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บทน�า
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เป็นการท�าความเข้าใจการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจครอบครัวและวิธีการเข้าสู่การ

เป็นผู้น�าในธุรกิจครอบครัว การศึกษานี้เริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องธุรกิจครอบครัวและภาวะผู้น�า จากนั้นจะ

ท�าการบูรณาการทฤษฎีภาวะผู้น�าเพื่อใช้ในการอธิบายธุรกิจครอบครัว ค้นหาเหตุผลท่ีผู้สืบทอดธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจครอบครัว 

การพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวจากผู้ตามเป็นผู้น�า ความแตกต่างระหว่างผู้ก่อตั้งและผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวและ

คณุลักษณะของภาวะผูน้�าของธรุกจิครอบครวั ใช้การศกึษาแบบกรณศีกึษา การประสมประสานระหว่างการสัมภาษณ์ในการ

วิจัยเชิงคุณภาพและแบบสอบถามในการวิจัยเชิงส�ารวจเพื่อประเมินภาวะผู้น�าของผู้สืบทอดธุรกิจท่ีมีผลต่อผลการประกอบ

การ ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจในคุณลักษณะภาวะผู้น�าของผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว การส่งเสริมการพัฒนาผู้สืบทอด

ธรุกจิในธรุกจิครอบครวั การส่งเสรมิให้ผูส้บืทอดธรุกจิเข้ามาร่วมในธรุกจิครอบครวั และความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง

ผู้สืบทอดธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัวมีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว

ค�ำส�ำคัญ : คุณลักษณะภาวะผู้น�า ธุรกิจครอบครัว ผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว

Abstract
The purpose of this study is to better understand the development of successors in the family 

business and their approach to the leadership of the firm. Foundational concepts in the family business 

literature and leadership literature are reviewed. The propose an integration of leadership theory into 

family business studies. The examine the reasons successors join the family business, the development 

of successors from follower to leader, differences between founders and successors, and the leadership 

characteristics of successors. A case study approach is followed, using a mixture of qualitative interviews 

and a survey questionnaire, the assessment qualities of successor leadership affecting performance. 
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The tentative evidence from the study suggests that encouraging the next generation to join the family 

business, encouraging the development of successors in family business, understanding the differences 

between successors and founders, and understanding the leadership qualities of successors are succes-

sor’s qualities affecting family business performance. 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เหน็ถงึภาวะผูน้�า (Leader-

ship) ได้ท�าให้เกิดความแตกต่างในผลลัพธ์ที่อาจเกิดข้ึนใน

หลาย ๆ  สถานการณ์ทัง้ชยัชนะ ความส�าเรจ็ ความได้เปรยีบ

เชิงการแข่งขัน (Fiedler, 1996) ภาวะผู้น�าเป็นต�านาน

และประวัติศาสตร์ของความส�าเร็จและชัยชนะในทุกยุคทุก

สมัย ภาวะผู้น�าเป็นกระบวนการในรูปแบบกิจกรรมที่น�าพา

สมาชิกในองค์การหรือองค์การไปสู่เป้าหมายแห่งความ

ส�าเรจ็และบรรลุสมัฤทธผิลตามเป้าหมายนัน้ได้อย่างแท้จริง

และไม่สามารถปฏเิสธได้ (Stogdill, 1950) ภาวะผูน้�าอาจไม่

ได้เกดิขึน้อย่างเป็นทางการ อาจจะไม่จ�าเป็นต้องมกีารจัดตัง้ 

แต่เกิดขึ้นเฉพาะกาล และภาวะผู้น�าในขณะนั้นเป็นตัวแปร

ส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มคนหรือ

องค์การนั้นได้เช่นเดียวกัน (Davis and Luthans, 1979)

