
ผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง: 

พิส่จน์ตัวเองเพื่อกิ�าวส่�กิารเป็น

ผู้่�บริหารเน็กิซ์เจนรุ�นใหม่�

ร�ยง�นผลสำ�รวจผู้นำ�ธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ ประจำ�ปี 2562 

ฉบับประเทศไทย 



03

05

06

08

11

15

18

19

สารบัญ

บทนำ�

พบกับ ‘เน็กซ์เจน’ ผู้ขับเคลื่อน 

ธุรกิจครอบครัว

ผู้บริห�รเน็กซ์เจนรุ่นใหม่ต้องก�ร 

มีส่วนร่วมในก�รขับเคล่ือนธุรกิจ 

ครอบครัวสู่คว�มสำ�เร็จ

เป้�หม�ยของธุรกิจครอบครัว 

และก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มของผู้นำ�

รุ่นใหม่

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้นำ�ธุรกิจ

ครอบครัวรุ่นใหม่

คุณลักษณะที่หล�กหล�ยของ 

ผู้นำ�ธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่

NextGen Club ของ PwC  

ประเทศไทย: คลับท่ีสร้�งเครือข่�ย 

เพิ่มโอก�สในก�รเรียนรู้ และ 

เสริมทักษะก�รเป็นผู้นำ�ให้กับ 

เน็กซ์เจน

อน�คตธรุกจิครอบครวัขึน้อยูก่บั

ผู้นำ�รุ่นใหม่



บทนำา

สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ 

ผู ้บริห�รและผู ้นำ�องค์กรต้องก้�วทันก�ร 

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพร�ะคว�มไม่แน่นอน 

ท�งเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิิจิทัลรูปแบบใหม่  

รวมทั้งก�รแข่งขันที่รุนแรงของผู้ประกอบ 

ก�รทั ่วโลก ล้วนเป็นปัจจัยที ่กดิดิันธุรกิจ 

ครอบครัวให้ต้องปรับตัวรวดิเร็วย่ิงข้ึนกว่�เดิิม 

ส่งผลให้คว�มท้�ท�ยในก�รดิำ�เนินธุรกิจเพิม่

ข้ึนอย่�งท่ีไม่เคยมีม�ก่อน

ในช่่วงท่ีผ่�นม� ซีอีโอและผู้บริห�รต่�งแสวงห� 

รูปแบบก�รทำ�ธุรกิจใหม่ ๆ เพ่ือนำ�เทคโนโลยี

ม�ใช่้ให้เกิดิประโยช่น์สูงสุดิ ในขณะเดิียวกัน 

ก็พย�ย�มที่จะรักษ�และสืบทอดิคุณค่�ของ 

ครอบครัวท่ีส่ังสมม�ต้ังแต่รุ่นบรรพบุรุษ อีกท้ัง 

ยังต้องปรับตัวเพื่อให้กิจก�รส�ม�รถแข่งขัน 

ไดิ ้ในสภ�พแวดิล้อมท�งธุรก ิจที ่ เปลี ่ยน 

แปลงไป ทำ�ให้เกิดิหล�ยคำ�ถ�มสำ�คัญที่ต�ม 

ม�ว่�ผู้บริห�รธุรกิจครอบครัวรุ่นปัจจุบันจะ 

ส�ม�รถไว้ว�งใจและส่งต่อกิจก�รให้กับผู้นำ� 

รุ่นใหม่ให้ช่่วยขับเคล่ือนกิจก�รไปสู่เป้�หม�ย

ในอน�คตโดิยยังคงรักษ�คุณค่�หลัก (Core 

values) ที ่ส่งผ่�นจ�กรุ ่นสู ่รุ ่นไดิ้หรือไม่? 

ผู้นำ�รุ่นใหม่มีคว�มพร้อมในก�รรับไม้ต่อท�ง 

ธุรกิจแค่ไหน? และจะมีวิธีก�รจัดิก�รกับ 

ธุรกิจหลังก�รส่งมอบกิจก�รอย่�งไร? 

ท�ง PwC ประเทศไทย มีคว�มยินดีิท่ีจะนำ�เสนอ 

ร�ยง�นผลสำ�รวจผู้นำ�ธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่

ประจำ�ปี 2562 ฉบับประเทศไทย (PwC 

Thailand’s NextGen Survey 2019 - Thailand 

Report) ท่ีถูกจัดิทำ�ขึ้นเป็นครั้งแรก 

เพื่อนำ�เสนอคำ�ตอบต่อคำ�ถ�มเหล่�นี้นอก 

จ�กน้ี สถิติและตัวเลขต่�ง ๆ  ในร�ยง�นฉบับน้ี 

ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้นำ�ธุรกิจ 

ครอบครัวรุ ่นใหม่ของไทยจ�กหล�กหล�ย 

กลุ่มธุรกิจเช่่นอุตส�หกรรมก�รผลิต ก่อสร้�ง 

และค้�ปลีก 

ทั้งนี้ แนวคำ�ถ�มที่ถูกบรรจุอยู่ในผลสำ�รวจ 

มุ ่งเน้นไปที ่ก�รจัดิลำ�ดิับคว�มสำ�คัญและ 

เป้�หม�ยท�งธุรกิจของธุรกิจครอบครัวรวม 

ถึงประเดิ็นเรื ่องของคุณค่� คว�มส�ม�รถ 

คว�มค�ดิหวัง และก�รเตรียมพร้อมสำ�หรับ 

ก�รเป็นผู้นำ�ในอน�คตว่�ผู้นำ�รุ่นใหม่มีมุมมอง 

ต่อธุรกิจครอบครัวของตนอย่�งไร และ 

ประเมินธุรกิจครอบครัวของตนเมื่อเปรียบ 

เทียบกับกิจก�รของคู่แข่งอย่�งไร ย่ิงไปกว่�น้ัน 

ร�ยง�นยังแสดิงให้เห็นถึงจุดิแข็งและจุดิอ่อน

ของผู้นำ�รุ่นใหม่ รวมถึงวิธีก�รที่จะส�ม�รถ 

เสริมสร้�งทักษะใหม่ ๆ  ให้กับผู้นำ�เหล่�น้ีด้ิวย

ผู้นำ�ธุรกิจครอบครัวท้ังรุ่นปัจจุบันและอน�คต 

ควรให้คว�มสำ�คัญอย่�งใกล้ช่ิดิกับสิ ่งที  ่

สม�ช่ิกครอบครัวในแต่ละรุ่นต้องก�รรวมถึง 

คว�มค�ดิหวังท่ีมีต่อกัน โดิยไม่ลืมว่� ท�ย�ท

ธุรก ิจครอบครัวร ุ ่นใหม่ย ังต ้องก�รก�ร 

สนับสนุนและคว�มไว้ว�งใจจ�กผู ้น ำ�รุ ่น 

ปัจจ ุบ ัน ร�ยง�นผลสำ�รวจฉบับนี ้ไดิ ้ให้ 

คำ�แนะนำ�ที่ผู้นำ�ทั้ง 2 รุ่น จะส�ม�รถนำ�ไป 

ปฏิิบัติไดิ้จริงซึ่งเร�เช่ื่อว่�คำ�แนะนำ�เหล่�นี้ 

จะช่่วยให้ผู้นำ�รุ่นใหม่ส�ม�รถก้�วขึ้นม�เป็น 

ผู้นำ�ท่ีประสบคว�มสำ�เร็จได้ิในอน�คต
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นิพันธ์ุ ศรีสุขุึ้ม่บวรชัยู่

