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5 เคลด็ลบัเปล่ียนแนวคิด “ธุรกิจครอบครัว” สู่ความยัง่ยืน 
ผูประกอบการธุรกิจครอบครัวไทย ตองเตรียมพรอมและปรบัตัวรบัความทาทายหากตองการอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน 
ทามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของกติกาการคาท้ังในระดบัโลกและภูมภิาคท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  

ขณะท่ีเทคโนโลย,ี การวางแผนสืบทอดกิจการ, นวัตกรรมใหมๆ , บุคลากรท่ีมีศกัยภาพ และ การขยายกิจการไปใน
ตางประเทศ จะเปน 5 ปจจัยสําคญัท่ีผลักดันการพัฒนาธุรกิจครอบครวัใหเติบโตและประสบความสําเร็จในปน้ี 

ยิ่งกระแสการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กําลังซึมซับและเขาไปอยูในสายเลือดของคนไทยไปเรยีบรอยแลว 
โดยเฉพาะกบัภาคธุรกิจไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ หรือแมแต ธุรกิจครอบครวั ท่ีตองเปล่ียนผานธุรกิจจากรุน
หน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง ท่ีตองพยายามแสวงหาโอกาสเพ่ือความกาวหนาและความอยูรอดในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือกาวไปสู
เปาหมายใหธุรกิจสามารถเติบโตไดในรุนตอไป 

ทางรอดของธุรกิจครอบครวั มีตั้งแตการผลักดันใหลูกหลานกาวข้ึนมารับชวงสืบทอดกิจการ การหามืออาชีพเขามาชวย
บรหิาร ไปจนถงึการขายกิจการครอบครวั หรือในบางกรณี การนําบรษิัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งจะสงผลตอ
การเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหุน และเปนการเปดใหคนนอกครอบครวัเขามารับรูเกีย่วของในการบรหิารจัดการธุรกิจมาก
ข้ึน อีกท้ังกระบวนการตางๆกอนการทํา IPO ซึ่งน่ันหมายถึง ธุรกิจตางๆ ท่ีเคยประกอบกิจการแบบ “กงสี” จะตองมีการ
เปล่ียนแปลงกันยกใหญ  
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ศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท PwC ประเทศไทย (ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส) กลาววา ความสําเร็จ
ของธุรกจิท่ัวไปน้ัน ปกตจิะวดักันท่ีรายได ยอดขาย กําไร แตสําหรับธุรกิจครอบครวั เปาหมายคือการเติบโตอยางยั่งยืนไปสู
รุนลูกรุนหลาน ซึ่งถึงแมวาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียกวารอยละ 70-80 ลวนเปนธุรกิจท่ีเติบโตมาจากกิจการครอบครวัแทบท้ังส้ิน 
แตผลจากการศกึษาของหลายๆสํานักพบวา อัตราการอยูรอด (Survival rate) ของธุรกิจครอบครวัจนถึงรุนท่ี 3 หรือ 4 กลับมี
นอยมากหรือไมถึงรอยละ 5 เปนท่ีมาของคํากลาวท่ีวา ธุรกิจครอบครวัมักจะไปไดไมเกิน 3 ชัว่อายคุ 

เชนเดียวกันกับธุรกิจครอบครวัไทย ท่ีมีผูประกอบการนอยราย (เปรยีบเทียบกับจํานวนผูประกอบการท้ังประเทศ) ท่ีมีฐานทุน
ขนาดใหญ และมรีะบบบรหิารจัดการท่ีดีเพียงพอท่ีจะสามารถตอยอดกิจการใหเติบใหญยืนหยดัเปนสิบๆรอย  ๆปแบบบรษิัท
ตางชาต ิซึ่งประเด็นการอยูรอดของธุรกิจครอบครวัท่ีไปไดไมไกลเกิน 3 รุนน้ัน สวนใหญเกิดจากปจจัยภายใน (Internal 
factors) เชน เมื่อธุรกิจเติบโต จํานวนสมาชิกของตระกูลเพ่ิมข้ึน ความแตกตางระหวางคนรุนเกา (Baby boomer) กับเด็กรุน
ใหม (Generation Y) ก็เริ่มขยายตัวข้ึน ยิ่งลักษณะวฒันธรรมไทยมกีารส่ือสารกันนอย ทําใหขาดการแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางสมาชกิครอบครัว มรีะบบ Seniority สูง ยิ่งทําใหเกิดความขัดแยงส่ังสมกันหลายประเด็นในธุรกิจครอบครวั 