ในธรุกจิครอบครวั กจิการเลก็ ๆ  จากผูก่้อต้ังเพียงหนึง่

หรือสองคน ก่อนจะค่อย ๆ  เพิม่บทบาทในประเทศ และก้าว

ออกสูก่ารท�าธุรกจิในขนาดทีใ่หญ่ขึน้ ด้วยภาวะผูน้�าของผูก่้อ

ตั้งบางคน สามารถน�าพาองค์กรและขยายธุรกิจไปได้เป็น

เครือข่ายในระดับภูมิภาค และก้าวไปถึงการเป็นตราสินค้า  

(brand) ชั้นน�าของโลก อาทิ BMW, Ford Motors, Estee 

Lauder, Hallmark, Levi Strauss, Motorola, Tetra 

Pak เป็นต้น หรือแม้แต่ธุรกิจครอบครัวไทย เช่น เครือเจริญ

โภคภัณฑ์ ในกลุ่มเจียรวนนท์ กลุ่มชินวัตร กลุ่มจิราธิวัฒน์ 

กลุ่มรัตนรักษ์ กลุ่มกรรณสูตร กลุ่มสิริวัฒนภักดี เป็นต้น 

ก็เริ่มต้นจากผู้ก่อต้ังและสมาชิกในครอบครัวเพียงไม่ก่ีคน  

แม้ว่าจะดูเป็นก้าวการเติบโตเล็ก ๆ  ทีละก้าว แต่จริง ๆ  แล้ว 

ช่วงการก้าวไปข้างหน้าเพื่อส่งต่อธุรกิจไปยังผู้สืบทอดธุรกิจ

ในรุ่นต่อไปทั้งความสามารถ กลยุทธ์ การจัดการธุรกิจ และ

ทีส่�าคญัคอืภาวะผูน้�าของผูส้บืทอดธรุกจิในรุน่ต่อไปนัน้ เป็น

เรือ่งราวและช่วงเวลาทีไ่ม่ง่ายเลยทเีดยีวส�าหรบัต�านานแห่ง

ความส�าเร็จของธุรกิจครอบครัว

บทบาทธรุกิจครอบครวั (family businesses) มอีย่าง 

สูงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 90 

ของธรุกจิทัว่โลกเป็นธรุกจิครอบครวัหรอืควบคมุโดยบคุคล

ในครอบครัว (Lank, Owens, Martinez and Riedel, 

1994) และในสหรัฐอเมริกา ธุรกิจครอบครัวมี 2 ใน 3 ของ

ธุรกิจทั้งหมด (Montgomery and Sinclair, 2000) ส่วน

ในประเทศแถบเอเชียจากการศึกษาพบว่าร้อยละ 75 เป็น

ธุรกิจครอบครัวของตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือไม่ก็ควบคุม

การบรหิารโดยคนในตระกลูไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ผูก่้อตัง้ใน

รุ่นแรกของธุรกิจครอบครัวซึ่งกอรปไปด้วยภาวะผู้น�าอย่าง

สูงจ�าเป็นต้องสืบทอดสิ่งนี้ต่อไปยังผู้สืบทอดธุรกิจในรุ่นต่อ

ไป เพ่ือส่ง “ไม้ต่อ” ไปยงัรุน่ลกู รุน่หลาน รุ่นเหลน สบืต่อไป 

อย่างไม่ขาดสาย ผลการศึกษาจ�านวนมากชี้ให้เห็นว่าภาวะ 

ผูน้�าในธรุกจิครอบครวัมผีลต่อความส�าเรจ็ของธรุกจิครอบครัว 

ในหลาย ๆ ประเทศ ตลอดจนความสามารถในการสืบทอด

ธรุกจิจากรุน่หนึง่ไปสูอ่กีรุน่หนึง่อกีด้วย (Le Breton, et.al., 

2004; Dyer and Sanchez, 1998; Harju, and Heinonen, 

2009; อ�าพล นววงศ์เสถียร, 2552) ความส�าเร็จของธุรกิจ

ครอบครัว จะสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของครอบครัว 

ความสามารถในการถ่ายทอดภาวะผูน้�าจากรุน่ผู้ก่อตัง้ไปยงั

รุ่นลูก จากรุ่นลูกไปยังรุ่นหลาน และสืบทอดธุรกิจต่อไปรุ่น

แล้วรุ่นเล่า ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�าอย่างมีนัยส�าคัญจากรุ่นหนึ่ง

สู่อีกรุ่นหนึ่ง ความอยู่รอดและเติบโตจะสร้างความเช่ือถือ

และความมัน่ใจให้แก่ผูล้งทนุกับธรุกจิครอบครวั สร้างแหล่ง
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รายได้รองรบัคนในครอบครวั แต่หากธรุกจิไม่สามารถด�ารง

ความเป็นธุรกิจครอบครัวไว้ได้ ทางเลือกท่ีเจ้าของธุรกิจจะ

ท�าได้ คือการขายกิจการต่อไปให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจ

เป็นปัญหาทีม่าของความเชือ่ถอืของผูล้งทนุในหุน้ของธรุกจิ

ครอบครัว และต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

นั้น ๆ ต่อไปก็เป็นได้ 

การศึกษาวิจัยนี้ มีประเด็นส�าคัญคือ คุณลักษณะ

ภาวะผู้น�าของผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวในธุรกิจครอบครัว

มีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัวหรือไม่ 

อย่างไร และภาวะผู ้น�าของผู ้สืบทอดธุรกิจจะน�าธุรกิจ

ครอบครัวให้สามารถฟันฝ่าวิกฤตและจุดเปลี่ยนผ่าน ถ่าย

โอนธุรกิจไปยังทายาทในรุ่นต่อ ๆ ไปได้หรือไม่ อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์ด้านปัจจยัด้านคณุ ลกัษณะ 

ภาวะผูน้�าของผูส้บืทอดธรุกจิครอบครวัในธรุกจิครอบครวัที่

มีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว 

2. เพื่อสร้างแบบจ�าลองคุณภาพภาวะผู ้น�าของ 

ผูส้บืทอดธรุกจิครอบครวัในธรุกจิครอบครวัท่ีมผีลต่อผลการ

ประกอบการของธุรกิจครอบครัว

3. เพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้ส�าหรับธุรกิจครอบครัว 

เพื่อให้สามารถอยู่รอด แข่งขันได้และสร้างความสามารถ

และความได้เปรียบการแข่งขันให้กับธุรกิจครอบครัวท้ังใน

ระดับชาติและระดับสากลต่อไป

ค�าถามวิจัย
ค�าถามที่ 1. รูปแบบภาวะผู้น�าของผู้สืบทอดธุรกิจ

แตกต่างจากผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัวหรือไม่ อย่างไร

ค�าถามที่ 2. อะไรคือคุณลักษณะภาวะผู ้น�าของ 

ผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจครอบครัวที่จะสร้างความส�าเร็จให้

กับธุรกิจครอบครัวที่มีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจ

ครอบครัว

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตตวัแปรทีศ่กึษาจะเป็นตวัแปรจากสิง่แวดล้อม 

ภายในธุรกิจครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าและผลการ

ประกอบการ และความส�าเรจ็ของธรุกจิครอบครวั โดยเลอืก

ตัวอย่างจากธุรกิจครอบครัวที่มีชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยตามนิยามปฏิบัติการของธุรกิจครอบครัว

ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ   ได้แก่ อตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ 

ธนาคารพาณิชย์ โรงพิมพ์ โรงภาพยนตร์ ร้านค้าปลีกสมัย

ใหม่ โทรคมนาคม และงานวิจัยนี้จะไม่ศึกษาตัวแปรจาก 

สิ่งแวดล้อมภายนอกธุรกิจครอบครัว เนื่องจากเป็นตัวแปร

ที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การส่งเสริมให้
ผู้สืบทอดธุรกิจเข้า
มามีส่วนร่วมใน
ธุรกิจครอบครัว

การส่งเสริม
การพัฒนา

ผู้สืบทอดธุรกิจ
ในธุรกิจครอบครัว

การเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่าง
ผู้สืบทอดธุรกิจกับ

ผู้ก่อตั้งธุรกิจ

การเข้าใจใน
คุณลักษณะผู้น�า

ของผู้สืบทอดธุรกิจ

ความเป็น
ครอบครัว

ความเป็น
ธุรกิจ

การเติบโต
ของธุรกิจ

ความเป็น
เจ้าของ ความ

สามารถ
ท�าก�าไร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบปัจจยัด้านคณุลกัษณะด้านภาวะผูน้�าของ

ผูส้บืทอดธรุกจิครอบครวัในธรุกจิครอบครวัทีม่ผีลต่อผลการ

ประกอบการของธุรกิจครอบครัว

2. ได้แบบจ�าลองภาวะผู ้น�าของผู ้สืบทอดธุรกิจ

ครอบครัวในธุรกิจครอบครัวท่ีมีผลต่อผลการประกอบการ

ของธุรกิจครอบครัว

3. สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้ส�าหรบัธุรกิจครอบครวั  

เพื่อให้สามารถอยู่รอด แข่งขันได้และสร้างความสามารถ

p71-79 ���� ������������.indd   73 12/8/2558 BE   1:07 PM



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี74

และความได้เปรียบการแข่งขันให้กับธุรกิจครอบครัวท้ังใน

ระดับชาติและระดับสากลต่อไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชำกร ได้แก่ ธรุกจิครอบครวัตามนยิามปฏบิตักิาร 