หัวหน้�ส�ยง�น Clients and Markets

หัวหน้�กลุ่มลูกค้�ธุรกิจครอบครัว

หุ้นส่วนส�ยง�นภ�ษีและกฎหม�ย 

บริษัท PwC ประเทศไทย

ดิ้วยคว�มมุ่งม่ันท่ีต้องก�รช่่วยให้ท�ย�ท

ธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ส�ม�รถเป็นผู้นำ�

ที่ดิีและยกระดิับกิจก�รของตนให้เติบโต

ไดิ้อย่�งยั่งยืน PwC ประเทศไทย จึงไดิ้จัดิตั้ง 

NextGenClub ข้ึนโดิยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ช่ว่ย

ผู้นำ�เหล่�นี้เตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับก�ร

สืบทอดิกิจก�รผ่�นหลักสูตรและก�รฝึก

อบรมจ�กทีมผู้เช่ี่ยวช่�ญ เพื่อเสริมสร้�ง

คว�มรู้และทักษะที่จำ�เป็นเพ่ือให้ผู้นำ�รุ่นใหม่

เหล่�นี้ ส�ม�รถประยุกต์ใช่้และนำ�พ�กิจก�ร

ของตนไปสู่คว�มสำ�เร็จ

เร�เช่ื่อครับว่� ธุรกิจครอบครัวจะยังคงเป็น

ฟันเฟองสำ�คัญของก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ เร�มีคว�มยินดิีเป็นอย่�งยิ่งที่ไดิ้

เป็นส่วนหนึ่งของก�รเดิินท�งและร่วมเป็น

สักขีพย�นในก�รเห็นธุรกิจครอบครัวไทย

มคีว�มเจรญิก�้วหน�้และเตบิโตอย�่งต่อเนือ่ง

ต่อไป
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ในโลกยุคดิิจิทัลวันน้ี สภ�พแวดิล้อมท�งธุรกิจท่ัวโลก 

กำ�ลังเปล่ียนแปลงไปอย่�งรวดิเร็วแบบท่ีไม่เคยเกิดิข้ึน 

ม�ก่อน เช่่นเดีิยวกันกับธุรกิจในประเทศไทยท่ีกำ�ลัง 

เผชิ่ญกับคว�มท้�ท�ยหล�กหล�ยด้ิ�น เช่่น ก�รเข้�ม�ของ 

เทคโนโลยีเกิดิใหม่ ก�รส่ือส�รท่ีรวดิเร็วไร้พรมแดิน คว�มต้อง 

ก�รทักษะแรงง�นและรูปแบบก�รดิำ�เนินธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีล้วน

นำ�ม�ซ่ึงโอก�สและคว�มท้�ท�ยในก�รดิำ�เนนิง�น ซึง่ถอืเปน็ 

เรือ่งทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดิท้ีธ่รุกจิครอบครวัไทยตอ้งเตรยีมพร้อม 

รับมือและจัดิก�รกับอุปสรรคท่ีอ�จเกิดิข้ึน

อนาคตธุุรกิิจครอบครัวข้ึ้�นอยู่่�กัิบผู่้�นำารุ�นใหม่�

เม่ือเป็นเช่่นน้ี ผู้นำ�ธุรกิจครอบครัว โดิยเฉพ�ะอย่�งย่ิง ท�ย�ท 

ผู้นำ�รุ่นใหม่จำ�เป็นต้องมีทักษะท่ีหล�กหล�ยเพ่ือรับมือกับก�ร 

เปล่ียนแปลงของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือสร้�งก�รเติบโต 

อย่�งย่ังยืนให้กับธุรกิจครอบครัว และแม้จะต้องเผชิ่ญกับ 

แรงกดิดัินจ�กผู้นำ�รุ่นเก่�ในก�รรักษ�คว�มยั่งยืนและ 

คว�มมั่งคั่งของกิจก�ร

ร�ยง�นผลสำ�รวจผู้นำ�ธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ประจำ�ปี 2562 

ฉบับประเทศไทย เป็นส่วนหน่ึงของร�ยง�นผลสำ�รวจธุรกิจ 

ครอบครัวรุ่นใหม่ท่ัวโลกประจำ�ปี 2562 (PwC’s Global 

NextGen Survey 2019) ท่ีได้ิทำ�ก�รสำ�รวจคว�มคิดิเห็นของ 

ผู้นำ�รุ่นใหม่ท่ัวโลกท่ีกำ�ลังจะก้�วข้ึนเป็นผู้นำ�ธุรกิจครอบครัวใน 

อน�คตจำ�นวนเกือบ 1,000 ร�ยรวมท้ังท�ย�ทธุรกิจครอบครัว 

ในไทย ร�ยง�นฉบับน้ี นำ�เสนอมุมมองของผู้นำ�รุ่นใหม่ท่ีมีต่อ 

ธุรกิจครอบครัวของตน รวมท้ังช้ี่ให้เห็นถึงคว�มท้�ท�ยและ 

ภ�รกิจท่ีต้องผู้นำ�เหล่�น้ีต้องเผชิ่ญและท่ีสำ�คัญย่ิงไปกว่�น้ัน  

คว�มต้องก�รในก�รได้ิรับก�รสนับสนุนจ�กผู้นำ�รุ่นปัจจุบัน

นอกจ�กน้ี ผลจ�กก�รสำ�รวจผู้บริห�รเน็กซ์เจนรุ่นใหม่ 

ท่ีพบของไทยยังถูกนำ�ไปเปรียบเทียบกับผลจ�กก�รสำ�รวจ 

ในระดัิบภูมิภ�คเอเชี่ยแปซิฟิกและผลจ�กก�รสำ�รวจใน 

ระดัิบโลก เพ่ือให้ผู้อ่�นส�ม�รถเข้�ใจภ�พรวมของธุรกิจ 

ครอบครัว รวมทั้งมุมมองของท�ย�ทธุรกิจครอบครัว 

รุ่นใหม่ของไทยไดิ้ช่ัดิเจนขึ้น 

ท้ังน้ี ร�ยง�นผลสำ�รวจธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ประจำ�ปี 2562 

ฉบับภูมิภ�คเอเชี่ยแปซิฟิก เป็นร�ยง�นท่ีใช้่กันเป็น 

ก�รภ�ยในและไม่ได้ิมีก�รเผยแพร่สู่ส�ธ�รณช่น ด้ิวยเหตุน้ี  

ผลจ�กก�รสำ�รวจในร�ยง�นจึงไม่เคยปร�กฏิท่ีอ่ืนม�ก่อน 
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พบกิับ ‘เน็กิซ์เจน’ ผู้่�ขึ้ับเคลื่อนธุุรกิิจครอบครัวไทยู่

2%

อ�ยุตำ่�กว่� 

21 ปี 

12%

53%

31%
อ�ยุระหว่�ง 

21-24 ปี

อ�ยุระหว่�ง 

25-34 ปี

อ�ยุระหว่�ง 

35 ปีขึ้นไป

69% 30%

1% ไม่ประสงค์ระบุ

หญิง ช่�ย

2% ไม่ประสงค์ระบุกิลุ�ม่อายูุ่ 

69% 14% 17%

รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4

เพศ จำานวนรุ�นขึ้องทายู่าทธุุรกิิจครอบครัวที่ถ่กิสำารวจ
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อุตส�หกรรมและก�รผลิต 

รายู่ได�ขึ้องธุุรกิิจ

ครอบครัว 

(ดอลลาร์สหรัฐ)

กิลุ�ม่ธุุรกิิจขึ้องทายู่าทธุุรกิิจครอบครัวที่ถ่กิสำารวจ

35%

ค้�ปลีก ป่�ไม้ กระดิ�ษ และบรรจุภัณฑ์

อ�ค�ร ก่อสร้�ง และอสังห�ริมทรัพย์ พลังง�น

14%

18%

ธุรกิจก�รบริก�รและสันทน�ก�ร อื่น ๆ
7% 17%

บริก�รสุขภ�พและย�รักษ�โรค
3%

3%

3%

 10%

250-500 ล้�น

น้อยกว่� 50 ล้�น

50-250 ล้�น
 17%

 59%

ม�กกว่� 500 ล้�น 

14%
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ผู้่�บริหารเน็กิซ์เจนรุ�นใหม่�ต�องกิารมี่ส�วนร�วม่ในกิารขัึ้บเคลื่อน

ธุุรกิิจครอบครัวส่�ความ่สำาเร็จ
ผลจ�กก�รสำ�รวจพบว่� ปัจจุบันผู้นำ�รุ่นใหม่ไทยส่วนใหญ่ (81%) มีส่วนร่วมในก�รบริห�รธุรกิจครอบครัวอย่�งแข็งขัน โดิยอีก 

