
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562142

ปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว
กรณีศึกษาธุรกิจบริการขนาดยอม ในพ้ืนที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม*






       ณิชา ทองจํารูญ1**   ,   สัชฌุเสษฐ เรืองเดชสุวรรณ2      
           Nicha Thongjumroon1**  ,    Satchuset  Raungdessuwon2        

1ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
เลขที่ 120 ถนนมหิดล อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 ประเทศไทย

Management Department, Business Administration Faculty, The Far Eastern University 
120 Mahidol Road, Muang District, Chiang Mai Province, 50100, Thailand

2 ภาควิชาการสื่อสารการตลาดดิจิตอล คณะนิเทศศาสตร   มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 ประเทศไทย

Digital Marketing Department, Communication Arts Faculty, The Far Eastern University 
120 Mahidol Road, Muang District, Chiang Mai Province, 50100, Thailand

รบัตนฉบบับทความ:  7 มกราคม 2562   ปรบัปรงุบทความ: 10 มถินุายน 2562  ตอบรบัตีพมิพบทความ: 25 มถินุายน 2562  ____________________________________________________________________________________________________

*  เรียบเรียงจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เร่ือง “ปจจัยการสืบทอดธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมในพื้นท่ี
   อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม”
** ผูเขียนหลัก
    อีเมล: nicha@feu.edu

บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว                                   

รวมถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข กรณีศึกษาธุรกิจบริการขนาดยอม พื้นที่อําเภอจอมทอง                             

จังหวัดเชียงใหม  คัดเลือกกลุ มตัวอยางแบบเจาะจงตามเกณฑรูปแบบธุรกิจ ลําดับการสงตอธุรกิจ                             

การเตรียมสงตอทายาทรุนที่ 3 ขนาดธุรกิจ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนปที่กอตั้ง ไดกลุมตัวอยาง 5 ราย  

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง                                   

วเิคราะหขอมลูโดยเรยีบเรยีงและสรปุประเดน็ ผลวจิยัพบวา ปจจยัการสบืทอดและการสงมอบธรุกจิครอบครวั มี      

4 ปจจยั คอื ดานบุคคลผูสบืทอด ดานครอบครัว ดานความเปนผูประกอบการ และดานกลยุทธการสงตอธรุกจิ 
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โดยมีการศึกษา ความรูความเขาใจธุรกิจ และประสบการณทํางานเปนสิ่งสนับสนุนการสืบทอดธุรกิจ                              

ใหประสบความสําเร็จ และพบวาผูประกอบการมีความคาดหวังสูงในการใหทายาทสืบทอดธุรกิจ และ                       

ตองมกีารเตรยีมความพรอมและความเตม็ใจในการรบัชวงตอ หากทายาทเตม็ใจรบัชวงตอจะแสดงศกัยภาพ

ในการบริหารธุรกิจ จนรุนพอแมมั่นใจ ยอมรับและสงมอบธุรกิจครอบครัว ปญหาของการสืบทอดธุรกิจ                   

คือ ชองวางระหวางวัย ความเชื่อใจไวใจในการบริหารและอิสระในการใชชีวิต  

คําสําคัญ 
 ปจจัยการสืบทอดธุรกิจ    ธุรกิจครอบครัว  ธุรกิจบริการขนาดยอม  

Abstract  
 This research aims to study the factors of family business succession and delivery along 

with problems, obstacles and solutions; a case study of small service business in Chom Thong 

District, Chiang Mai Province. The sample were selected by using purposive sampling technique 

with the following criteria; the business type, the sequence of business transition, preparing                        

business transition to the 3rd generation descendants, size of business, average revenue per month 

and years of establishment. There were totally 5 businesses included. This study is a qualitative 

research, collected data by using in-dept interview through structured interview form. Data were 

analyzed by compiling and summarizing by topics. The result revealed that the family business 

succession and delivery factors had 4 factors; consisted of Successor, Family, Entrepreneurship, 

and Business Transition Strategy, including Knowledge and Understanding of the Business,                       

Work Experiences which Supported the Success of Family Business Succession. It was found that 

most entrepreneurs highly expected their descendants to take over the family business and there 

had to be prepared and willing to inherit the family business. If their descendants were willing to 

inherit the family business, it would show the potential of running the family business on their own 

until the parents were confident, accepted the work of their descendants and delivered their                      

business. The problems in the succession of family business were generation gap, trust in management 

and freedom in living lives. 

Keywords
 Business Succession Factors,  Family Business,  Small Service Business
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บทนํา
 ปจจุบันธุรกิจในประเทศไทยกวารอยละ 80 เปนธุรกิจครอบครัวและปญหาสวนใหญที่ธุรกิจเหลานี้

กําลังเผชิญก็คือ การสงผานธุรกิจจากรุนสูรุนใหประสบผลสําเร็จ  จากผลการสํารวจธุรกิจครอบครัวของ                 

ไพรซวอเทอรเฮาสคูเปอร ในป ค.ศ. 2012 พบวาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียกวารอยละ 70-80 ลวนเปนธุรกิจ                       

ที่เติบโตมาจากธุรกิจครอบครัว และอัตราการอยูรอด (Survival Rate) ของธุรกิจครอบครัวรุนท่ี 1 อยูที่                           

อัตรารอยละ 100 รุนที่ 2 อยูที่อัตรารอยละ 30 และรุนที่ 3 อยูที่อัตรารอยละ 12  และรุนที่ 4 จะเหลือเพียง

อตัรารอยละ 3 (MGRonline, 2014) ดงันัน้ความแข็งแกรงของธุรกจิครอบครัว ถอืวาเปนกลไกในการขับเคลือ่น

เศรษฐกจิของประเทศ โดยมูลคาของธรุกจิครอบครวัในประเทศไทยมมีลูคาธรุกจิรวมประมาณ 28 ลานลานบาท 

จากมลูคาธรุกจิรวมของประเทศทัง้หมด 39 ลานลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 72 ของระบบเศรษฐกจิ (Isranews 

Agency, 2013)  