“โจทยใหญท่ีผูประกอบการจะตองไปศกึษา หาคําตอบกับทีมบรหิารตั้งแตวันน้ี คือจะทําอยางไรใหองคกรของตนมีสวนผสมท่ี
ลงตัวระหวางการม ีTalent ท่ีเหมาะสมกบังาน มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ตอง
ถามตัวเองวากลยุทธท่ีใชในวันน้ีจะยังชวยใหธุรกิจท่ีทํา คงอยูในกระแสความตองการไปไดอีกหาปขางหนาหรือไม รวมท้ัง
ตองกลาตดัสินใจในเรื่องท่ีจะทําใหองคกรเตบิโตไมหยุดน่ิง สามารถรกัษาสวนแบงการตลาด รวมท้ังเจาะตลาดและขยายฐาน
ลูกคาใหม  ๆส่ิงท่ีสําคัญคือตองรูจักบรหิาร Risk และหาจุดกึง่กลางท่ีเหมาะสมระหวางการลงทุนและการกระจายความเส่ียง
ดวย,” นาย ศริะ กลาว 

จากผลการสาํรวจ PwC’s Playing their hand เม ือ่เรว็  ๆนี ้ยงัได กลาวถงึ ป จจยัสาํคญั 5 ประการทีธ่รุกจิครอบครวั ต อง
คาํนงึถงึในการประกอบกจิการไปสูความสาํเรจ็และย ัง่ยนืในป 2556 อนัได แก   

1. นวตักรรม (Innovation) ถือเปนกุญแจสําคัญท่ีจะชวยใหกิจการครอบครัวสามารถดําเนินธุรกจิใหอยูในกระแส (Relevant) 
และเปนท่ีตองการของลูกคาไมวาเวลาจะผานไปนานเทาใด ในกรณีน้ี ผูประกอบการจะตองมวีิสัยทัศนตอธุรกิจของตนใน
ระยะยาว คือ ตองกลาท่ีจะลงทุนในส่ิงใหม  ๆโดยไมหวังแคผลตอบแทนระยะส้ัน และยังตองมีการวางแผนกลยุทธทางดาน
นวัตกรรมไปพรอมๆกบัการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจ (Business goals) ของตนดวย ส่ิงท่ีสําคญัไมยิ่งหยอนไปกวากัน คือ
การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหคดิ พูด อาน เขียน และทําส่ิงตางๆดวยวิธีใหมๆ  มกีารเปล่ียนแปลงทางความคดิ รูจักการ
พัฒนาตอยอด มคีวามคดิริเริม่ใหมๆ  อยางสม่ําเสมอ อยาลืมวา เปาหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทํา
ใหส่ิงตางๆเกดิเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน นวตักรรมกอใหเกดิผลผลิต (Productivity) ใหมๆ และเปนท่ีมาสําคัญของความมัง่คั่ง
ทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีในระดบัอาเซียน จะเห็นไดวาการสรางนวัตกรรมยงัถกูผนวกใหเขาไปเปนหน่ึงในยุทธศาสตรของ
แผนแมบทไอซีทีอาเซียน (ASEAN ICT Master Plan 2015) อีกดวย 

2. เทคโนโลย ี(Technology) ส่ิงท่ีผูประกอบการกิจการครอบครัวสวนใหญยังมองขามคือ การนําเอาเทคโนโลยีมาชวยปฏิรูป
การดําเนินธุรกิจ แมกระท่ังผูบรหิารในตลาดเทคโนโลยีท่ีเรยีกไดวาพัฒนาลํ้าหนาชาวโลก อยาง สหรัฐอเมริกา ยงัมองวา
ความตองการเทคโนโลยใีหมๆ  จะกลายเปนความทาทายอันดับตนๆของธุรกิจครอบครวัในชวง 5 ปขางหนา เมื่อเปนเชนน้ัน 
ผูบรหิารควรหันมาใหความสําคญักบัเทรนดของเทคโนโลยี ไดแก สังคมออนไลน (Social), อิสรภาพในการทําธุรกิจจากท่ีใด
ก็ได (Mobile), การวิเคราะหขอมูลข้ันสูง (Analytics) และ ระบบคลาวน (Cloud) หรือส่ิงท่ีเราเรยีกวา SMAC 