13% มเีจตน�ทีจ่ะมส่ีวนร่วมม�กข้ึนในอน�คต ซึง่ถือเปน็สดัิสว่นทีส่งูกว�่ผูน้ำ�รุน่ใหมใ่นระดิบัโลกและภูมภิ�คเอเช่ยีแปซฟิิกที ่70% 

และ 73% ต�มลำ�ดิับ นอกจ�กนี้ 59% ของผู้นำ�รุ่นใหม่ช่�วไทยที่ถูกสำ�รวจยังมีตำ�แหน่งอยูในระดิับบริห�รดิ้วย

ระดิับบริห�ร

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คณะกรรมก�รบริห�ร

กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร / 
คณะกรรมก�รบริษัท

ผู้ประกอบก�รภ�ยใน

ปัจจุบัน 2568

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บทบ�ทในก�รกำ�กับดิูแลกิจก�ร 
(เช่่น ธรรมนูญครอบครัว) 

ผู้ประกอบก�ร (ที่ไม่มีคว�ม
เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว) 

หัวหน้�แผนก / 
ผู้ถือหุ้นของหน่วยธุรกิจ 

ผู้บริห�รระดิับต้น 

ผู้ประกอบก�ร (มีคว�ม
เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว)

รูปที่ 1: บทบ�ทของผู้นำ�รุ่นใหม่ไทยในธุรกิจครอบครัว ณ ปัจจุบัน และ ในปี 2568

59% 31%

31%

17%

17%

17%

17%

3%

3%

24%

21%

10%

10%

10%

10%

3%

48%

48%

กิารม่ีส�วนร�วม่ขึ้องผู้่�นำารุ�นใหม่�ไทยู่ในธุุรกิิจครอบครัว

มีส่วนร่วมในธุรกิจ
ครอบครัวม�ก

ค�ดิหวังจะมีส่วนร่วม
ในอน�คต

ไม่มีส่วนร่วมในธุรกิจ 
ครอบครัวและจะไม่มี
ส่วนร่วมในอน�คต

81% 13% 6%

ในอีก 5 ปีข้�งหน้� ผู้บริห�รเน็กซ์เจน 

รุ่นใหม่ของไทยจะเปลี่ยนบทบ�ทจ�ก 

ระดิับบริห�รไปสู่ระดัิบผู้นำ�และ/หรือ 

มีส่วนร่วมในฐ�นะผู้ถือหุ้นใหญ่ม�กขึ้น 

ยกตวัอย�่ง เช่น่ สดัิสว่นของผูน้ำ�รุน่ใหม่ที่

ค�ดิว�่จะก�้วขึน้สูต่ำ�แหนง่คณะกรรมก�ร 

บรหิ�ร (Executive director) ในปี 2568 

เพิ่มเป็น 48% จ�ก 24% ในปัจจุบัน
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ในโลกที่ไม่เคยหยุดินิ่งและมีก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดิเวล�  

สภ�พแวดิล้อมท�งธุรกิจก็เช่่นเดีิยวกัน ร�ยง�นพบว่�  

ก�รแข่งขันที่รุนแรง เทคโนโลยีเกิดิใหม่ และพฤติกรรมของ 

ลูกค้�ที่เปลี่ยนแปลงไป ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจ 

ครอบครัวต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงอยู่ 

ตลอดิเวล� โดิยผู้นำ�รุ่นใหม่ทั่วโลกส่วนใหญ่มองว่�ก�ร 

แข่งขันในตล�ดิ (Market Competition) เป็นปัจจัยอันดิับ 

ที่ 1 ที่ส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงของธุรกิจครอบครัวของตน

รูปท่ี 2: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อก�รเปล่ียนแปลงธุรกิจครอบครัว

ก�รเปลี่ยนแปลงในตล�ดิ

เทคโนโลยีใหม่

‘กิารแขึ้�งขึ้ัน’ ปัจจัยู่หลักิในกิารขึ้ับเคลื่อนกิารเปลี่ยู่นแปลง

ก�รเปลี่ยนแปลงดิ้�นคว�มต้องก�รและพฤติกรรมของลูกค้� 

90%

70%

70%

83%

66%

67%

59%

59%

61%

เช่่นเดีิยวกับผลสำ�รวจของผู้นำ�รุ่นใหม่ของไทยท่ีส่วนใหญ่  

(90%) ก็ระบุว่� ก�รแข่งขันในตล�ดิเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อก�ร 

เปล่ียนแปลงธรุกจิครอบครัวม�กทีส่ดุิ (เปรียบเทยีบกบั 70% 

ของผู้นำ�รุ่นใหมท่ัว่โลกและ 70% ของผู้นำ�รุ่นใหมใ่นภมิูภ�ค 

เอเช่ียแปซิฟิก)

นอกจ�กนี้ ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงของ 

ธุรกิจครอบครัว ประกอบด้ิวยคว�มต้องก�รและพฤติกรรม

ของลูกค้�ที่เปลี่ยนไป (83%) และเทคโนโลยีใหม่ ๆ (59%)

ไทย เอเช่ียแปซิฟิก โลก
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เม่ือถ�มผู้นำ�รุ่นใหม่ให้ประเมินธุรกิจครอบครัว

ของตนในดิ้�นต่�ง ๆ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ร�ยง�นระบุว่� ท�ย�ทธุรกิจครอบครัวท่ัวโลก

มีมุมมองที่สอดิคล้องกันในหล�ย ๆ ประเดิ็น 

เช่่น พวกเข�มองว่� ธุรกิจครอบครัวของตน

ยังต�มหลังคู่แข่งในเรื่องของก�รประยุกต์ใช่้

เทคโนโลยีอย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รบริห�ร

จัดิก�รที ่ม ีคว�มทันสมัยและมีคว�มเป็น

มืออ�ชี่พและก�รปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแบบ

ผู้ประกอบก�รและพร้อมรับก�รเปล่ียนแปลง 

แต่ในท�งตรงกันข้�มผู้บริห�รเน็กซ์เจนรุ่นใหม่

มองว่� กิจก�รของตนมีคว�มไดิ้เปรียบใน

ก�รแข่งขันในเรื่องของก�รมุ่งเน้นในก�รให้

บริก�รลูกค้� ก�รมีเป้�หม�ยในก�รดิำ�เนิน

ธุรกิจที ่ช่ัดิเจน และก�รสร้�งให้เกิดิก�รมี

ส่วนร่วมของพนักง�น

รูปท่ี 3: 

รูปท่ี 4: 

กิารเปรียู่บเทียู่บกิับค่�แขึ้�ง

31%

65%

21%

38%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

31%

26%

52%

24%

44%

23%

42%

24%

55%

23%

50%

19%

44%

ไทย

เอเช่ียแปซิฟิก

โลก

ก�รใช่้เทคโนโลยีอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ก�รบริห�รจัดิก�รอย่�งมืออ�ช่ีพ 

ก�รส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นแบบผู้ประกอบก�รและ
พร้อมรับก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รมุ่งเน้นให้บริก�รลูกค้�

ก�รมีเป้�หม�ยที่ช่ัดิเจน

คว�มผูกพันของพนักง�นต่อองค์กร 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

สิ่งที่ผู้นำ�รุ่นใหม่ประเมินว่�ธุรกิจครอบครัว
ของตนยังต�มหลังคู่แข่ง

สิ่งที่ผู้นำ�รุ่นใหม่ประเมินว่�ธุรกิจครอบครัว
ของตนมีคว�มได้ิเปรียบคู่แข่ง
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เป้าหม่ายู่ขึ้องธุุรกิิจครอบครัวและกิารสร�างม่่ลค�าเพิ่ม่ขึ้อง 
ผู้่�นำารุ�นใหม่�

ธุรกิจครอบครัวต้องรักษ�สมดิุลระหว่�งเป้�หม�ยท�งธุรกิจ 
และเป้�หม�ยของครอบครัวเพื่อสร้�งคว�มมั่งคั่งให้กับ 
กิจก�ร รวมทั้งรักษ�คุณค่�ของครอบครัวให้คงอยู่จ�ก 
รุ่นสู่รุ่น ดิังนั้น ก�รปรับสมดิุลที่ดิีต้องอ�ศัยก�รส่งมอบก�ร 
บริห�รกิจก�รให้แก่ผู้นำ�รุ่นต่อไปอย่�งร�บรื่นซึ่งก�รจะทำ� 
ให้สำ�เร็จไดิ้น้ัน ท�ย�ทธุรกิจครอบครัวต้องมีคว�มเข้�ใจ 
ธรุกจิอย�่งลกึซึง้และตอ้งมีคว�มพรอ้มในก�รแสดิงคว�มรบั
ผดิิช่อบอย�่งเตม็ที ่นอกจ�กนี ้ก�รมทีกัษะและคว�มส�ม�รถ 
ที่จำ�เป็นต่อธุรกิจ จะช่่วยให้ผู้นำ�รุ่นใหม่ส�ม�รถเติมเต็ม 
ช่่องว่�งท่ีธุรกิจต้องก�รได้ิ 

ซึ่งในประเดิ็นนี้ ผู้บริห�รเน็กซ์เจนรุ่นใหม่ระบุว่� ตนมีคว�ม 
เข้�ใจธุรกิจครอบครัวของตนเป็นอย่�งดิีและรู้ดิ้วยว่� ตนมี 
คว�มส�ม�รถ ในก�รเข้�ม�ช่่วยสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับธุรกิจ 

รูปที่ 5:

ไทยู่ เอเชียู่แปซิฟิกิ โลกิ

มีกลยุทธ์ท�งธุรกิจ
ที่เหม�ะสมในยุคดิิจิทัล

มีกลยุทธ์ท�งธุรกิจที่
เหม�ะสมในยุคดิิจิทัล

ดิึงดิูดิและรักษ�
พนักง�นที่มีทักษะ

บริห�รจัดิก�รแบบ
มืออ�ช่ีพและทันสมัย

ดิึงดิูดิและรักษ�
พนักง�นที่มีทักษะ

มีบริก�รและสินค้�
ที่หล�กหล�ย

เสริมสร้�งทักษะ
ใหม่ให้กับพนักง�น

มีกลยุทธ์ท�งธุรกิจ
ที่เหม�ะสมในยุคดิิจิทัล

เสริมสร้�งทักษะ 
ใหม่ให้กับพนักง�น

บริห�รจัดิก�รแบบ
มืออ�ช่ีพและทันสมัย

มีกลยุทธ์ท�งธุรกิจ
ที่เหม�ะสมในยุคดิิจิทัล

เสริมสร้�งทักษะ
ใหม่ให้กับพนักง�น

54% 66%

54% 64%

52% 57% 

มีกลยุทธ์ท�งธุรกิจ
ที่เหม�ะสมในยุคดิิจิทัล

มีกลยุทธ์ท�งธุรกิจ
ที่เหม�ะสมในยุคดิิจิทัล

ดิึงดิูดิและรักษ�
พนักง�นที่มีทักษะ

บริห�รจัดิก�รแบบ
มืออ�ช่ีพและทันสมัย

บริห�รจัดิก�รแบบ
มืออ�ช่ีพและทันสมัย

ดิึงดิูดิและรักษ�
พนักง�นที่มีทักษะ

83% 79% 

62% 74% 

62% 69% 

48% 64% 

48% 62% 

45% 53% 

สิ่งที่ผู้นำ�รุ่นใหม่มองว่�ธุรกิจครอบครัว

ควรให้คว�มสำ�คัญม�กที่สุดิ 

รูปที่ 6: สิ่งที่ผู้นำ�รุ่นใหม่คิดิว่�ตนส�ม�รถช่่วยสร้�ง 

มูลค่�เพิ่มให้กับธุรกิจครอบครัวไดิ้ม�กที่สุดิ

ไทยู่ เอเชียู่แปซิฟิกิ โลกิ

ครอบครัวได้ิ ผลจ�กก�รสำ�รวจยังได้ิแสดิงคว�มสัมพันธ์ 
อย่�งใกล้ชิ่ดิระหว่�งลำ�ดัิบคว�มสำ�คัญท�งธุรกิจและสิ่งที่ 
ท�ย�ทรุ่นใหม่คิดิว่�จะส�ม�รถสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่ธุรกิจ 
ไดิม้�กทีส่ดุิ ยกตัวอย�่ง เช่น่  ก�รมกีลยทุธท์�งธรุกจิทีเ่หม�ะ 
สมกับยุคดิิจิทัล ถือเป็นสิ่งท่ีธุรกิจครอบครัวต้องให้คว�ม 
สำ�คัญ โดิยผู้นำ�รุ่นใหม่ของไทยมองว่�ก�รเปล่ียนองค์กรไป
สู่ดิิจิทัล (Digital transformation) เป็นสิ่งที่ตนส�ม�รถ 
ช่่วยสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับกิจก�รของครอบครัวไดิ้ม�กที่สุดิ

ขณะที่ผู้นำ�รุ่นใหม่ในภูมิภ�คเอเช่ียแปซิฟิกมองว่�พนักง�น 
ที่มีคว�มส�ม�รถสูง (Talent) เป็นส่ิงที่ธุรกิจครอบครัวให้ 
คว�มสำ�คัญเป็นอันดัิบต้น ๆ และเช่ื่อว่� ก�รดึิงดูิดิพนักง�น 
ท่ีเก่งและมีคว�มส�ม�รถม�กเหล่�น้ีให้เข้�ม�ทำ�ง�นกับองค์กร 
ได้ิจะช่่วยให้ครอบครัวส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์ท�งธุรกิจ
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“ก�รส่งต่อธุรกิจจ�กรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่่เรื่องของ

ก�รส่งต่อกลยุทธ์ท�งธุรกิจเท่�นั้น แต่ยัง 

เป็นก�รสืบทอดิคุณค่�หลักของธุรกิจที่ต้อง

สง่ผ�่นเพือ่รกัษ�คว�มยัง่ยนืของกจิก�รดิว้ย

พ่นพัฒน์ โลหารชุน
ท�ย�ทรุ่นที่ส�ม และที่ปรึกษ� 

บริษัท ดิำ�รงเสรี จำ�กัดิ

“ก�รเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิิจิทัลอ�จจะเป็น 

เร่ืองท้�ท�ยสำ�หรับทุกคน แต่คนรุ่นเร� 

ก็เติบโตม�กับสิ่งเหล่�น้ี สำ�หรับผมคว�ม 

ท�้ท�ยในฐ�นะผูน้ำ�รุน่ใหม ่คอื ก�รพรอ้มรบั 

กับก�รเปลี่ยนแปลง ก�รมองห�เทคโนโลยี 

ใหม่ที่เหม�ะสม ก�รว�งแผนธุรกิจให้ตรง 

กับเป้�หม�ยขององค์กร และสุดิท้�ยก�ร 

สร�้งมูลค�่เพิ่มให้กับลูกค้�และพนักง�น

วิศรุต พ่ลวรลักิษณ์ 
ท�ย�ทรุ่นที่สอง และผู้อำ�นวยก�ร

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

จำ�กัดิ (มห�ช่น)
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ผูน้ำ�รุน่ใหมไ่ฟแรงมกัมคีว�มทะเยอทะย�นและมคีว�มต้ังใจ

สูงในก�รมีส่วนร่วมในก�รบริห�รธุรกิจครอบครัว เร�จะ 

เห็นว่� ท�ย�ทส่วนใหญ่เหล่�นี้ต้องก�รขับเคลื่อนองค์กร 

สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับธุรกิจ ควบคู่ไปกับก�รรักษ� และ 

สืบทอดิมรดิกของครอบครัวให้คงอยู่ท่�มกล�งก�รเปลี่ยน 

แปลงในยุคดิิจิทัล แต่ผลสำ�รวจระบุว่� เมื่อธุรกิจต้องเผช่ิญ 

กับคว�มท้�ท�ย ผู้นำ�รุ่นใหม่กลับไม่ได้ิรับโอก�สให้มี 

ส่วนร่วมในก�รตัดิสินใจ ส่งผลให้ตนรู้สึกว่�ไม่ไดิ้รับคว�มไว้

ว�งใจและถูกสกัดิกั้นเพร�ะถูกมองว่� ยังไม่พร้อม

ร�ยง�นผลสำ�รวจพบว่� ผู้นำ�รุ่นใหม่ของไทยต้องก�รที่ 

จะบริห�รธุรกิจและรู้สึกว่� พวกเข�ส�ม�รถช่่วยสร้�งมูลค่�

เพิ่มให้กับธุรกิจครอบครัวไดิ้ในหล�ยดิ้�น ไดิ้แก่ ก�รพัฒน� 

รูปที่ 7: ส�มอันดิับแรกที่ผู้นำ�รุ่นใหม่ใช่้เพื่อช่่วยเพิ่มมูลค่�ให้ธุรกิจครอบครัว