 ในจังหวัดเชียงใหมถือวารูปแบบของธุรกิจครอบครัวเปนธุรกิจหน่ึงที่เปนตัวขับเคล่ือน ใหกับ                       

ระบบเศรษฐกิจในทองถ่ิน  ซึ่งในการสงมอบธุรกิจครอบครัวจากรุนสูรุนเปนปญหาหนักใจของเจาของธุรกจิ

ครอบครัวจํานวนมาก ทําอยางไรจึงจะสามารถสงมอบธุรกิจครอบครัวที่พอแมปูยาตายายไดกอต้ังข้ึน                       

สงมอบใหลูกหลานสืบทอดบริหารไดอีกหลายช่ัวคน ในขณะเดียวกันการประกอบธุรกิจในระดับทองถ่ิน                  

ก็ถือเปนรากฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจระดับชุมชน และสามารถตอยอดธุรกิจใหเติบโตในระดับจังหวัด                   

และประเทศ ซึ่งจะพบวาธุรกิจในระดับทองถิ่นสวนใหญนั้น มีการบริหารจัดการภายในครอบครัวเปนหลัก      

และมีการสืบทอดจากรุนสูรุน โดยสวนใหญธุรกิจจะมีขนาดเล็กถึงระดับกลางเทานั้น เนนการบริหารจัดการ

ภายในครอบครัว โดยมีผูสืบทอดธุรกิจหรือหัวหนาครอบครัวเปนผูบริหารหลัก  

 อําเภอจอมทองเปน 1 ในอําเภอของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ทั้งนี้                          

เนื่องดวยปจจัยดานภูมิศาสตรที่เอื้ออํานวยในการรองรับความเจริญจากตัวจังหวัดเชียงใหม ปจจุบัน                  

อําเภอจอมทองมีฐานะเปนเมืองศูนยกลางความเจริญทุกๆ ดานของกลุ มอําเภอทางตอนใตของ                                     

จังหวัดเชียงใหม ทางตอนใตของจังหวัดลําพูน และทางตอนใตของจังหวัดแมฮองสอน ปจจุบันมี                                  

สถานประกอบการกวา 1,000 แหง นบัวาเปนเมืองท่ีมคีวามเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวง 2-3 ป 

(ขอมูล ณ ป พ.ศ. 2554) ที่ผานมามีการลงทุนเกิดขึ้นจํานวนมากท้ังสถาบันการศึกษา หางคาปลีก                                  

หางสรรพสินคา สถาบันการเงิน รานวัสดุกอสราง เปนตน (Home Buyer Guide, 2011) นอกจากน้ีใน                          

ป ค.ศ. 2018 ภาวะเศรษฐกิจไทยภาคเหนือ ดานธรุกจิการกอสราง ธรุกจิคาปลกีคาสง มอีตัราการเติบโตมากข้ึน 

(Bank of Thailand, 2018) จากปจจัยดังกลาวสงผลตอการเติบโตของชุมชนและอําเภอ สถานประกอบการ

หลายแหงในพื้นที่อําเภอจอมทอง เกิดรายไดจากการทองเที่ยวและการจําหนายสินคาในพื้นที่มากขึ้น                         

ซึ่งทําใหการประกอบธุรกิจการคาในระดับทองถ่ินสามารถอยูรอดได  

 ปญหาท่ีสําคัญในการทําธุรกิจในระดับทองถ่ินท่ีผูประกอบการสวนใหญตระหนัก และไมตางจาก

ธุรกิจครอบครัวอื่นๆ คือ การสงมอบธุรกิจหรือการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของทายาทในทองถิ่นซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยหลายเลมที่ไดกลาวถึงปญหาและปจจัยท่ีสงผลตอการสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยปญหาและ
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ปจจัยที่พบสวนใหญ คือ ความสัมพันธระหวางรุน  การเลือกผูสืบทอดธุรกิจ  วัฒนธรรมของครอบครัว                                
รวมถึงผูสืบทอดไมตองการสืบทอดธุรกิจของครอบครัว  ซึ่งมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจ
ครอบครัวในอนาคต
 ในปจจุบันปญหาที่ธุรกิจครอบครัวสวนใหญกําลังเผชิญอยูคือ ทายาทผูสืบทอดยังใหความสําคัญ
นอยกับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว  อาจเน่ืองมากจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก อาทิ ทัศนคติ                         
ความคาดหวัง การดําเนนิชีวติของคนรุนใหม และความแตกตางระหวางวยัเปนตน สงผลใหทายาทผูสบืทอด
จาํนวนนอยทีก่ลบัมาบริหารธุรกจิครอบครัวของตนเอง ตามความคาดหวังของผูกอตัง้ธรุกจิทีต่องการใหธรุกจิ
ครอบครวัมีการสบืทอดและดาํเนนิกจิการตอไปแบบรุนสูรุน  จากปญหาทีก่ลาวมาขางตน ผูวจิยัจงึสนใจศกึษา
ปจจยัการสืบทอดธุรกจิครอบครัว กรณีศกึษาธุรกจิบริการขนาดยอมในพ้ืนทีอ่าํเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม
เพื่อเปนแนวทางในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และวางแผนเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับทายาทธุรกิจกอน

จะเขาสูการสงมอบธุรกิจใหกับทายาทธุรกิจแบบเต็มตัว

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษาธุรกิจบริการขนาดยอม       

ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
 2. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว                          
กรณีศึกษา ธุรกิจบริการขนาดยอม ในพ้ืนที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ความหมายของธุรกิจครอบครัว
       Saiviset (2009, 6) ไดใหความหมายของธุรกิจครอบครัววาหมายถึง ธุรกิจที่มีสวนของเจาของ
เปนสวนใหญหรือการควบคุมโดยครอบครัวเด่ียว และในกิจการอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวสองคน หรือ
มากกวาที่เขามามีสวนรวมในธุรกิจ สวน Navavongsathian (2009) ไดใหความหมายของธุรกิจครอบครัว                
วาหมายถึง ขอบเขตที่แสดงความเปนเจาของธุรกิจของกลุมตระกูลหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือด 
หรือการแตงงาน มีทีมบริหารจัดการ มีการวางแผนเพ่ือถายโอนไปสูทายาทรุนที่สองหรือรุนตอไป 
  ดังนั้น สรุปไดวา ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจที่มีการบริหารจัดการภายใตสมาชิกครอบครัว 
ซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือด และมีการถายโอนสงตอใหรุนใหตอไป
 2. การสืบทอดธุรกิจครอบครัว 
      Stavrou (1998 as cited in Parsomsup, 2015, 13) ไดทําการศึกษางานวิจัยเรื่องการวางแผน
การมีสวนรวมของธุรกิจครอบครัว ผลการศกึษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการเขารวมธุรกิจครอบครัว มีทั้งหมด 