ที่มีช่ือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 

ธนาคารพาณิชย์ โรงพิมพ์ โรงภาพยนตร์ ร้านค้าปลีกสมัย

ใหม่ โทรคมนาคม จากจ�านวนบริษัทที่มีชื่อ จดทะเบียน

ทั้งหมด 518 บริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

กลุม่ตวัอย่ำง ได้แก่ ธรุกจิครอบครวัตามนยิามปฏบิตัิ

การที่มีชื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

(purposive sampling) จ�านวน 180 ตัวอย่าง เพือ่ใช้ในการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจ�านวน 10 ตัวอย่าง และใช้ในการวิจัยเชิง

ส�ารวจจ�านวน 170 ตัวอย่าง จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ   ได้แก่ 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ธนาคารพาณิชย์ โรงพิมพ์  

โรงภาพยนตร์ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
(1) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือใช้ในการสร้างกรอบ

แนวคิด แบบจ�าลอง ค่าพารามิเตอร์ในแบบจ�าลอง และ

เป็นการยืนยันตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามที่ได้จาก

การทบทวนวรรณกรรม เพือ่น�าไปสร้างตัวแปร นยิามปฏบัิติ

การและสร้างข้อค�าถามในมาตรวัดตามแผนการวิจัยนี้ 

(2) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ
โดยการใช้มาตรวัดที่เป็นแบบสอบถามท่ีได้รับการ

ออกแบบจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเข้มข้นและการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการ

บริษัท จ�านวน 10 ราย จนกระทั่งได้ตัวแปร น�าไปสร้าง

แบบจ�าลอง ค่าพารามิเตอร์ สร้างแบบสอบถาม โดยการน�า

แบบสอบถามทดสอบความเที่ยงตรง (validity) และความ

เชื่อถือได้ (reliability) ของมาตรวัด ด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านธรุกจิครอบครัว จ�านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรง 

ของมาตรวัด จากนั้นได้ท�าการทดสอบความเช่ือถือได้ของ

มาตรวัด เพื่อน�ามาทดสอบมาตรวัด (pilot test) จ�านวน 

30 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างคนละกลุ่มกับตัวอย่างในการวิจัย

เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติทดสอบ Cron-

bach’s alpha และท�าการทดสอบจนกว่ามาตรวดัจะมคีวาม 

เชื่อถือได้ก่อนน�าไปใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัยเชิงส�ารวจ

(3) วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลแบบ
สำมเส้ำ 

วธิกีารตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า (triangulation 

approach) ในงานวิจัยนี้จะใช้การตรวจสอบผลของวิธีการ

วจิยัเชงิปรมิาณด้วยวธีิการวจิยัเชงิคณุภาพ ยิง่ไปกว่านัน้ การ

ออกแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณได้รับสนับสนุนจากวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพ ซ่ึงใช้เพิ่มเติมในการตระเตรียมข้อมูลในบริบท

และของผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัย โดยการรวมท้ังวิธีการวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ถูกอธิบายจากความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและอธิบายผลลัพธ์ผ่านวิธีการวิจัย

เชิงปริมาณ ผ่านการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ในการ

สนบัสนนุความถูกต้องของผลลพัธ์จากการวจิยั (Webb and 

Gibb, 1966 ; Campbell and Fiske, 1959)

(4) กำรพัฒนำแบบสอบถำม
ในงานวิจัยนี้จะใช้ตัวแปร ทั้ง 4 กลุ่มท่ีได้จากการ 

ทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึก ได ้แก ่ 

คณุลกัษณะภาวะผูน้�าของผูส้บืทอดธรุกจิครอบครวัในธรุกจิ 

ครอบครวั ได้แก่ การส่งเสรมิให้ผูส้บืทอดธรุกจิเข้ามาร่วมใน 

ธรุกิจครอบครวั  (Handler, 1994 ; Kelly and Crittenden,  

2000 ; Sharma, 2004) การส่งเสรมิการพฒันาผูส้บืทอดธุรกจิ 

ในธรุกจิครอบครวั (Dyck, Mauws, Starke and Mischker, 

2002 ; Ward, 1997) ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง

ผู้สืบทอดธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัว (Hubler and 

Kaye, 1999 ; Aronoff and Ward, 1997) ความเข้าใจใน

คณุลกัษณะภาวะผูน้�าของผูส้บืทอดธรุกจิครอบครวั (Barach 

et al., 1988 ; Laub, 2003) ซึง่เป็นตวัแปรอสิระ น�ามาเพือ่

ใช้ในการอธบิายตวัแปรตาม ได้แก่ ผลการประกอบการของ

ธุรกิจครอบครัว

มาตรวัดท่ีใช้เป็นแบบสอบถามได้ออกแบบเพื่อใช้
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วารสารวิชาการ

