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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

บทนำ

เก่�ยวกับรายงานผลการสำรวจ

ผ้�บริหารเน็กซ์์เจนไทยปรับตััวอย่างไรให�พาธุรกิจอย้่รอดในอนาคตั?

สถานการณ์์การแพร่ระบาดครั�งใหญ่่เผยให�เห็นว่า ผ้�บริหารเน็กซ์์เจนไทยจำเป็นตั�องยกระดับทักษะของตัน

ผ้�นำ กับ เป้าหมายด�าน ESG

ความเร็วในการปรับตััวเข�าส้่ยุคดิจิทัล 

รักษาความมั�นคงของธุรกิจครอบครัวในอนาคตั

คำแนะนำสำหรับผ้�บริหารเน็กซ์์เจน เพ่�อรับไม�ตั่อในการข้�นมาเป็นผ้�นำ

ประเด็นสำคัญ่จากผลการสำรวจ

NextGen Club ของ PwC ประเทศไทย: คลับท่�สร�างผ้�นำแห่งอนาคตั



สารจากประธานกรรมการบริหาร 

ปี 2565 ถ่อเป็นอ่กหน้�งปีท่�ท�าทายสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แม�ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของเชื้่�อไวรัส 
สายพันธุโ์อมิครอน จะสร�างผลกระทบไม่มากเท่ากบัปที่�ผา่น ๆ  มา แต่ัปจัจยัด�านอ่�น ๆ  ยงัคงส่งผลเชิื้งลบต่ัอการฟื้้�นตัวัของเศรษฐกิจ
ในภาพรวม ไม่วา่จะเป็นตั�นทุนการผลิตัท่�เพิ�มข้�นจากราคาน�ำมันท่�ปรับตััวส้งข้�นจากความไม่แน่นอนของภมิ้รัฐศาสตัร์โลก และภาวะ
ชื้ะงักงันของห่วงโซ์่อุปทานท่�ส่งผลให�ราคาสินค�าปรับตััวเพิ�มข้�นจนเป็นสาเหตัุของปัญ่หาเงินเฟื้้อส้งทั�วโลก เป็นตั�น

ปัจจัยท่�กล่าวมาข�างตั�น ยังเป็นโจทย์ใหญ่่สำหรับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ�งธุรกิจครอบครัว ท่�ถ่อเป็นฟัื้นเฟ้ื้องหลักในการ 
ขับเคล่�อนเศรษฐกิจท่ามกลางสภาพแวดล�อมของการดำเนินธุรกิจและพฤตัิกรรมของผ้�บริโภคท่�เปล่�ยนไป โดยเป็นท่�แน่นอนว่า  
การวดัผลสำเร็จจากผลกำไรเพย่งอย่างเดย่วนั�น ไมใ่ชื้ค่ำตัอบสุดท�ายของการทำธรุกจิอก่ตัอ่ไป แตัต่ั�องมุง่เน�นไปท่�การสร�างความไว�
วางใจ ควบค้่ไปกับการสร�างผลลัพธ์ท่�ยั�งย่นให�กับผ้�ม่ส่วนได�ส่วนเส่ย 

ในขณ์ะเด่ยวกัน ผ้�บริหารธุรกิจครอบครัวจะตั�องแสวงหาโอกาสในการเตัิบโตัและเพิ�มคุณ์ค่าให�กับกิจการด�วยการพัฒนาข่ดความ
สามารถในการแข่งขัน รวมทั�งยกระดับความพ้งพอใจของล้กค�าผ่านการประยุกต์ัใชื้�เทคโนโลย่และนวัตักรรมใหม่ ๆ ซ์้�งทั�งหมดน่� 
ตั�องอาศัยพลังความคิดของผ้�นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ ท่�ม่ความพร�อมท่�จะการนำพาธุรกิจฝ่่าคล่�นดิสรัปชื้ัน (Riding the waves 
of disruption) 

ยิ�งไปกว่านั�น ผ้�นำรุ่นใหม่จะตั�องเป็นแรงขับเคล่�อนสำคัญ่ในการดำเนินธุรกิจท่�คำน้งถ้งสิ�งแวดล�อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) เพราะในระยะข�างหน�า ESG จะยิ�งกลายมาเป็นกุญ่แจสำคัญ่ของการ 
ดำเนินธุรกิจในทุกกลุ่มอุตัสาหกรรม 