4 ปจจัย ดังนี้ 

  2.1 ปจจัยสวนบุคคล คือ พฤติกรรมความตองการในการรวมธุรกิจของครอบครัว ความชอบ

สวนตัว เปาหมายการทํางาน ความสามารถของตน และทักษะการทํางาน
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  2.2  ปจจัยดานครอบครัว  คือ ความสัมพันธในครอบครัว การรวมมือภายในครอบครัว 

วัฒนธรรมในครอบครัว การปลูกฝงความรับผิดชอบภายในครอบครัว
  2.3  ปจจัยดานธุรกิจ  คือ ความสนใจในตัวสินคา หรือบริการภายในครอบครัว กลยุทธ                          
ของธุรกิจ วิธีการดําเนินงาน
  2.4  ปจจยัดานการตลาด  คอื โอกาสในการตอยอดธรุกจิ และการจดัทาํการตลาดใหตรงเปาหมาย
  นอกจากปจจัยหลัก 4 ปจจัยท่ีกลาวมา ยังมีปจจัยอื่นที่เก่ียวของและเปนหนึ่งในปจจัยท่ีชวย
ใหการถายโอนกิจการใหมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสามารถรวบรวมไวได 3 หมวดหมู ไดแก (Aphisakkun, 2017)  
1) เตรยีมความพรอมของทายาท: การศกึษาในระบบ (Formal Education) การฝกอบรม ประสบการณทาํงาน
ภายนอกบริษัท ตําแหนงที่เริ่มเขาทํางาน ระยะเวลาในการทํางานในบริษัทและ/หรืออุตสาหกรรม แรงจูงใจ
ในการเขาสูธุรกิจครอบครัว การรับรูตนเองในการเตรียมความพรอม 2) ความสัมพันธระหวางสมาชิก                                 
ในครอบครัวและธุรกจิ: การส่ือสาร ความเช่ือใจ ความผูกพนั ความภักด ีความปนปวนในครอบครัว การแขงขัน
ในหมูพีน่อง (Sibling Rivalry) ความอจิฉา ความขดัแยง คานยิมรวมและประเพณดีัง้เดมิ และ 3) การวางแผน 
และการบริหารแผนงาน: การวางแผนการสืบทอด การวางแผนการเสียภาษี การใชกรรมการบริหาร                              

จากภายนอก การใชที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว การสรางสภาครอบครัว

 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

      จากงานวิจัยของ Parsomsup (2015)  พบวา กลยุทธการสืบทอดธุรกิจครอบครัว แบงออกเปน 
3 สวน ไดแก ระยะกอนเขาสูธุรกิจ ระยะเขาสูธุรกิจ ระยะสืบทอดธุรกิจ โดยในชวงกอนเขาสูธุรกิจบิดา มารดา
จะแนะนําบุตรใหรูจักกับบุคคลที่เกี่ยวของกับธุรกิจท้ังผูซื้อ ผูขาย โดยรูปแบบกระบวนการทํางานยังไมมี                    
ความซับซอน พอเขาสูระยะเขาสูธุรกิจ เมื่อผูสืบทอดธุรกิจสําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดตามความสามารถ                             
ของแตละคน โดยบิดา มารดาจะเปนผูกําหนดภาระงานให โดยยังเปนลักษณะของการมอบหมายงานให                      
สวนระยะสืบทอดธุรกิจ เมื่อบิดา มารดาเร่ิมไวใจใหบุตรรับผิดชอบงานในระยะหน่ึง และพบวาบุตรมี                           
ความสามารถ จึงเร่ิมวางมือโดยใหผูสืบทอดธุรกิจรับผิดชอบงานท้ังหมด ซึ่งในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว                  
ยังตองอาศัยความเต็มใจในการสืบทอดกิจการ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Puvasiriapinun (2011) พบวา 
ปจจยัดานความตองการสวนบคุคล มคีวามสอดคลองกบัระดบัความเตม็ใจในการสบืทอดกจิการของผูสบืทอด
กิจการอยูในระดับสูง และสอดคลองกับ Saiviset (2019) ที่พบวา การบริหารและความสําเร็จของการ                                
สืบทอดธุรกิจ มีปจจัยที่เกี่ยวของ 2 ปจจัย คือ 1) ลักษณะการเขามาบริหารและการสืบทอดธุรกิจ                              
ประกอบดวย มีความตองการในตนเอง เปนความตองการของครอบครัว และตองการความม่ันคง                                   
โดยผูสืบทอดสวนใหญจะมีประสบการณภายนอกมากอนท่ีจะเขามาทําธุรกิจครอบครัว 2) ปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารและการสืบทอดธุรกจิประกอบดวย ความพรอมของผูสบืทอด วธิเีตรียมความพรอม
จากรุนพอแม  ในขณะที่งานวิจัยของ Sirijauson (2011) พบวา การวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว                   
ใหอยูรอดและยั่งยืน ผูกอต้ังตองมีการเตรียมทายาทใหพรอมทั้งในดานความรูและการบริหารจัดการ                                     
มีการฝกอบรมโดยเช่ือมโยงกับธุรกิจครอบครัวจนมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในธุรกิจเพ่ือใหทายาทสามารถ