เปิดโอกิาสให�ผู้่�นำารุ�นใหม่�ได�พิส่จน์ความ่สาม่ารถ

พัฒน�ทักษะ พัฒน�ทักษะ พัฒน�ทักษะ

ขย�ยก�รลงทุน

ในต่�งประเทศ
ขย�ยก�รลงทุน

ในต่�งประเทศ

ให้คำ�ปรึกษ�

สร้�งเครือข่�ยธุรกิจ

ในระดิับเดิียวกัน
ให้คำ�ปรึกษ� สร้�งเครือข่�ยธุรกิจ

ในระดิับเดิียวกัน

83% 62% 61% 

59% 51% 

48% 

48% 

46% 43% 

ไทยู่ เอเชียู่แปซิฟิกิ ทั่วโลกิ

ทกัษะ (83%) ต�มม�ด้ิวยก�รขย�ยก�รลงทนุในต�่งประเทศ 

(59%) และก�รสร้�งเครือข่�ยธุรกิจ (48%) โดิยเมื่อเปรียบ 

เทียบกับผู้นำ�รุ่นใหม่ในภูมิภ�คเอเช่ียแปซิฟิกและทั่วโลก 

พบว่� ก�รพัฒน�ทักษะยังเป็นสิ่งที่ผู้นำ�เช่ื่อว่� ส�ม�รถช่่วย

สร้�งมูลค่�เพ่ิมให้กับธุรกิจครอบครัวได้ิเป็นอันดัิบแรก 

เช่่นกันที่ 62% และ 61% 

อย่�งไรก็ดิี สิ่งที่ท�ย�ทธุรกิจเหล่�นี้ยังไม่มั่นใจคือก�รเป็น 

ผู้นำ�โดิยส่วนใหญ่ (76%) เปิดิเผยว่� ประสบก�รณ์ก�ร 

บริห�รธุรกิจภ�ยในครอบครัวยังมีข้อจำ�กัดิที่ทำ�ให้พวกเข� 

ไม่ส�ม�รถสร้�งก�รเปล่ียนแปลงให้กับธุรกิจได้ิอย่�งเต็มที่ 

เปรียบเทียบกับ 63% ของผู้นำ�รุ่นใหม่ในภูมิภ�คเอเช่ีย 

แปซิฟิกและ 59% จ�กทั่วโลก
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รูปที่ 8: ส�มอันดิับแรกที่ผู้นำ�รุ่นใหม่ใช่้สร้�งทักษะ

นอกจ�กนี้ผู้นำ�รุ่นใหม่ยังต้องก�รไดิ้รับก�รสนับสนุนและคว�มไว้ว�งใจที่เพิ่มข้ึน 

ในก�รบริห�รง�นดิ้วย เพร�ะสุดิท้�ยแล้วผู้นำ�ธุรกิจครอบครัวรุ่นปัจจุบันจะเป็น 

คนที่ให้โอก�สท�ย�ทรุ่นต่อไปไดิ้แสดิงศักยภ�พและมีส่วนร่วมในก�รตัดิสินใจใน 

เรื่องที่สำ�คัญต่�ง ๆ ดิังนั้นผู้บริห�รรุ่นพ่อ-แม่จำ�เป็นจัดิห�ท�งเลือกที่เหม�ะสม 

ให้ผู้นำ�รุ่นลูกไดิ้พัฒน�ประสบก�รณ์และทักษะ รวมท้ังต้องให้โอก�สพวกเข�ไดิ้ 

ลองบริห�รธุรกิจด้ิวยตัวเอง เพื่อแสดิงให้เห็นว่� พวกเข�ได้ิรับคว�มไว้ว�งใจ 

และไดิ้รับก�รสนับสนุนในก�รขับเคลื่อนองค์กร

ศึกษ�ในวิทย�ลัย/

มห�วิทย�ลัย/

โรงเรียนบริห�รธุรกิจ 

เรียนรู้จ�กเครือข่�ย

ผู้ประกอบก�รหรือ

ครอบครัว

ศึกษ�ในวิทย�ลัย/

มห�วิทย�ลัย/ 

โรงเรียนบริห�รธุรกิจ 

เรียนรู้จ�กเครือข่�ยเพื่อน เรียนรู้จ�กเครือข่�ยเพื่อน เรียนรู้จ�กเครือข่�ยเพื่อน

ร่วมง�นประชุ่มหรือสัมมน� ศึกษ�ในวิทย�ลัย/

มห�วิทย�ลัย/ 

โรงเรียนบริห�รธุรกิจ

เรียนรู้จ�กเครือข่�ย

ผู้ประกอบก�รหรือ

ครอบครัว

62% 61% 

61% 58% 

54% 58% 

62% 

62% 

62% 

เมื่อให้ผู้นำ�รุ่นใหม่ประเมินตัวเอง ผลสำ�รวจพบว่� 3 ทักษะแรกที่ผู้บริห�ร 

เนก็ซเ์จนรุ่นใหมม่คีว�มเช่ีย่วช่�ญ ไดิแ้ก ่ก�รแกปั้ญห�และก�รคิดิเช่งิกลยทุธ ์

ก�รปฏิิบตักิ�ร และก�รเปน็ผูน้ำ� ซึง่พวกเข�เช่ือ่ว�่ ทกัษะเหล�่นีม้คีว�มสำ�คญั 

ต่อบทบ�ทของตนเองในอน�คต โดิย 3 วิธีที่ผู้นำ�รุ่นใหม่ไทยใช่้ในก�ร 

สร้�งทักษะให้กับตัวเอง ได้ิแก่ ก�รเข้�ศึกษ�ในวิทย�ลัย/มห�วิทย�ลัย 

สถ�บันบริห�รธุรกิจ (62%) ก�รเข้�ร่วมง�นประชุ่มหรือสัมมน� (62%)  

และก�รเรียนรู้จ�กเครือข่�ยเพื่อน (62%) 

ไทยู่ เอเชียู่แปซิฟิกิ ทั่วโลกิ
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สร�างความ่เคารพและกิารยู่อม่รับ