วัดข้อค�าถามแต่ละข้อโดยใช้ 5 สเกล (1-ไม่ได้ด�าเนินการ,  

2-วางแผนด�าเนินการ, 3-ก�าลังพิจารณาด�าเนินการแล้ว,  

4-ด�าเนินการแล้ว และ 5-ด�าเนินการแล้วอย่างจริงจัง) ใน 

การประเมินตัวแปรอื่น ๆ แต่ละข้อค�าถามจะใช้ 5 สเกล  

(1-ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2-ไม่เห็นด้วย, 3-ไม่มีความคิดเห็น,  

4-เห็นด้วย และ 5-เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ในการพัฒนาแบบ 

สอบถาม แบบสอบถามที่ใช้วัดนี้ได้ผ่านการทดสอบความ

เทีย่งตรง (validity) ของมาตรวดั ด้วยการให้ผูเ้ชีย่วชาญและ

นักวิชาการด้านการจัดการธุรกิจครอบครัว จ�านวน 3 ท่าน    

ท�าการตรวจสอบมาตรวัดแล้ว ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา

ถกูพจิารณาว่าเป็นกระบวนการทีช่่วยให้บรรลคุวามถกูต้อง

ตามเนื้อหาเพื่อให้แบบสอบถามวัดได้ถูกต้องเที่ยงตรงในสิ่ง

ที่ต้องการจะวัด การทดสอบเพื่อวัดสัดส่วนของโครงสร้าง

ข้อค�าถามเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ (reliability) โดยใช้ 

Cronbach’s alpha เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงถูกต้อง

และความเชื่อถือได้ของมาตรวัดที่ดีและเหมาะสมมากที่สุด 

(Babbie,1990 ; Bohrnstedt, 1971)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

(Logistic regression) ใช้สถติทิดสอบ Cronbach’s alpha 

ในการทดสอบความเชื่อถือได้ของมาตรวัดก่อนน�าไปใช้ใน

การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงส�ารวจ

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาตัวแปรอิสระ ได้แก่ การส่งเสริมให้ 

ผู้สืบทอดธุรกิจเข้ามาร่วมในธุรกิจครอบครัว การส่งเสริม

การพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจครอบครัว ความเข้าใจ

ในความแตกต่างระหว่างผู้สืบทอดธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจ

ครอบครวั ความเข้าใจในคณุลกัษณะภาวะผูน้�าของผูส้บืทอด

ธุรกิจครอบครัว เพื่อใช้ในการอธิบายตัวแปรตาม ได้แก่  

ผลการประกอบการของธรุกจิครอบครัว โดยใช้การวเิคราะห์

การถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) ซึ่งแสดงให้เห็น

ตามตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติก  

ค่า Wald Test ค่า Exponential (B) ของแต่ละตวัพยากรณ์ 

โดยใช้เกณฑ์ค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่าความเข้าใจในคุณลักษณะภาวะผู้น�าของผู้สืบทอดธุรกิจ

ครอบครัวมีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล

สูงที่สุด (ค่า Exp (B) = 1.362) รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริม

การพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจครอบครัว (ค่า Exp (B) = 

1.211) และความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู้สืบทอด

ธรุกจิกับผูก่้อต้ังธรุกจิครอบครวัมผีลต่อผลการประกอบการ

ของธุรกิจครอบครัวน้อยที่สุด (ค่า Exp (B) = 1.093)