นําพาธุรกิจครอบครัวไปสูเปาหมายอยางยั่งยืน
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  นอกจากน้ี Mark & Barrett (2004 as cited in Puvasiriapinun, 2011, 89) พบวา ตัวแปร                          
ที่มีอิทธิพลตอการวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอแผนการสืบทอดธุรกิจ คือ                      
การเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ และตามโอกาสที่เกิดขึ้นและปจจัยในเรื่องสภาพแวดลอมทางธุรกิจ                       
ทีส่งผลถงึความเปนเจาของของปจเจกบคุคลและลักษณะของผูจดัการในการถายโอนธรุกจิสูอกีรุนหนึง่ถดัไป 
รวมทัง้จะเกีย่วของกบัความสมัพนัธของคนรอบขาง ทศันคต ิและประสบการณทางธรุกจิ ตลอดจนวฒันธรรม
ทางธุรกิจ คุณคาและแรงจูงใจ สิ่งเหลาน้ีสงผลใหรูปแบบและวิธีการในการวางแผนการสืบทอดธุรกิจ                             
มีความแตกตางกัน 
  ดังนั้น สรุปไดวา การสืบทอดธุรกิจครอบครัวมีกระบวนการท้ังหมด 3 ระยะ คือ ระยะกอนเขา                   
สูธุรกิจ ระยะเขาสูธุรกิจ และระยะสืบทอดธุรกิจ การสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหประสบความสําเร็จนั้น                            
ตองสอดคลองกับความตองการสวนบุคคล อาทิ ความตองการ ความม่ันคง ของทายาทผูสืบทอดธุรกิจ                        

ซึ่งจะสงผลใหการสืบทอดธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดงานวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีประเด็นเพื่อศึกษาปจจัยการสืบทอดและการสงมอบ
ธรุกจิครอบครวั รวมทัง้ศกึษาปญหา อปุสรรคและแนวทางแกไขการสืบทอดธรุกจิครอบครวั กรณศีกึษาธรุกจิ
บริการขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการดําเนินงานการวิจัย ดังนี้
 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัสิง่ทีต่องการศกึษา เพือ่กาํหนดคาํถาม
ในงานวิจัย วัตถุประสงค และนิยามศัพทในงานวิจัย
 2. สรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในลักษณะคําถามปลายเปด ประกอบดวยปจจัย 4 ดาน 
1) ดานตัวบุคคลที่เปนทายาท ประสบการณทํางาน การเตรียมความพรอมและความเต็มใจ ในการรับชวงตอ 
2) ดานครอบครัว ประกอบดวย ความเช่ือมัน่ใจในตัวทายาทผูสบืทอด และความคาดหวังตอทายาทผูสบืทอด 
3) ดานความเปนผูประกอบการ และ 4) ดานกลยุทธการสืบทอดและสงมอบธุรกิจครอบครัว รวมถึงปญหา
อุปสรรคและแนวทางในการแกไขการสืบทอดธุรกิจ
 3. นาํแบบสมัภาษณไปตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื โดยใหผูทรงคณุวฒุดิานการบรหิารธุรกจิ
ชวยตรวจสอบคําถามในแตละขอ  หลังจากน้ันนํามาแกไขพรอมกับนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง (Try Out) 
เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงกอนจะนําไปใชในการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลสําหรับการวิจัย 
 4. ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนนี้ ไดแก ผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมในพื้นที่                           
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ
ในการพิจารณา ดังนี้ 4.1) รูปแบบของธุรกิจ ซึ่งมี 5 ประเภท ประกอบดวย  4.1.1) ธุรกิจโชวหวย  4.1.2) ธุรกิจ
เครื่องใชไฟฟาและจานดาวเทียม  4.1.3) ธุรกิจเสื้อผา ชุดนักเรียน กระเปาและรองเทา  4.1.4) ธุรกิจเคร่ืองใช
ไฟฟาและตวัแทนจาํหนายมอตอรไซค และ 4.1.5) ธรุกจิอปุกรณซอมแซมบานและวสัดกุอสราง  4.2) ปจจบุนั
ลําดับการสืบทอดธุรกิจอยูในรุนที่ 2 4.3) มีการเตรียมความพรอมสงตอทายาทจากรุนที่ 2 ไปสูรุนที่ 3                             
4.4) ธุรกิจทั้ง 5 ประเภท มีขนาดของธุรกิจเปนธุรกิจขนาดยอม  4.5) รายไดเฉล่ียของธุรกิจตอเดือน มากกวา 
50,000 บาทตอเดือน 4.6)  จํานวนปที่กอตั้ง มากกวา 10 ปขึ้นไป  และไดกลุมตัวอยางผูประกอบการ                        
ธุรกิจบริการขนาดยอมที่เปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจ รุนที่ 2  จํานวน 5 ราย 
 5.  การเกบ็รวบรวมขอมลูจะมาจากการรวบรวมจากเอกสารงานวิจยัทีเ่กีย่วของ รวมถงึผูวจิยัดําเนนิการ
สัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากผูประกอบการท่ีเปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจ                        
รุนท่ี 2 จํานวน 5 ราย 
 6. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาเรียบเรียง วิเคราะหและสรุปผล                            
ตามประเด็นแตละปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว 