ท่ีผานมา ประเทศไทยเริม่เห็นผูประกอบกิจการรายใหญ ในแวดวงธนาคาร ส่ือสาร และ อุตสาหกรรมบางประเภท เริม่นําเอา
เทคโนโลยีเหลาน้ีมาใชเพ่ิมมากข้ึน ซึง่ PwC คาดวาจะเริ่มมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม รวมท้ัง ธุรกิจครอบครัว
เห็นมาใหความสําคญักบัเทรนดเทคโนโลยีเหลาน้ีเพ่ิมมากข้ึนในอีก 3-5 ปขางหนา 



3. การสร างกลไกในการรกัษาและดงึดดูคนเก ง (Talent) การท่ีประกอบธุรกิจใดๆใหเติบโตประสบความสําเร็จตองอาศัย “คน” 
ซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน ประเด็นเรื่อง Talent War จะยิ่งเขามามีบทบาทมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามท่ีประเทศไทยกําลังจะเขาไปเปนสวนหน่ึงของ AEC ในปลายป 2558 

“ธุรกิจครอบครวัจะตองเตรียมความพรอมเรื่องคน โดยใหความสําคญัตั้งแตการคัดเลือกบคุลากร มกีารจัดทําสภาพการจาง
งานหลายรูปแบบเพ่ือดึงดดูผูสมัครงาน และเพ่ิมแหลงขอมูลของผูสมคัรงาน เพ่ือใหไดคนท่ีมคีวามสามารถ มีทักษะ เหมาะสม
กับลักษณะของงาน นอกจากน้ีธุรกิจครอบครวัยังควรเขาไปมีบทบาทในการสงเสริมการสรางงานและพัฒนาคนตั้งแตตนนํ้า 
โดยรวมมือกบัสถาบันการศกึษา เชน โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย ในการจัดโปรแกรมการฝกงาน การรับนักศึกษาเขาทํางาน 
เพ่ือใหไดคนท่ีมีคณุภาพ และมีทักษะตรงตอความตองการของตลาด (Marketable skills)” ศิระ กลาว 

นอกจากน้ี ผูบรหิารจะตองสรางกลไกในการรักษาคนเกงดวย ซึ่งถือเปนปญหาหลักของธุรกิจครอบครัวท้ังหลายในปจจุบัน 
เจาของกิจการจะตองมกีารสนับสนุนและสงเสริมคนนอกครอบครัว ใหข้ึนมาบริหารและสามารถเติบโตไปกับองคกรไดอยาง
เทาเทียม และสรางคานิยมโดยสงเสรมิคน ท่ีความสามารถ ไมใชตระกูลหรือนามสกุล นอกจากน้ี ความแตกตางทางความคดิ
และความเชื่อของคนในแตละเจเนอเรชั่น ไมวาจะ Baby boomers, Gen X, Y (Milliennials - คนยคุศตวรรตใหม) หรือ Z 
ยังถือเปนความทาทายท่ีผูบรหิารธุรกิจครอบครัวในศตวรรษท่ี 21 จะตองไปทําการบาน 

4. การวางแผนสบืทอดกจิการ (Succession planning) ปญหาท่ีพบบอยครั้งในประเด็นน้ีคือ บรษิัทขาดการจัดการดาน 
“กระบวนการ” ท่ีดีหรือไมมีเลย กอใหเกิดความเส่ียงตอการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว แมในบางครั้งผลกระทบอาจจะมองไม
เห็นไดในทันที เมื่อเปนเชนน้ี กิจการครอบครวัจะตองใหความสําคัญกับการวางแผนตั้งแตเน่ินๆ โดยมุงเนนในเรื่องหลักๆ 
ไดแก การสรางภาวะผูนําในทุกระดับ การพัฒนาผูนํารุนใหมเพ่ือรองรับการวางแผนสืบทอดตําแหนง การบรหิารจัดการคน
เกง มีแผนสรางคนใหเติบโตในทางเดินทางอาชีพอยางชดัเจน และเนนย้ําความผูกพันระหวางคนกบัองคกร ซึง่ถือเปนประเด็น
ตอเน่ืองจากการสรางและพัฒนาคนในองคกร 