สมการถดถอยโลจิสติกที่สร้างขึ้นสามารถพยากรณ์

คุณลักษณะภาวะผู้น�าของธุรกิจครอบครัวท่ีมีผลต่อผลการ

ประกอบการของธุรกิจครอบครัวได้อย่างเหมาะสมที่ระดับ

นยัส�าคญั 0.05 โดยมตีวัแปรพยากรณ์ 4 ตวัแปร จากตวัอย่าง 

ทั้งหมด 170 ตัวอย่าง ค่า 2= 10.546 และแบบจ�าลองให้

ความถูกต้องในการพยากรณ์ว่าคุณลักษณะภาวะผู้น�าของ

ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวมีผลต่อผลการประกอบการของ

ธุรกิจครอบครัวเท่ากับ 68.82 % หมายความว่า ตัวแปรใน

ด้านความเข้าใจในคณุลกัษณะภาวะผูน้�าของผูส้บืทอดธรุกจิ

ครอบครัว การส่งเสริมการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจ

ครอบครัว การส่งเสริมให้ผู้สืบทอดธุรกิจเข้ามาร่วมในธุรกิจ

ตำรำงที่ 1 ตัวแปรพยำกรณ์ที่ใช้ท�ำนำยในสมกำรถดถอยโลจิสติก

1.362

1.211

1.181

1.093

18.783

15.111

12.520

20.176

.003

.001

.000

.000

ตัวแปรพยำกรณ์
Exp (B)
หรือ (ß)

เป็นไป
ตำม

สมมติฐำน
Sig.

Wald
( 1)

ความเข้าใจในคุณลักษณะภาวะผู้น�าของผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว

การส่งเสริมการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจครอบครัว

การส่งเสริมให้ผู้สืบทอดธุรกิจเข้ามาร่วมในธุรกิจครอบครัว 

ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู้สืบทอดธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัว

3

3

3

3
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ครอบครัว ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู้สืบทอด

ธรุกจิกับผูก่้อต้ังธรุกจิครอบครวัมผีลต่อผลการประกอบการ

ของธุรกิจครอบครัว โดยมีความถูกต้องของการพยากรณ์ 

68.82% สมการถดถอยโลจิสติกที่ได้ แสดงให้เห็นดังนี้

W
∧

 = 35.754 + 1.181X1 + 

   1.211X2  + 1.093X3 

   + 1.362X4

โดยที่  X
1
 = การส่งเสริมให้ผู้สืบทอดธุรกิจเข้า

มาร่วมในธุรกิจครอบครัว

  X
2
 = การส่งเสริมการพัฒนาผู้สืบทอด

ธุรกิจในธุรกิจครอบครัว

  X
3
 = ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง 

ผู้สืบทอดธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัว

  X
4
 = ความเข้าใจในคุณลกัษณะภาวะผูน้�า

ของผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว

ความน่าจะเป็นที่ธุรกิจครอบครัวมีผลการประกอบ

การที่ดี หรือ 

ธุรกิจครอบครัวในอนาคต สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

Handler (1994) และผลการศกึษาของ อ�าพล นววงศ์เสถยีร 

(2553) นอกจากนี้ ผู้ก่อตั้งควรเสริมแรงบวกโดยการพูดคุย

ถึงธรุกจิของครอบครวักบัผูส้บืทอดธุรกิจ ให้ผูส้บืทอดธุรกิจมี

โอกาสท�างานในธรุกจิครอบครัวในช่วงปิดภาคฤดูร้อนอย่าง 

มีความสุขเพื่อเตรียมตัวให้ผู้สืบทอดธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจเมื่อ 

จบการศึกษา (ซ่ึงผลการศึกษาสอดคล้องกับ Kelly and  

Crittenden, 2000) และหากผู้สืบทอดธุรกิจเป็นบุตรสาว  

ผูก่้อต้ังควรท�าความเข้าใจและมแีนวทางในการเปลีย่นแปลง 

บทบาทและค่านยิมของธุรกิจครอบครวัในการท่ีจะมีผูบ้ริหาร 

เป็นสภุาพสตรเีพือ่รองรบัผูส้บืทอดธรุกจิทีเ่ป็นสภุาพสตรเีข้า

สูธ่รุกจิครอบครวัในอนาคตต่อไปข้างหน้า ซึง่ผลการศึกษานี้

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sharma (2004) 

 

2. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจ
ครอบครัว

หากผู้ก่อตั้งมีการจ�ากัดบทบาทความเป็นเจ้าของ

ในฐานะสมาชิกครอบครัวท่ีจะเข้าสู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจ

ครอบครัว ประเด็นนี้จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้น�า

ให้กับผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว เนื่องจากผู้บริหารในธุรกิจ

ครอบครวัต้องสวมบทบาทการเป็นผูบ้รหิาร การเป็นสมาชกิ

ครอบครวัและความเป็นเจ้าของ หากผูส้บืทอดธรุกจิไม่เข้าใจ

บทบาทดังกล่าวและไม่สามารถแบ่งแยกบทบาทได้อย่าง

ชัดเจน อาจน�ามาซึ่งการจ�ากัดพัฒนาการการเป็นผู้บริหาร

ในธรุกจิครอบครวัได้ (สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Dyck, 

Mauws, Starke and Mischker, 2002) อย่างไรก็ตาม การ

สร้างสรรค์รูปแบบความเป็นเจ้าของที่เหมาะสมจะเป็นการ

ส่งเสริมการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจได้ เช่น การให้หุ้นสามัญ

กับสิทธิการออกเสียงและหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ไม่มีสิทธิในการ

ออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของธุรกิจครอบครัว สมาชิกของ

ธุรกิจครอบครัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ

ครอบครัวอาจได้รับเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ ในทางกลับกันสมาชิก

ทีไ่ด้รบัการวางตัวให้เป็นผูบ้รหิารจดัการธรุกจิครอบครัวอาจ

ได้รับเป็นหุ้นสามัญ เป็นต้น นอกจากนี้ การวางแผนและ

จัดเตรียมให้ผู้สืบทอดธุรกิจได้รับความรู้และการศึกษาท่ี

เกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมและธรุกจิครอบครวั เช่น การเลือก

เรียนหรือการฝึกอบรม การให้มีโอกาสได้คลุกคลีกับธุรกิจ

= e 35.754+1.181X1+1.211X2+1.093X3+1.362X4

1+e 35.754+1.181X1+1.211X2+1.093X3+1.362X4

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. กำรส่งเสรมิให้ผู้สบืทอดธรุกจิเข้ำมำร่วมในธรุกิจ
ครอบครัว

ผู้ก่อตั้งควรส่งเสริมให้ผู ้สืบทอดธุรกิจเข้าร่วมกับ

ธุรกจิครอบครวัต้ังแต่ยงัเยาว์วยั และควรค้นหาแนวทางการ

พัฒนาความสมัพันธ์ระหว่างบดิามารดาและบตุรผู้เยาว์ เพือ่

เป็นการเพิม่ความเป็นไปได้ในการที่ผูส้ืบทอดธุรกิจในฐานะ

บุตรผู้เยาว์ที่ได้รับการวางตัวจากบิดามารดาในการเข้าสู่ 
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ครอบครัวต้ังแต่ยังเยาว์วัยเพ่ือให้ผู้ที่จะสืบทอดธุรกิจท่ีจะ

ได้รับการวางตัวในอนาคตมคีวามรู ้ความเข้าใจ ความผกูพนั

และเห็นว่าธุรกิจครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (ผลการ

ศกึษาสอดคล้องกบั Dyck, Mauws, Starke and Mischker, 

2002 ; Ward, 1997 ; อ�าพล นววงศ์เสถียร, 2552)

3. ควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้สืบทอด
ธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัว

ความเห็นแก่ตัวและการขาดความห่วงใยเอื้ออาทร

ซึง่กนัและกนัของผู้สืบทอดธรุกจิและผูก่้อตัง้อาจเป็นปัญหา

ในตัวผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว รูปแบบการบริหารแบบ

เผดจ็การหรือการบรหิารตามสถานการณ์ของผูก่้อตัง้ มกัเป็น 

อปุสรรคต่อภาวะผูน้�าของผูส้บืทอดธรุกจิครอบครวั ผูก่้อตัง้

ที่เป็น “ครูที่ยอดแย่” น�าไปสู่ “ผู้สืบทอดธุรกิจที่ยอดแย่”  

ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ก่อตั้งธุรกิจควรตระหนักถึงปัญหา 

ดงักล่าวนี ้ความแตกต่างระหว่างรุ่น สภาพแวดล้อมทางธรุกจิ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ความรุนแรงในการแข่งขันทางธรุกจิ ท�าให้

บริบทหรือสถานการณ์การน�าในธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป การ

รบัฟังความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอืกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกิจ 

ใหม่ ๆ จากผู้สืบทอดธุรกิจเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการสร้าง

ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู ้สืบทอดธุรกิจกับ 

ผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัวและอาจน�าพาไปสู่ผลการประกอบ

การที่ดีของธุรกิจครอบครัวได้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Cater (2006), Hubler and Kaye (1999) 

และ Aronoff and Ward (1997) ด้วยเช่นกัน

 