ผลการวิจัย
 ผลการศกึษาพบวา ปจจยัการสบืทอดและการสงมอบธรุกจิครอบครวั กรณศีกึษาธุรกจิบริการขนาดยอม 
ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นดังตอไปน้ี
 1.  ดานบุคคลท่ีเปนทายาท
  1.1 ดานตัวบุคคล: ทายาทผูสืบทอดธุรกิจรุนที่ 2 (เจาของกิจการ) ใหความสําคัญกับ                                       
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ดานการศึกษา  ชวงอายุทีจ่ะเขาสบืทอดธุรกจิ รวมถึงความเหมาะสมดานวัยวฒุ ิ วฒุภิาวะตางๆ ทัง้นีผู้สบืทอด
ตองมีความรูในระดับปริญญาตรีเปนขั้นตํ่า ซึ่งอาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับสายธุรกิจครอบครัว                             
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจของผูสืบทอดธุรกิจ นอกจากนี้ในการสงมอบธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทผูสืบทอด
รุนที่ 3 ตองดูความเหมาะสมของวัยวุฒิ คุณวุฒิ ซึ่งมีสวนสําคัญในการตัดสินใจและการสงตอในการดําเนิน
ธุรกิจครอบครัว
  1.2 ดานประสบการณทาํงาน: หลังจบการศึกษา ทายาทผูสบืทอดธุรกจิ ตองออกไปแสวงหา
ประสบการณการทํางานจากหนวยงานหรือบริษัทภายนอกกอน เพื่อเรียนรูการทํางานกับผูอื่น เขาใจในการ
ทาํงานในตําแหนงพนักงาน หรอืการเปนลกูจาง รวมถึงระบบการบริหารจัดการตางๆ ของบริษทั การรูจกัแกไข
ปญหาตางๆ ในการทํางาน  เพื่อนําความรูที่ไดจากการทํางานบริษัทมาปรับปรุงพัฒนาระบบการทํางานของ
ธุรกิจครอบครัวใหดีขึ้น 
  1.3  การเตรยีมความพรอมและความเตม็ใจในการรบัชวงตอ: การเตรียมความพรอมให
กับทายาทผูสืบทอด ผูกอต้ังธุรกิจและทายาทธุรกิจรุนที่ 2 จะทําหนาที่ปลูกฝงแนวคิดและสรางทัศนคติ                      
เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทผูสืบทอดตั้งแตวัยเด็ก โดยผานการลงมือปฏิบัติรวมกับทายาทรุนที่ 2                         
(พอ แม) เพื่อใหผูสืบทอดธุรกิจมีมุมมองและเขาใจการทํางานของธุรกิจครอบครัว รวมถึงตระหนักถึง                        
ความสําคัญของธุรกิจครอบครัวท่ีสามารถหลอเล้ียงทุกคนในครอบครัวได ดังน้ัน ทายาทตองตระหนักและ              
ใหความสําคัญในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวตอไป
 2. ดานครอบครัว
      2.1 ดานความเชื่อมั่นในตัวทายาทผูสืบทอด: ในชวงระยะเขาสูธุรกิจครอบครัว ทายาท
ธุรกิจรุนที่ 2 ยังไมปลอยใหผูสืบทอดเขามาบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวเต็มรูปแบบ (100%) ทั้งนี้ทายาท                
ผูสบืทอดยงัไมไดรบัความเชือ่มัน่วาจะบรหิารธรุกจิครอบครวัไดอยางมีศกัยภาพ ดงันัน้ระยะเขาสูธรุกจิ ทายาท
ผูสืบทอดจะไดรับหนาที่ในงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาราน ไมวาจะเปนงานขาย งานดูแลลูกคา งานบัญชี                  
รวมถึงงานที่ตองมีความรับผิดชอบมากขึ้น โดยมีพอ แม (ทายาทรุนที่ 2) ใหการดูแลและเปนที่ปรึกษา                     
ทายาทตองแสดงศักยภาพในการทํางานใหกับทายาทรุนท่ี 2 เห็นและรับรูเพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นวาทายาท
จะสามารถบริหารธุรกิจครอบครัวและนําพาธุรกิจใหดําเนินตอไปได
  2.2 ดานความคาดหวังตอทายาทธุรกิจ: ทายาทรุนท่ี 2 มีความคาดหวังในตัวทายาท                        
ผูสืบทอดคอนขางสงูใหผูสบืทอดเขามาสบืทอดธรุกจิครอบครวัตอจากตน อยากใหธรุกจิทีส่รางมาจากรุนที ่1 
สามารถดําเนินตอไปถึงรุนหลัง แตทั้งน้ีทั้งน้ันข้ึนอยูกับความสมัครใจและความสนใจของผูสืบทอดธุรกิจวา
ตองการสืบทอดธุรกิจครอบครัวหรือไม หากตองการสบืทอดธุรกิจครอบครัวตอ  ทายาทรุนที่ 2 จะวางแผนสง
ผานธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทตอไป 
 3. ดานความเปนผูประกอบการ: ในแตละบุคคล จะมีคุณลักษณะและบุคลิกในดานความเปน                
ผูประกอบการท่ีแตกตางกัน ไมวาจะเปนดานแนวคิดมุมมองการบริหารจัดการ ซึ่งทายาทผูสืบทอดรุนท่ี 1                   
ก็จะแตกตางจากทายาทผูสืบทอดรุนที่ 2 และทายาทรุนที่ 3 ก็จะแตกตางจากทายาทรุนที่ 2 ซึ่งในดาน                       
ความเปนผูประกอบการท่ีทายาทผูสืบทอดตองมีคือ การเปนผูนํา เปนผูกลาตัดสินใจและแกไขปญหา                       
บริหารจัดการเปนในทุกๆ ดาน รวมถึงการทํางานรวมกับผูอื่นซึ่งในการดําเนินงานธุรกิจครอบครัวถือวา                        
เปนสิ่งที่สําคัญ
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 4. ดานกลยทุธการสบืทอดและสงมอบธรุกจิครอบครัว: ดานการวางแผนการสืบทอดธุรกจิครอบครัว 
ทายาทรุนท่ี 2 มีการวางแผนถายทอดธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทรุนท่ี 3 โดยเร่ิมตั้งแตการปลูกฝงต้ังแต                   
วัยเด็ก ใหเกิดการซึมซับธุรกิจครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวจะเริ่มใหทํางานในชวงปดเทอม เม่ือโตข้ึนจะเริ่ม                
ใหทํางานท่ีตองใชความรับผิดชอบมากข้ึน มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร รวมถึงการเขา                              
มามีสวนรวมในธุรกิจครอบครัวมากข้ึน เมื่อทายาทธุรกิจเร่ิมเขาสูระยะสืบทอดธุรกิจครอบครัว จะเร่ิมให                     
