพแวดล้ อมขององค์กรและทําให้ บคุ คลมุ่งมัน่ สู่ผลลัพธ์
ที่ต้องการ ผู้ประกอบการที่มีสมรรถนะนัน้ จะแสดงพฤติกรรมเฉพาะออกมาซึ่งทําให้ ได้ ผลการปฏิบตั ิงานที่
มีประสิทธิภาพสูง
นอกจากนัน้ สมรรถนะดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับ Tanveer, M. A., Akbar, A., Gill, H. and
Ahmed, I. (2013) ที่ระบุว่า สมรรถนะ เป็ นการค้ นหาสิ่งที่ทําให้ เกิดการปฏิบตั ิงานที่ดีเลิศ (Excellence)
หรื อการปฏิบตั ิงานที่เหนือกว่า ดีกว่าคูแ่ ข่งขัน และยังสอดคล้ องกับ Chandler and Jansen (1992) และ
Herron and Robinson (1993) ที่กล่าวว่า นอกจากความสามารถของผู้ประกอบการ ซึ่งวัดจากความรู้
และทัก ษะที่ สํ า คัญ แล้ ว ผู้ประกอบการต้ องมี แรงจูง ใจในการประกอบกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ กิ จ การประสบ
ความสําเร็ จ รวมทัง้ ได้ มีความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก Eckhardt, J.T. and Shane, S.A. (2003) ที่ระบุว่า
ความสามารถของผู้ประกอบการมาจากการมองเห็นโอกาสอยู่เสมอ ซึ่งทําให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถสร้ าง
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ความแตกต่าง จากการมีวิสยั ทัศน์ในการมองโอกาสอยู่เสมอ ดังนัน้ สมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการจึง
เป็ นสิ่งสําคัญยิ่งต่อความสําเร็ จและความล้ มเหลวของกิจการ
3. การบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสีย มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดําเนินงานในการ
บริหารความสัมพันธ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลการดําเนินงานในการบริ หารความสัมพันธ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย มาจาก
การที่กิจการมีบริ การซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย นับเป็ นสิ่งที่ทําให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ สว่ นเสีย ลูกค้ า พนักงาน คูค่ ้ า และองค์กรชุมชน เกิดความพึงพอใจที่จะแบ่งปั นผลประโยชน์ร่วมกัน
รวมทัง้ การมีความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียร่ วมกัน และการได้ มีโอกาสวางเป้าหมาย
ร่วมกันในการทํางานที่ยงั สร้ างแรงจูงใจ ดึงดูดกลุม่ ลูกค้ าใหม่เพิ่มขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ Locke, E.A., Shaw,
K.N., Saari, L.M. and Latham, G.P. (1981) ซึ่งกล่าวว่า การสร้ างและคงความสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น
จะเกิดบรรลุผลได้ ต้องอาศัยคุณลักษณะที่สําคัญของบุคคลในการยอมรับและส่งเสริ มซึ่งกันและกัน สิ่งที่
เกิ ด ขึน้ จากผลการดํ าเนิ นงานในการบริ ห ารความสัม พัน ธ์ ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่วนเสี ยนี ้ หมายถึง คุณ ค่า หรื อ
ประโยชน์ที่ได้ รับจากการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียที่ดี ซึ่งทําให้ เกิดคุณภาพการบริ การ และ
เพิ่มประสิทธิ ภาพของบริ การให้ สงู มากขึ ้น (kilduff and Tsai, 2003) ในการสร้ าง พันธมิตรทางธุรกิจ ควร
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ สมาชิกในเครื อข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์ กนั ฉันท์เพื่อนที่ตา่ งก็มี
ความเป็ นอิสระมากกว่าการคบค้ าสมาคมแบบพึ่งพิง ซึ่งสอดคล้ องกับ Skroban, S.B., Gottfredson,
D.C., and Gottfredson, G.D. (1999) ที่ระบุวา่ ความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์ ทางสังคม เป็ นการ
ติดต่อสื่อสารและเป็ นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน จึงเป็ นสิ่งที่มนุษย์ต้องพึ่งพิงและเข้ าใจ
ความสัมพันธ์ ทังนี
้ ้ เพื่อสร้ างการเชื่อมโยงอันดีระหว่างกัน
16

16

ข้ อเสนอแนะของการวิจัย
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั ครัง้ นี ้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงทฤษฎี เมื่อได้ ตวั แปรจากการวิจยั เชิงคุณภาพ ที่มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และการสัง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว มแล้ ว จึ ง นํ า ตัว แปรที่ ไ ด้ มาสร้ างเป็ น
แบบสอบถาม เพื่ อลงพืน้ ที่ เก็ บข้ อมูลอี กครั ง้ และนํา สิ่งที่ได้ ค้นพบมาสร้ างรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงเส้ น
พร้ อมสถิตชิ นสู
ั ้ งในงานวิจยั มีการทดสอบความสอดคล้ องของรูปแบบที่สร้ างขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ด้วย
โมเดลสมการเชิงเส้ น (Structural Equation Modeling: SEM) และพบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องและ
เหมาะสม นอกจากนี ้ ผลการศึกษายังแสดงให้ เห็นถึงรู ปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะความเป็ น
ผู้ประกอบการ และสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการที่มีผลต่อการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย
ของธุรกิจจัดงานอย่างชัดเจน
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2. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในการกํากับดูแลส่งเสริ มธุรกิจจัด
งานในภาคอุต สาหกรรมไมซ์ ข องประเทศไทย สามารถนํ าไปประยุก ต์ใ ช้ ใ นการวางแผน และกํ าหนด
แนวทางกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั ง้ นี ้ โดยการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการ ทังในส่
้ วนของคุณลักษณะความเป็ นผู้ประกอบการ และสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการ
รวมทังยั
้ งสามารถนําไปจัดทําเป็ นคูม่ ือในการบริ หารธุรกิจจัดงานขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
ได้ อย่างเหมาะสม
3. ข้ อเสนอแนะเชิงธุรกิจ (ธุรกิจจัดงานขนาดกลางและขนาดย่อม) เพื่อให้ ธุรกิจจัดงานขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทยมีแนวทางในการปรับตัวให้ สอดคล้ องกับสภาวะแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงใน
ปั จจุบนั จากผลการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้ประกอบการธุรกิจจัดงานสามารถประยุกต์ใช้ เป็ นคู่มือทางธุรกิจในการ
ประกอบธุรกิจจัดงาน ซึง่ เป็ นการนําเอาคุณลักษณะ และสมรรถนะความเป็ นผู้ประกอบการที่สําคัญหลัก
3 รูปแบบ ได้ แก่ 1) นักประสานสิบทิศ ที่ผ้ ปู ระกอบการใช้ ในการประสานงาน 2) จอมยุทธ์
ที่ผ้ ปู ระกอบการใช้ ในการวางแผนและบริ หารจัดการ และ 3) นักรวมใจเครื อข่าย ที่ผ้ ปู ระกอบการใช้ ในการ
สร้ างเครื อข่ายทางสังคม ทังนี
้ ้ เพื่อสามารถพัฒนาการบริ หารความสัมพันธ์ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียของธุรกิจจัด
งานขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยให้ ประสบความสํ าเร็ จ และนําไปสู่ความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจต่อไป
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