4. ควำมเข้ำใจในคุณลักษณะภำวะผู ้น�ำของผู ้
สืบทอดธุรกิจครอบครัว

การท�าความเข้าใจในผู้สืบทอดธุรกิจในรุ่นต่อ ๆ ไป

ของผู้ก่อตั้งหรือผู้สืบทอดธุรกิจรุ่นที่ 1 ไปยังรุ่นที่ 2 หรือรุ่น

ต่อ ๆ  ไป ในเร่ืองเก่ียวกบัการบริหารธรุกิจครอบครวัให้เหมาะ

สมกับคุณลักษณะภาวะผู ้น�าของผู ้สืบทอดธุรกิจเป็นสิ่ง

ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง ผู้ก่อตั้งจะต้องมีความเต็มใจที่จะ 

ปรับองค์กรให้เหมาะสมกับทักษะภาวะผู้น�าของผู้สืบทอด

ธรุกจิ ในขณะเดยีวกนัผูส้บืทอดธรุกิจจะต้องได้รบัการยอมรบั 

ในธุรกิจโดยการตระเตรียมทักษะความรู้และความสามารถ

ทีจ่ะบรหิารจดัการธรุกิจและบรหิารจดัการคนในธุรกจิไปใน 

เวลาเดียวกันให้ได้ด้วย อัตลักษณ์ภาวะผู้น�าของผู้สืบทอด

ธรุกจิ ได้แก่ การแสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพ การสร้างคณุค่า การ

พฒันาบคุลากร การสร้างทมีงาน การสร้างภาวะผู้น�าและการ

แบ่งปัน การเป็นภาวะผู้น�าในรูปแบบ “ผู้รับใช้องค์กร” เช่น  

การสอนงานตามต�านานของธรุกจิครอบครวั อาทิ ความซือ่สตัย์ 

อดทน การทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับองค์กร การบริการลูกค้า 

เป็นต้น การท�าตวัเป็นผู้ตามในบางสถานการณ์ อาทิ การระดม 

ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ

โดยบุคลากรในองค์การ เป็นต้น (สอดคล้องกับการศึกษา

ของ Barach et al.,1988 ; Laub, 2003 ; Cater, 2006)

ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะให้กับผู ้บริหารธุรกิจ

ครอบครัวน�าไปใช้ส�าหรับธุรกิจครอบครัว เพื่อให้สามารถ 

อยูร่อด แข่งขันได้และสร้างความสามารถและความได้เปรยีบ 

ทางการแข่งขันให้กับธุรกิจครอบครัวท้ังในระดับชาติและ

ระดบัสากลต่อไป โดยจะต้องมกีารออกแบบแนวทางการส่ง

เสรมิการเข้าสูธ่รุกจิครอบครวัของผูส้บืทอดธรุกิจในรุน่ต่อไป 

โดยการสร้างความสมัพนัธ์ในเชิงบวกให้เกดิข้ึนระหว่างบดิา

มารดาและบุตรผู้เยาว์ การพูดคุยถึงธุรกิจครอบครัวในเชิง

บวกและสร้างสรรค์ การฝึกงานให้กบัผูส้บืทอดธุรกจิในภาค

ฤดูร้อนในช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ท�าความ

คุ้นเคยและเรียนรู้ธุรกิจตั้งแต่ยังเยาว์วัย การส่งเสริมให้การ

ศกึษาทีต่รงกบัแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของครอบครวั การ

จ�ากัดบทบาทในฐานะท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยการจัดสรร

หุ้นให้กับสมาชิกครอบครัวตามแผนการส่งต่อธุรกิจให้กับ

สมาชิกท่ีจะเป็นผู้สืบทอดธุรกิจและผู้ท่ีไม่ได้รับการวางตัว

ให้สืบทอดธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อลดความขัดแย้งภายใน

สมาชิกครอบครัว สร้างรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมในการ

บริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับคุณลักษณะภาวะผู้น�า

ของผู้สืบทอดธุรกิจ ให้เข้าสู่ธุรกิจครอบครัวเสียแต่เนิ่น ๆ 

เพ่ือให้เกิดความผูกพัน การเรียนรู้ในธุรกิจตั้งแต่ยังเยาว์วัย 

การสร้างภาวะผู้น�าในฐานะผู้รับใช้ไม่ใช่ในฐานะผู้ใช้ ปัจจัย

ท่ีกล่าวมาข้างต้นท้ังหมดนี้จะเป็นแนวทางที่ทั้งผู ้ก่อตั้ง

และผู้สืบทอดธุรกิจจะใช้เป็นแนวทางในการจัดการธุรกิจ

ครอบครัวเพื่อไปสู่ผลการประกอบการที่ดีและสร้างการ

เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจครอบครัวต่อไป
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