ทายาทรับผิดชอบมากขึ้นเกือบรอยละ 100 โดยยังคงมีทายาทรุนที่ 2 คอยทําหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษา
จนกวาจะเช่ือมั่นวาทายาทสามารถบริหารธุรกิจครอบครัวไดดวยตนเอง ไมวาจะเปนการทุมเทการทํางาน                  
การใสใจในการบริหารจดัการ การแกปญหาในสถานการณตางๆ รวมถงึความพรอมดานวฒุภิาวะดานอารมณ 
ซึ่งทายาทรุนที่ 2 (เจาของกิจการ) จึงจะสงมอบธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทรุนที่ 3 เขามาดูแลและ                           
บริหารจัดการธุรกิจตอไป 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําปจจัยที่เกี่ยวของในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว มาสรุปเปนรูปแบบ
ขัน้ตอนการสบืทอดธรุกจิครอบครวั กรณศีกึษาธรุกจิบรกิารขนาดยอม  ในพืน้ทีอ่าํเภอจอมทอง  จงัหวดัเชยีงใหม  
ไดดังนี้
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ภาพที่ 2: รูปแบบข้ันตอนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
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 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหาการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว                  
กรณีศึกษาธุรกิจบริการขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
 1. ชองวางระหวางวัย สงผลตอความคิดและการบริหารงานท่ีแตกตางกัน ไมวาจะเปนแนวคิด            
ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจแกปญหา มุมมองดานบริหารจัดการ ความรูความเขาใจในงานขายและ
การดูแลลูกคา รวมถึงการยอมรับปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน ซึ่งเปนปญหาที่เกิด
ขึ้นของชองวางระหวางวัย สงผลตอความขัดแยงในการทํางาน วิธีการแกไข ทายาทรุนที่ 2 และ ทายาทรุน                
ที่ 3 ตองมีการพูดคุยกันมากข้ึน ในเรื่องของปญหาท่ีไมเขาใจ ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งในมุม
ของทายาทรุนที่ 2 เปนมุมมองท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวาทายาทรุนที่ 3 แตอาจจะไมทันตอ                    
การใชเทคโนโลยีใหม ซึ่งทายาทรุนที่ 2 ตองยอมรับฟงและปรับกลยุทธแบบผสมผสานระหวางทายาทรุนที่ 2 
และทายาทรุนที่ 3 เพื่อใหธุรกิจครอบครัวสามารถดําเนินตอไปได
 2. ความเชื่อใจ และความไวใจในการบริหารจัดการ ทายาทรุนที่ 2 (เจาของกิจการ) ยังไมมี
ความม่ันใจในบคุคลทีเ่ปนทายาทผูสบืทอดธรุกจิรุนที ่3 ถงึแมวาจะมีการสงมอบธุรกจิครอบครัวใหกบัทายาท
ผูสืบทอดดําเนินการ วิธีการแกไข ผูสืบทอดตองยอมรับที่จะปรับตัวใหตรงกับความตองการของเจาของธุรกิจ 
(พอแม) ไมวาจะเปนในเรื่องการทํางาน  เรื่องของการบริหารจัดสรรดานการเงิน โดยรายงานการทํางานให
ทายาทรุนที่ 2 (พอแม) ทราบเพื่อใหเกิดความม่ันใจ และเช่ือใจวาทายาทผูสืบทอดจะสามารถบริหารจัดสรร
การเงินของธุรกิจครอบครัวได
 3.  อิสระในการใชชีวิต  เนื่องจากผูสืบทอดธุรกิจรุนที่ 3 เปนวัยที่ตองการอิสระในชีวิต  ดังนั้นหาก
ตองเขามาทาํงานธรุกจิครอบครวัทกุวนั การใชชวีติแบบเดมิกจ็ะหายไป ซึง่ทายาทรุนที ่3 ตองการมเีวลาทาํงาน
ที่ชัดเจน ซึ่งแตกตางจากรุนที่ 1 และรุนที่ 2 ที่จะทุมเทกับการทํางานโดยไมไดมีการกําหนดเวลาท่ีชัดเจน                      
วิธีการแกไข มีการปรับเวลาในการทํางานใหมีความชัดเจนในการเปด-ปดเปนเวลาแนนอน ซึ่งจะทําให                           
มีความชัดเจนในการบริหารจัดการ 
 ดงันัน้ จากผลการวจิยั พบวาการสบืทอดธรุกจิครอบครวัใหประสบความสาํเรจ็ตองอาศยัปจจยัตางๆ
เขามาสนับสนุน ไมวาจะเปนปจจัยในดานบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยความเปนผูประกอบการ และ
การวางแผนรูปแบบการสงมอบธุรกจิครอบครัว เพ่ือใหการสืบทอดธุรกจิครอบครัวสามารถสงตอไปยังทายาท
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัย ปจจัยการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว  กรณีศึกษาธุรกิจบริการ                          
ขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีผลตอการสืบทอดธุรกิจครอบครัว                         
ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ 1) ปจจัยดานบุคคลที่เปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจ  2) ปจจัยดานครอบครัว                                  
3) ดานความเปนผูประกอบการ และ 4) ดานกลยุทธการสืบทอดและสงมอบธุรกิจครอบครัว
 1. ดานบุคคลท่ีเปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจ  ผลวิจัยพบวา ทายาทธุรกิจตองมีความรู                                 
ความเขาใจในธุรกิจ ประสบการณทํางานทั้งภายในครอบครัวและภายนอก รวมถึงการเตรียมความพรอมให
กับทายาทผูสืบทอด ผูกอต้ังธุรกิจและทายาทธุรกิจรุนที่ 2 จะทําหนาที่ปลูกฝงแนวคิดและสรางทัศนคติ                
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เกีย่วกับธรุกจิครอบครัวใหกบัทายาทผูสบืทอดต้ังแตวยัเดก็ ซึง่สอดคลองกบัปจจยัดานความตองการสวนบุคคล 
ความสัมพันธของครอบครัว และการเตรียมความพรอมของทายาท ของ Saiviset (2009)  ที่ศึกษา เร่ือง                          
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเต็มใจในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของทายาท พบวาความตองการสวนบุคคล 