นอกเหนือจ�กก�รทำ�คว�มเข้ � ใจ 

พฤติกรรมของลูกค้�เพื่อนำ�เสนอสินค้� 

คำาแนะนำาสำาหรับผู้่�นำารุ�นใหม่�

สืบทอดม่รดกิขึ้องครอบครัว

ท�ย�ทรุ่นใหม่ไดิ้รับสิทธิพิเศษให้มีส่วน 

รว่มในก�รบรหิ�รธรุกจิครอบครวั รวมถงึ 

และบริก�รที่ตรงกับคว�มต้องก�รแล้ว ผู้บริห�รเน็กซ์เจน 

รุ่นใหม่ต้องมีคว�มเข้�ใจตล�ดิท่ีธุรกิจครอบครัวดิำ�เนินกิจ 

ก�รอยู่ รวมทั้งต้องรู้จักทีมง�นและคนที่ตนทำ�ง�นดิ้วย 

พวกเข�ต้องเข้�ใจว่� ตล�ดิและกลุ่มอุตส�หกรรมแต่ละ 

ประเภทมคีว�มน�่สนใจแตกต�่งกนัไป ดิงันัน้ ตอ้งเรยีนรูแ้ละ 

ทำ�คว�มเข้�ใจตล�ดิในทุก ๆ แง่มุม รวมถึงเข้�ใจพฤติกรรม

ไดิ้รับคว�มรู้และประสบก�รณ์ในดิ้�นต่�ง ๆ ดิังนั้น จึงควร 

ใช่ส้ทิธนิีอ้ย�่งคุ้มค่�ดิว้ยก�รเรยีนรูใ้หไ้ดิม้�กทีส่ดุิและเค�รพ

ก�รตัดิสินใจของผู้นำ�รุ่นปัจจุบันดิ้วย

ผู้นำ�รุ่นใหม่ต้องรู้บทบ�ทของตนและให้คว�มสำ�คัญต่อ 

เป�้ประสงคแ์ละคณุค�่ของครอบครัวเป็นหลกัในก�รทำ�ง�น

ทั้งนี้ ห�กธุรกิจครอบครัวไหนมีก�รกำ�หนดิคุณค่�ของ 

องค์กรที่ช่ัดิเจนธุรกิจครอบครัวนั้น ๆ  ก็มีแนวโน้มที่จะไดิ้รับ

คว�มจงรกัภกัดิจี�กพนกัง�น มคีว�มไดิเ้ปรยีบในก�รแขง่ขัน 

และมีคว�มยั่งยืนของธุรกิจม�กกว่�ร�ยอื่น

ท�ย�ทผู้นำ�รุ่นต่อไปต้องหมั่นศึกษ�ห�คว�มรู้ใช่้ทักษะ 

ท่ีเป็นประโยช่น์และสั่งสมประสบก�รณ์ในก�รบริห�รง�น 

นอกจ�กน้ี ยังต้องรู้จักใช้่นวัตกรรมท�งเทคโนโลยีเพื่อสร้�ง 

ก�รเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นประโยช่น์ต่อธุรกิจ อย่�งไรก็ดิี 

ผู้นำ�รุ่นใหม่ต้องนำ�คำ�แนะนำ�และก�รสนับสนุนที่ไดิ้รับจ�ก 

ครอบครัวไปปรับใช่้และต้องเปิดิใจรับฟัง

ของลูกค้�ไม่เฉพ�ะภ�ยในประเทศ แต่ทั้งในระดิับภูมิภ�ค 
และระดัิบโลก เพร�ะนี่จะเป็นสิ่งจำ�เป็นที่ช่่วยทำ�ให้พวก 
เข�เห็นถึงแนวโน้มและส�ม�รถเลือกใช่้กลยุทธ์ธุรกิจที่ 
เหม�ะสมได้ิ เมือ่ผู้นำ�รุ่นใหมส่�ม�รถประยกุต์ใช่ค้ว�มรูอ้ย�่ง 
ที่ธุรกิจต้องก�รไดิ้ ก็จะไดิ้รับคว�มไว้ว�งใจและคว�มเค�รพ

จ�กผู้อื่นต�มม�

นอกจ�กนี ้ก�รสร�้งคว�มเค�รพยงัขึน้อยูก่บัปจัจยัทีมี่คว�ม

ละเอยีดิออ่นอืน่ ๆ  ทีผู่น้ำ�รุน่ใหมต่อ้งใสใ่จ โดิยเฉพ�ะอย�่งยิง่ 

ก�รทำ�ง�นกับทีมง�นที่ประกอบไปด้ิวยพนักง�นที่มีคว�ม 

แตกต่�งหล�กหล�ยในเรื่องของอ�ยุและประสบก�รณ์ 

พนกัง�นบ�งร�ยอ�จมคีว�มอ�วโุส และมปีระสบก�รณม์�ก 

กว่�ผู้นำ�รุ่นใหม่หรือบ�งร�ยอ�จทำ�ง�นม�น�น และ 

เคยช่ินกับวิธีก�รทำ�ง�นในรูปแบบเดิิม ๆ ที่เคยทำ�ม� ดิังนั้น 

ผู้นำ�รุ่นใหม่ต้องพย�ย�มอย่�งเต็มที่ในก�รทำ�ทีมง�นมั่นใจ 

ไดิ้ว่�เร�ทุกคนต่�งลงเรือลำ�เดิียวกัน เช่่น ต้องมีก�รส่ือส�ร 

และรบัฟงัคว�มคิดิเหน็ของทมีง�นอยูเ่ปน็ประจำ� เพร�ะนีจ่ะ 

ช่่วยให้ทุกคนในทีมมีคว�มเข้�ใจที่ตรงกันและช่่วยให้ก�รทำ�

ง�นมุง่ไปในทศิท�งเดีิยวกนัเพือ่บรรลเุป�้หม�ยทีต่อ้งก�รได้ิ

เคล็ดิลับของก�รได้ิรับก�รยอมรับคือต้องทำ�ง�นให้หนักขึ้น 
เป็น 2 เท่�โดิยต้องเป็นผู้ใฝ่รู้อยู่ตลดิเวล� ให้คว�มเค�รพ 
ผู้อื่น และในวัฒนธรรมของเอเช่ียต้องมีคว�มอ่อนน้อมถ่อม
ตนดิ้วย ห�กผู้นำ�รุ่นใหม่ปฏิิบัติสิ่งเหล่�นี้ไดิ้อย่�งครบถ้วน  
ก็จะไดิ้รับก�รยอมรับนับถือและคว�มเค�รพจ�กผู้นำ�รุ่น 

ปัจจุบันและผู้คนรอบข้�งในที่สุดิ
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บริหารจัดกิารทรัพยู่ากิรบุคคล

ผู้นำ�รุ่นใหม่ที่ถูกสำ�รวจม�กกว่�ครึ่ง 

ระบวุ�่ ก�รมุง่เนน้ไปทีก่�รบรหิ�รจดัิก�ร 

“ข้อควรจำ� 3 ข้อเมื่อเน็กซ์เจนต้องรับ 
บทบ�ทก�รเป็นผู ้นำ� ไดิ้แก่ ข้อแรก  
ต้องให้คว�มเค�รพและมีคว�มอ่อนน้อม 
ถ่อมตนต่อคนในองค์กรที ่ทำ�ง�นม� 
ก่อนเร� ข้อที่ 2 ต้องรู้สึกถึงคว�มเป็น 
เจ้�ของธุรกิจครอบครัว และข้อสุดิท้�ย 
ต้องยึดิถือหลักจริยธรรมอย่�งเคร่งครัดิ 
เพื ่อเป็นแนวท�งในก�รดิำ�เนินธุรกิจ 
อย่�งยั่งยืน

กล่�วโดิยสรุป ก�รรับช่่วงกิจก�รของท�ย�ทธุรกิจครอบครัว ซึ่งหม�ยรวมถึง คว�มรับผิดิช่อบทั้งหมดิต่อองค์กรและอำ�น�จ 

ในก�รบริห�รธุรกิจ ท�ย�ทที่จะก้�วขึ้นม�เป็นผู้นำ�รุ่นใหม่จะต้องทำ�ให้ผู้นำ�รุ่นปัจจุบันมั่นใจและให้ก�สนับสนุนตนในก�ร 

พัฒน�ทักษะและสั่งสมประสบก�รณ์ จ�กนั้น ผู้นำ�รุ่นปัจจุบันต้องเปิดิโอก�สให้ผู้นำ�รุ่นใหม่ไดิ้พิสูจน์คว�มส�ม�รถดิ้วย

วงศกิร ศิริม่งคลเกิษม่

ท�ย�ทรุ่นท่ีสอง ผู้จัดิก�รท่ัวไป
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อ�ห�ร จำ�กัดิ