ศิระ กลาววา “คําวา การวางแผนสืบทอดกิจการ หรือ การวางแผนสืบทอดตําแหนง แทจริงแลวคือการวางแผนเพ่ือใหมคีน
ใหมในอนาคตนําพาองคกรไปขางหนา Succession planning คือ การมรีะบบเพ่ือใหมีผูบริหารเมื่อถึงเวลา เกดิมาจากการ
พัฒนาคนใหพรอมไมวาจะเปนสมาชิกครอบครัว หรือ คนนอกท่ีมศีักยภาพพรอมรับตําแหนงเมื่อถึงเวลาสงไมตอ การวางแผน
ท่ีดีจริง คือมีตวัตายตวัแทน และมีตัวเลือกท่ีเหมาะสม” 

5. การขยายกจิการไปในตางประเทศ (International expansion) คําวา โกอินเตอร ดูเหมือนจะกลายเปนคําพูดติดปากของ
ภาคธุรกิจไทยไปเรยีบรอยแลว โดยเฉพาะในยามท่ีเรากําลังมุงไปสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ขณะท่ีหนวยงานภาครัฐ
ไดมีการดําเนินการหลายดานเพ่ือท่ีจะทําใหอาเซยีนรวมตัวกันเปนประชาคมท้ังในมติิของประชาชน สังคม วฒันธรรม และ
เศรษฐกิจเขาดวยกัน ในสวนของภาคธุรกิจ เราเห็นสัญญาณการเคล่ือนยายของเงินลงทุนของบรษิัทไทยท่ีตองการตอยอด
ทางธุรกิจ ขยายกําลังการผลิต หรือกระจายความเส่ียงไปยังประเทศเพ่ือนบาน เชน กลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พมา 
และเวียดนาม) ซึ่งแนวโนมการหาพันธมติรทางธุรกิจ หรือกิจกรรมการควบรวมในภูมิภาคนาจะยังมมีากข้ึนในอีก 2-3 ป
ขางหนา และผลักดันใหธุรกิจครอบครวัไทยกลายเปน Multinational firm มากข้ึน 

การกาวเขาสูเออีซี ถือเปนจุดเปล่ียนสําคัญของผูประกอบการธุรกิจไทยและอาเซียนในการกาวสูเวทีโลก ขณะเดียวกันก็เปน
การเปดบานตอนรบัผูประกอบการจากท่ัวโลกท่ีจะขยายการลงทุนเขาสูไทยเชนเดียวกัน ฉะน้ันการเดินหนารุกและตั้งรับใน
ครั้งน้ีทําใหผูประกอบการธุรกิจ ไมวาเล็ก กลาง ใหญ ตองมกีารพัฒนาท่ีไมหยดุน่ิง ในการขยายตลาดไปยังตางประเทศอยาง
ตอเน่ืองดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ  อยูตลอดเวลา ตอบโจทยความตองการของลูกคาแตละกลุมเปาหมาย อีกท้ังตอง
เนนในเรื่องการบริการเพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมและสรางลูกคาใหมๆ  ใหเพ่ิมมากข้ึน 

 “การดําเนินธุรกิจครอบครัวบนความเปล่ียนแปลงของโลก จําเปนตองอาศยัการประสานงานของคนทุกรุน เพราะอยาลืมวา 
ธุรกิจตองเติบโต และถูกพัฒนาไป ซึ่งในบางครั้ง ลูกหลานคงทําเองหมดไมได เพราะฉะน้ัน ถาธุรกิจครอบครวัจะแขงขันได ก็
ตองมองดูวาคูแขงเราเกงอะไร แลวเราจะเอาใครท่ีเกงมาชวย เอาองคความรูตาง  ๆท่ีเราไมมีเขามาเพ่ือตอยอดและเสริมสราง



ใหเราแข็งแกรงข้ึน พัฒนาธุรกิจ แลวขยายใหเติบโตตอไป Business as usual สําหรบัเรา  ๆทานๆ คงจะไมเพียงพออีก
ตอไป” ศิระ กลาวในท่ีสุด 

 

 