การเตรยีมความพรอมของทายาท การรบัรูความสมัพันธภายในครอบครวั เปนปจจยัทีม่อีทิธิพลตอความเตม็ใจ
ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และสอดคลองกับ Aphisakkun (2017) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ                                
การถายโอนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ตองมีการเตรียมความพรอมของทายาท ไมวาการศึกษาในระบบ 
(Formal Education) การฝกอบรม ประสบการณทาํงานภายนอกบริษทั การรับรูตนเองในการเตรียมความพรอม 
 2. ดานครอบครัว จากผลการวจิยั ผูประกอบการสวนใหญมคีวามคาดหวงัทีจ่ะใหผูสบืทอดธรุกจิ
เขามาสืบทอดธุรกิจครอบครัวและดําเนินการบริหารตอไปยังรุนหลังซึ่งตรงตามแนวคิดกลยุทธการสงผาน
ธุรกิจสูรุนที่ 3 ของ Santiwong (2003) ที่พบวา พอแมจะไมสงตอธุรกิจใหกับทายาทถาไมมีความม่ันใจ                              
ในตัวทายาท รวมถึงสอดคลองกับ Parsomsup (2015) ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองกลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายใน
ครอบครัวของผูประกอบการคาขายปลาทะเล ในพ้ืนที่อําเภอแกลง จังหวัดระนอง พบวา บิดา มารดาเริ่ม                    
ไวใจใหบตุรรบัผดิชอบงานในระยะหน่ึง เมือ่บตุรมคีวามสามารถ จงึเร่ิมวางมือโดยใหผูสบืทอดธุรกจิรบัผิดชอบ
งานท้ังหมดแบบเต็มตวัโดยเปนผูตดัสนิใจทุกอยางในธุรกิจ รบัผดิชอบในทรัพยสนิของธุรกจิ โดยบิดา มารดา
มีสวนชวยใหคําปรึกษาเก่ียวกับธุรกิจ และชวยเหลือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน ซึ่งผลการวิจัยมี  
ความสอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ ที่พบวาทายาทธุรกิจตองตัดสินใจและแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง                  
ทั้งในดานการบริหารจัดการ และการบริหารยอดขายใหกับธุรกิจครอบครัว
 3. ดานความเปนผูประกอบการ พบวาลักษณะที่แสดงถึงความเปนผูประกอบการของทายาท
ธุรกิจ จะประกอบดวย มีความเปนผูนํา กลาตัดสินใจและแกไขปญหา บริหารจัดการดานตางๆ ทํางานรวม
กับผูอื่น ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหพอแมมองเห็นศักยภาพของทายาทผูสืบทอดที่จะสามารถดําเนินธุรกิจ
ครอบครัวซึ่งตรงกับแนวคิดของ Aphisakkun (2017) ที่ระบุวา คุณลักษณะภาวะผูนํา  การรูจักตนเอง                           
ความเช่ือมั่นในตนเอง สรางความนาเชื่อถือใหกับผูอื่น มีคานิยมที่ชัดเจน การกลาตัดสินใจ มีความมุงมั่น                     
ที่จะเรียนรูอยางตอเนื่อง และความสามารถในการจัดการ จะทําใหทายาทประสบความสําเร็จในการเขามา
รับชวงตอจากรุนพอแมในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
 4. ดานกลยุทธการสืบทอดและสงมอบธุรกิจครอบครัว พบวา ครอบครัวมีการวางแผน                        
การสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยทายาทรุนที่ 2 มีการวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทรุนที่ 3  
ตั้งแตวัยเด็กโดยปลูกฝงธุรกิจครอบครัวโดยการทํางานจากงานชิ้นเล็ก ความรับผิดชอบนอยจนถึงงาน                             
ที่มีลักษณะตองใชความรับผิดชอบสูง โดยพอแมจะเขามาชวยดูแลและคอยแนะนํา และประเมินศักยภาพ
ความพรอมของทายาทผูสืบทอดกอนจะสงมอบธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทอยางเต็มตัว เชนเดียวกับ                          
งานวจิยัของ Sirijauson  (2011) ทีพ่บวาการวางแผนการสบืทอดธรุกจิครอบครัวใหอยูรอดและย่ังยนื ผูกอตัง้
ตองมีการเตรียมทายาทใหพรอม ทั้งในดานความรูและการบริหารจัดการ  มีการฝกอบรมโดยเชื่อมโยงกับ     
ธรุกจิครอบครวัจนมคีวามเขาใจอยางลกึซึง้ในธรุกจิ เพ่ือใหทายาทสามารถนาํพาธรุกจิครอบครวัไปสูเปาหมาย       
อยางยั่งยืน
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 5. ปญหา อุปสรรค การสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว  กรณีศึกษาธุรกิจบริการ
ขนาดยอม ในพื้นที่อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
  ผลวิจัยสรุปไดทั้งหมด 3 ปญหาหลัก คือ  1) ปญหาดานชองวางระหวางวัย 2) ปญหาดาน                   
ความเชื่อใจในการบริหารจัดการของทายาทผูสืบทอด และ 3) ปญหาความตองการอิสระในการใชชีวิต 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Preechanaruechitkul (2003) ที่พบวา  ผูประกอบการท่ีมีคุณลักษณะสวนบุคคล
แตกตางกัน ในดานทักษะเฉพาะ ความรู เทคนิค ทัศนคติ และประสบการณ  คุณลักษณะของผูประกอบการ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูประกอบการดวยกัน รวมถึงดานการจัดการความขัดแยง ความเชื่อใจ 
ก็จะแตกตางกัน สวนแนวทางการแกปญหา คือ การพูดคุยระหวางทายาทผูสืบทอดธุรกิจกับรุนพอแม                              
ใหเขาใจในความตองการทั้ง 2  ฝายเพ่ือหาแนวทางขจัดปญหาชองวางระหวางวัย  รวมถึงในการปฏิบัติงาน
ของทายาทธุรกิจตองแสดงศักยภาพใหเห็นวาสามารถบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวได เพื่อใหรุนพอแมเกิด
ความม่ันใจอีกทัง้ยอมรับฟงคําตเิตอืนจากรุนพอแม ซึง่มปีระสบการณมากอนและนํามาปรับใชในการบริหาร 