ทรัพย�รบุคคล (ก�รดิึงดิูดิและรักษ�พนักง�นที่มีทักษะ  

รวมถึงก�รเสริมทักษะให้กับพนักง�น) เป็นหน่ึงในแผนง�น

ที่มีคว�มสำ�คัญเป็นอันดิับต้น ๆ ของธุรกิจครอบครัวเพร�ะ 

เรื่องของก�รบริห�รจัดิก�รคน ถือเป็นคว�มท้�ท�ยสำ�หรับ

ผู้บริห�รม�โดิยตลอดิ โดิยต้องมั่นใจว่� ก�รปฏิิบัติก�ร 

กระบวนก�รทำ�ง�น และทีมง�นทำ�ง�นอย่�งสอดิประส�น 

กันทั่วทั้งองค์กร ดิังนั้น ก�รมีทีมง�นที่ดีิ จะต้องนำ�จุดิแข็ง 

ของสม�ช่ิกในทีมแต่ละคนออกม�ใช่้ ซึ่งห�กทำ�ได้ิ ก็จะส่ง 

ผลให้ก�รทำ�ง�นขององค์กรเกิดิคว�มคล่องตัวและมี 

ประสิทธิภ�พสูงสุดิ

นอกจ�กนี้ ผู้นำ�รุ่นใหม่ต้องรู้ว่� ผู้อื่นมองตนเองอย่�งไร  
และในขณะเดิียวกันก็ส�ม�รถประเมินผู้อื่นได้ิโดิยเฉพ�ะ 
อย่�งยิ่ง บุคลิกลักษณะและจุดิแข็งของพนักง�นที่มีคว�ม 
สำ�คัญต่อองค์กร ผู้นำ�เหล่�นี้ต้องห�สมดุิลระหว่�งจุดิแข็ง 
และคณุสมบตัทิีเ่ปน็เอกลกัษณข์องพนกัง�น และตอ้งใหเ้วที
ทีท่มีง�นและพนกัง�นในองคก์รจะส�ม�รถเข�้ถงึและมีสว่น

ร่วมไดิ้นี่ยังเป็นโอก�สที่จะช่่วยเพ่ิมประสิทธิภ�พให้กับ 

ทรัพย�กรบุคคลและเครือข่�ยของธุรกิจครอบครัว รวมท้ังเสริม 

สร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับธุรกิจดิ้วย และที่สำ�คัญผู้นำ� 

รุ่นใหม่ต้องบริห�รง�นให้สอดิคล้องไปกับคุณค่�ที่ผู้นำ�รุ่น 

ปัจจุบันไดิ้กำ�หนดิไว้
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้่�นำารุ�นปัจจุบัน

กิำาหนดและส�งเสริม่คุณค�าให�ชัดเจน

สำ�หรับธุรกิจครอบครัวแล้ว คุณค่� ถือเป็น 

ร�กฐ�นของคว�มสำ�เร็จคว�มมุ่งม่ันและ 

คว�มย่ังยืน สภ�พแวดิล้อมท�งธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปและ 

คว�มค�ดิหวังในด้ิ�นผลกำ�ไรของผู้ท่ีมีส่วนได้ิส่วนเสีย อ�จส่ง

ผลกระทบต่อคุณค่�ของธุรกิจครอบครัวโดิยไม่ได้ิต้ังใจ ดัิงน้ัน

ผู้นำ�รุ่นปัจจุบันและผู้นำ�รุ่นใหม่ต้องทำ�ง�นร่วมกันอย่�งใกล้ชิ่ดิ

ในก�รกำ�หนดิคุณค่�ขององค์กรให้ชั่ดิเจนและใช้่ประโยช่น์ 

จ�กคุณค่�น้ัน ๆ  เพ่ือสร้�งคว�มได้ิเปรียบในก�รแข่งขันและ 

สืบทอดิคุณค่�ให้คงอยู่ต่อไปในอน�คต

นอกจ�กนี้ ธุรกิจครอบครัวยังต้องมีโครงสร้�งก�รกำ�กับ 

ดิแูลทีม่คีว�มยดืิหยุน่และมคีณะกรรมก�รทีเ่ปดิิใจรบัตอ่ก�ร 

เปลี่ยนแปลงผู้นำ�รุ่นปัจจุบันต้องสนับสนุนให้ธุรกิจมีโครง 

สร้�งก�รกำ�กับดิูแลท่ีมีประสิทธิภ�พท่ีกำ�หนดิให้ผู้มีส่วนไดิ้ 

ส่วนเสียทกุฝ�่ยได้ิมสีว่นรว่มในก�รตดัิสนิใจ ตลอดิจนสง่เสริม 

กจิกรรมทีท่ำ�ให้ทุกคนไดิม้สีว่นรว่มในก�รรกัษ�และสบืทอดิ

มรดิกรวมทั้งคว�มส�มัคคีของครอบครัว

ให�โอกิาสและยู่อม่รับกิารเปลี่ยู่นแปลง

ผู้นำ�แต่ละรุ่นมีมุมมองและทัศนคติใน 

ก�รดิำ�เนินธุรกิจที่แตกต่�งกัน ดิังนั้น  

ผู้นำ�รุ่นปัจจุบันต้องเปิดิโอก�สให้ผู้นำ�รุ่นใหม่ไดิ้คิดิริเริ่ม 

โปรเจกต์ หรือบริห�รง�นดิ้วยตัวเอง โดิยให้ก�รสนับสนุน 

และคำ�ปรกึษ�อย�่งเหม�ะสมผูน้ำ�รุน่ปจัจบุนัควรแบง่ปันบท

เรยีนแหง่คว�มสำ�เรจ็และทีส่ำ�คญัยิง่ไปกว�่นัน้ บทเรยีนทีไ่ด้ิ

รับจ�กคว�มล้มเหลวเพื่อช่่วยให้ผู้นำ�รุ่นใหม่ไดิ้พัฒน�คุณ 

สมบัติคว�มเป็นผู้นำ�ของตนเอง

สื่อสารอยู่�างมี่ประสิทธิุภาพและตรง 
ไปตรงม่า

ก�รส่ือส�รระหว่�งผู้นำ�ธุรกิจครอบครัว
ในภมูภิ�คเอเช่ยีมกัมคีว�มไมต่รงไปตรงม�ไมเ่หมือนกับก�ร

สื่อส�รของผู้นำ�ธุรกิจครอบครัวในวัฒนธรรมตะวันตก 

แต่ในปัจจุบัน คนเอเช่ียรุ่นใหม่เริ่มมีก�รสื่อส�รกันอย่�งเปิดิ

เผยและต้องก�รคว�มช่ัดิเจนม�กขึ้น ดิังนั้น ผู้นำ�รุ่นปัจจุบัน 

ควรค่อย ๆ  ปลูกฝังวัฒนธรรมก�รสื่อส�รอย่�งเปิดิกว้�งและ

ตรงไปตรงม�ม�กข้ึน โดิยรับฟังคว�มคิดิริเร่ิมของผู้นำ�รุ่นใหม่ 

และแลกเปลีย่นขอ้พงึปฏิิบตัริวมทัง้ขอ้เสนอแนะระหว�่งกัน

นอกจ�กนี้ ผู้นำ�รุ่นปัจจุบันต้องมีคว�มซื่อสัตย์ในก�รแลก 
เปลี่ยนข้อมูลให้ได้ิม�กที่สุดิ เพื่อช่่วยให้ผู้นำ�รุ่นใหม่เข้�ถึง 
ขอ้มลูเช่งิลึก และส่ือส�รคว�มค�ดิหวงัของทีต่นมีตอ่ผูน้ำ�รุน่ 
ใหมอ่ย�่งช่ดัิเจน ผูน้ำ�รุน่ปจัจบัุนควรเริม่กระบวนก�รส่ือส�ร 
อย่�งมีประสิทธิภ�พและตรงไปตรงม�ต้ังแต่ผู้นำ�รุ่นใหม่เริ่ม
ทำ�ง�น เพร�ะก�รมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดิกว้�งจะช่่วยทำ� 
ให้ก�รกำ�หนดิกลยทุธ์ทัว่ไปได้ิรบัคว�มเข�้ใจจ�กคนทัง้ 2 รุน่

สิ่งสำ�คัญที่จะช่่วยให้ก�รสืบทอดิกิจก�รเป็นไปอย่�งร�บรื่น  

คอื ก�รมคีว�มคดิิ (Mindset) ทีเ่ปดิิกว�้งและมคีว�มยดืิหยุน่  

โดิยเน้นไปที่ก�รสร้�งธุรกิจให้เติบโตอย่�งยั่งยืน นอกจ�กนี้

ควรจัดิเตรียมแนวท�งไวห้ล�ย ๆ  แนวท�งเพ่ือเปน็ท�งเลอืก

ให้ผู้นำ�รุ่นใหม่ได้ิพัฒน�ประสบก�รณ์และคว�มรู้ โดิยไม่ทำ� 

ให้ผู้นำ�รุ่นใหม่รู้สึกว่� ถูกบังคับให้ทำ�ในส่ิงท่ีตนไม่ต้องก�ร 

นอกจ�กนี ้ควรเปดิิกว�้งตอ่ก�รนำ�เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ใหม ่ๆ  ม�ปรบัใช่ใ้หเ้หม�ะสมกบัธรุกจิครอบครวัของตนดิว้ย
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คุณลักิษณะที่หลากิหลายู่ขึ้องผู้่�นำาธุุรกิิจครอบครัวรุ�นใหม่�

ผู้บริห�รเน็กซ์เจนรุ่นใหม่มีคว�มแตกต่�งกันทั้งในเรื่องของบุคลิก วิธีก�รทำ�ง�นและก�รจัดิก�ร 

ธุรกิจครอบครัว ท้ังน้ี ผลสำ�รวจได้ิแบ่งคุณลักษณะท่ีหล�กหล�ยของผู้นำ�รุ่นใหม่ ดัิงน้ี

ผู่้�ด่แล (Stewards)

มุ่งเน้นไปท่ีก�รปกป้องผลกำ�ไรและสร้�งคว�มเติบโตอย�่งย่ังยืน

ในระยะย�วให้กับธุรกิจครอบครัว

ผู่้�ประกิอบกิารภายู่ใน (Intrapreneurs)

จัดิต้ังธุรกิจของตนเองภ�ยใต้กิจก�รของครอบครัว ซ่ึงส่วนใหญ่ 

ผู้ประกอบก�รภ�ยในเหล่�น้ี จะได้ิรับก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน

จ�กครอบครัวด้ิวย

ผู้่�เปลี่ยู่นถ�ายู่ (Transformers)

ขับเคลื่อนก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในธุรกิจครอบครัว ภ�ยใต ้

ขอบเขตและก�รสนับสนุนท่ีได้ิรับ

ผู้่�ประกิอบกิาร (Entrepreneurs)

จัดิตั้งธุรกิจของตนเอง โดิยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ไดิ้แลก 

เปล่ียนผลกำ�ไรกับธุรกิจครอบครัว

ห�คุณต้องก�รทร�บว่� คุณมีคุณลักษณะของผู้นำ�ธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ในรูปแบบใดิ 

กรุณ�   คลิก   เพ่ือทำ�แบบทดิสอบฉบับส้ัน
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PwC ประเทศไทย ตระหนักถึงบทบ�ทที่สำ�คัญของผู้นำ� 

ธุรกิจครอบครัวไทย จึงไดิ้ก่อตั้งคลับสำ�หรับผู้บริห�รรุ่น 

เน็กซ์เจน (PwC Thailand’s NextGen Club) ข้ึนในปี 2562 

เพื่อช่่วยเตรียมคว�มพร้อมให้กับผู้นำ�รุ่นใหม่ ผ่�นหลักสูตร 

ก�รฝึกอบรมที่เข้มข้น ให้ผู ้นำ�รุ ่นใหม่ไดิ้สร้�งเครือข่�ย  

เพ่ิมโอก�สในก�รเรียนรู้และเสริมทักษะก�รเป็นผู้นำ� คลับน้ี

NextGen Club ขึ้อง PwC ประเทศไทยู่: 
คลับที่สร�างเครือขึ้�ายู่เพิ่ม่โอกิาสในกิารเรียู่นร่�และเสริม่ทักิษะ 
กิารเป็นผู้่�นำาให�กิับเน็กิซ์เจน

ก�รสร้�งเครือข่�ยท�งธุรกิจผ่�นก�ร 
พบปะและแลกเปลี่ยนมุมมองในก�รทำ� 
ธุรกิจกับผู้นำ�รุ่นใหม่ของไทยจะเปิดิโอก�ส
ให้คุณได้ิถ�มคำ�ถ�มเก่ียวกับคว�มท้�ท�ย 
และคว�มสำ�เร็จ รวมทั้งมีโอก�สแลก 
เปล่ียนประเด็ิน และวิธีก�รสำ�คัญ ๆ ใน 
ก�รบริห�รธุรกิจกับผู้นำ�ร�ยอ่ืน ๆ 

นอกจ�กน้ี สม�ชิ่กยังจะได้ิมีโอก�สในก�ร 
ขย�ยเครือข่�ยกับท�ย�ทธุรกิจครอบครัว 
ท ั ้ ง ในระดิ ับภ ูม ิภ�คและระดิ ับโลก 
รวมถึงผู้บริห�รช่ั้นนำ� ผู้นำ�องค์กร และ 
บรรดิ�ผู้นำ�ธุรกิจครอบครัวท่ีมีคว�มม่ังค่ัง 
สูงจ�กท่ัวโลกด้ิวย คลับของเร�จะช่่วยคุณ 
สร้�งเครือข่�ยที่สำ�คัญที่สุดิให้กับธุรกิจ 
ครอบครัวของคุณ

โปรมแกรมหลักสูตรของเร�ไดิ้รับก�ร 
ออกแบบเพื่อสร้�งผู้นำ�ธุรกิจครอบครัว 
รุ่นใหม่โดิยเฉพ�ะ ผ่�นก�รเรียนรู้จ�ก 
ประสบก�รณ์แรงบันดิ�ลใจและก�ร 
พัฒน�ตนเอง โดิยสม�ชิ่กคลับจะได้ิเรียนรู้ 
จ�กนักธุรกิจโดิยตรงในสภ�พแวดิล้อม 
ท่ีน่�ต่ืนเต้นและครอบคลุมเพ่ือสร้�งคว�ม 
ไดิ้เปรียบในก�รแข่งขันผ่�นคุณค่�และ 

เป้�ประสงค์

หลักสูตรก�รฝึกอบรมของเร�ถูกออกแบบ
ม�เพ่ือช่่วยเสริมจุดิแข็งและคว�มส�ม�รถ
พิเศษของผู้นำ�รุ่นใหม ่  โดิยเร�จะช่ว่ยสร�้ง 
คว�มมัน่ใจและเสรมิทกัษะคว�มเปน็ผูน้ำ� 
เพือ่ใหผู้น้ำ�รุน่ใหมส่�ม�รถรบัมือกับคว�ม 
ท้�ท�ยไดิ้ดิีขึ้น

Connect : 
สร�างเครือขึ้�ายู่ธุุรกิิจให�แขึ้็งแกิร�ง

Learn: 
เพิ่ม่โอกิาสในกิารเรียู่นร่�

Lead: 
เสริม่ทักิษะกิารเป็นผู้่�นำา

ยังเป็นที่ที ่จะช่่วยสร้�งแรงบันดิ�ลใจให้กับท�ย�ทธุรกิจ 

ครอบครัวรุ่นใหม่ได้ิเตรียมคว�มพร้อมสู่ก�รก้�วข้ึนเป็นผู้นำ�

ธุรกิจครอบครัวในอน�คต
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เกิี่ยู่วกิับวิธุีกิารสำารวจ

ร�ยง�นผลสำ�รวจธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ทั่วโลก 

ประจำ�ปี 2562  (PwC’s Global NextGen Survey 

2019) ไดิ้ทำ�ก�รสำ�รวจคว�มคิดิเห็นท�ย�ท 

ธุรกิจครอบครัวที่กำ�ลังจะก้�วขึ้นม�เป็นผู้นำ� 

ธุรกิจ หรือมีคว�มต้องก�รท่ีจะเป็นผู้นำ�ธุรกิจ 

ครอบครัวในอน�คตจำ�นวนเกือบ 1,000 ร�ย  

โดิยมี Meridian West เป็นผู้จัดิทำ�แบบสำ�รวจ 

ออนไลน์ในช่่วงระหว่�งวันที่ 10 มิถุน�ยน ถึง  

13 กนัย�ยน 2562 ทัง้นีม้ผีูต้อบแบบสำ�รวจจำ�นวน 

ทั้งสิ้น 956 ร�ย จ�ก 69 ประเทศ รวมทั้งผู้ตอบ 

แบบสำ�รวจจำ�นวน 31 ร�ย จ�กประเทศไทย

20รายงานผลสำำารวจผ้�นำาธุุรกิิจครอบครัวรุ�นใหม่�ประจำาปี 2562 ฉบับประเทศไทย 

https://www.meridianwest.co.uk/
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