สรุป
 จากผลการวจิยัปจจยัการสบืทอดและการสงมอบธรุกจิครอบครวั กรณศีกึษาธรุกจิบรกิารขนาดยอม
ในพ้ืนท่ีอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยสามารถสรุปปจจัยที่มีผลตอการสืบทอดธุรกิจครอบครัวได                 
4 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานบุคคลที่เปนทายาทธุรกิจ 2) ปจจัยดานครอบครัว 3) ปจจัยดานความเปน                            
ผูประกอบการ และ 4) ปจจัยดานกลยุทธการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจครอบครัว ทั้งนี้สามารถสรุป                     
ออกเปนขั้นตอนในการสืบทอดและการสงมอบธุรกิจ เปน 3  ขั้นตอน ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มตนธุรกิจครอบครัว 
ขั้นที่ 2 ขั้นระหวางการสงมอบธุรกิจครอบครัว และขั้นที่ 3 ขั้นการสงมอบธุรกิจครอบครัว โดยผูกอตั้งธุรกิจ     
หรือทายาทรุนท่ี 2 ใหความสําคัญแตกตางกัน ในแตละข้ันตอนของการสืบทอดธุรกจิครอบครัว โดยในข้ันเร่ิมตน
ธุรกิจครอบครัว ผูกอตั้งธุรกิจจะใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคคลและดานครอบครัวเปนอันดับแรก                           
เพื่อใหทายาทไดซึมซับธุรกิจครอบครัวต้ังแตวัยเด็ก รวมถึงการเขามามีสวนรวมกับธุรกิจครอบครัวเพื่อให                
มองเห็นภาพรวมของธุรกิจตั้งแตวัยเด็ก สวนขั้นระหวางการสงมอบธุรกิจครอบครัวนั้น จะใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานครอบครัว ดานความเปนผูประกอบการและดานการวางแผนและสงตอธุรกิจครอบครัว แตจะเนน
ความสําคัญดานความเปนผูประกอบการมากขึ้น โดยเฉพาะการใหทายาทผูสืบทอดมีมุมมองในการบริหาร 
ที่สูงข้ึน ลงมือทําทุกอยางในธุรกิจไดดวยตนเอง โดยผูกอตั้งจะทําหนาที่ดูแลและคอยใหคําแนะนํา                                   
กอนสงมอบธุรกจิครอบครัวใหกบัทายาทอยางเต็มใจในข้ันการสงมอบธุรกจิครอบครัว ซึง่ข้ันการสงมอบธุรกจิ
ครอบครัวนัน้ถอืเปนขัน้ทีท่ายาทธุรกจิตองทาํหนาทีข่องผูบรหิารแบบเต็มตวัทัง้ในดานการบริหาร การรบัผดิชอบ 
การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในทุกดาน โดยผูกอต้ังธุรกิจจะใหความสําคัญกับปจจัยในดานความเปน                 
ผูประกอบการและดานการวางแผนและสงตอเขามาพิจารณาในการสงมอบธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีปจจัยยอย
ทีส่นบัสนนุใหการสบืทอดธรุกจิครอบครวัประสบความสาํเรจ็ ไดแก ประสบการณทาํงานของทายาทผูสบืทอด 
การเตรียมความพรอมและความเต็มใจในการรับชวงตอ ความเชือ่ม่ันในตัวทายาทผูสบืทอด และความคาดหวัง
ตอทายาท นอกจากนี้ผูกอตั้งธุรกิจหรือทายาทรุนที่ 2 (รุนพอแม) ตองพูดคุยระหวางทายาทผูสืบทอดธุรกิจ             
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ใหเขาใจในความตองการของตนเอง รวมถึงความตองการของทายาทผูสบืทอด เพือ่ลดปญหาชองวางระหวาง
วยั พรอมท้ังใหทายาทแสดงศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกจิครอบครัวแบบเต็มท่ี โดยมีผูกอตัง้หรือทายาท
รุนท่ี 2 (พอแม) เปนผูคอยใหคําปรึกษาและสนับสนุน  ซึ่งจะทําใหทายาทผูสืบทอดธุรกิจเกิดความม่ันใจ และ
เชื่อมั่นวาตนเองจะสามารถสบืทอดธุรกิจครอบครัวใหประสบความสําเร็จ
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
  จากกรณีศึกษากลุมตัวอยาง 5 รายธุรกิจ พบวา ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวนั้น สิ่งที่เปน                      
ปจจัยสําคัญในการสืบทอดธุรกิจอันดับแรกคือ การปลูกฝงธุรกิจครอบครัวใหกับทายาทตั้งแตวัยเด็ก                            
โดยใหเกิดการเรียนรู ความใกลชิด ความผูกพันในธุรกิจครอบครัว โดยบางคร้ังผูกอตั้งธุรกิจหรือพอแม                     
(ทายาทรุนที่ 2) ตองลองใหทายาทไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง รวมถึงการตัดสินใจในบางเรื่องดวยตนเอง                  
เพือ่ใหเกดิประสบการณในการทํางาน ซึง่จะใหทายาทธรุกจิมีความเช่ือมัน่และม่ันใจวาตนเองสามารถเขามา
ชวยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวได  ทั้งนี้จากองคความรูที่ได ผูประกอบการ นักวิชาการ สามารถนําผลวิจัย
ทีไ่ดไปวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหกบัทายาทผูสบืทอด เพือ่ใหสามารถสงตอถายโอนธรุกจิครอบครัว
ไปยังทายาทธุรกิจรุ นที่ 2 และ 3 รวมถึงผูประกอบการเขาใจปญหาและอุปสรรคในการสืบทอดธุรกิจ                                
สงผลใหผูประกอบการสามารถบริหารจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
  ผูวจิยัควรศกึษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการการประกอบการธุรกิจครอบครัว ภายใตการบรหิาร
จัดการผูสืบทอดธุรกิจระหวาง Baby Boomer  Generation X และ Generation Y เพื่อจะไดเห็นมุมมองใน
การบริหารจัดการที่แตกตางระหวางรุน รวมถึงกลยุทธในการบริหารจัดการ
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