ทั�งน่� รายงานผลสำารวจผ้�นำาธรุกจิครอบครวัรุน่ใหม ่ประจำาป ี2565 
ฉบบัประเทศไทย ท่�ทกุทา่นกำาลงัอา่นอย้ใ่นขณ์ะน่� เราได�สำารวจ
ความคิดเห็นผ้�นำารุ่นใหม่ของธุรกิจครอบครัวไทยถ้งมุมมอง 
ของพวกเขาท่�ม่ตั่อการเตัิบโตัของธุรกิจในอนาคตั ซ์้�งรวมถ้ง
ปัจจัยท่�จะม่ส่วนชื้่วยในการขับเคล่�อนให�ธุรกิจเตัิบโตัท่ามกลาง
การเปล่�ยนแปลง เป้าหมายด�าน ESG และข่ดความสามารถ 
ด�านดิจิทัล ซ์้�งผลจากการสำารวจจะสะท�อนแนวคิด ความพร�อม 
และจุดท่�ยังตั�องพัฒนาของผ้�นำารุ่นใหม่ในมิตัิตั่าง ๆ  
 
ผมหวังเป็นอย่างยิ�งว่า ข�อม้ลทั�งหมดท่�ปรากฏในรายงาน
ฉบับน่�จะชื้่วยแบ่งปันมุมมองท่�เป็นประโยชื้น์ให�แก่ผ้�นำาธุรกิจ
ครอบครัวทั�งรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ และชื้่วยให�ทุกท่านได� 
เร่ยนร้� ประเมินตันเอง และมองเห็นถ้งโอกาสของธุรกิจในโลก 
ท่�ความเปล่�ยนแปลงนั�นรวดเร็วกว่าเข็มวินาท่    

ชาญชัย ชัยประสิทธิ�
ประธานกรรมการบริหาร 
PwC ประเทศไทย
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บทนำา

วกิฤตัการณ์์ตัา่ง ๆ  สามารถเกดิข้�นได�ตัลอดเวลา บางเหตักุารณ์อ์าจมองเหน็ได�อยา่งชื้ดัเจน แตับ่างเหตักุารณ์ไ์มอ่าจมองเหน็ได�ด�วย
ตัา และไมม่ธ่รุกิจใด ไมว่า่จะขนาดใหญ่ห่รอ่ธรุกิจครอบครวัขนาดยอ่ม ท่�จะสามารถเตัร่ยมพร�อมรับมอ่กบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ท่�เกิดข้�นอย่างฉับพลันได�ทั�งหมด อย่างวิกฤตัโรคระบาดในครั�งน่�ท่�ได�เปล่�ยนแปลงเศรษฐกิจโลกไปตัลอดกาล และยังมาพร�อมกับ
ความเส่�ยงท่�เพิ�มข้�นในระดับท่�ไม่เคยเกิดข้�นมาก่อน เหตัุการณ์์น่�ได�บ่บบังคับให�ผ้�คนจำนวนมากจำตั�องปรับตััวเข�าส้่กระแสดิจิทัล
และเทรนดก์ารดำเนนิธรุกจิอย่างยั�งยน่ท่�เกดิข้�นอย่างรวดเรว็ ความท�าทายเชื้น่น่� เป็นบททดสอบความเปน็ผ้�นำรุน่ใหม่ (NextGens) 
ว่าจะยังสามารถประคองตันให�อย้่รอดในธุรกิจครอบครัวได�หร่อไม่

รายงานผลการสำรวจ ผ้�นำธรุกิจครอบครัวรุน่ใหม ่ประจำปี 2565 ของ PwC ประเทศไทย ฉบับท่�สองน่� จะนำเสนอผลการวเิคราะห์
เชื้งิลก้ เพ่�อตัอบคำถามวา่ ผ้�นำรุน่ใหมท่ำอยา่งไรเพ่�อท�าทายมาตัรฐานเดมิ ๆ  ท่�มอ่ย้ ่มบ่ทบาทอะไรบ�างในการสร�างความเปล่�ยนแปลง
ในกิจการของพวกเขา รวมถ้งรับม่ออย่างไรกับความท�าทายจากการส่บทอดตัำแหน่ง บทบาทความเป็นผ้�นำ ผลกระทบของ ESG 
และการปรับเปล่�ยนกระบวนการทำงานเข�าส้่ระบบดิจิทัล (Digitalisation) 
 
ผลการสำรวจของเรายังเปิดเผยถ้งความคาดหวังของครอบครัว และวิธ่การท่�ผ้�นำรุ่นใหม่ใชื้�ในการรับม่อกับความคาดหวังดังกล่าว 
รวมถ้งทักษะท่�ผ้�นำรุ่นใหม่สนใจท่�จะพัฒนาเพิ�มเตัิมเพ่�อให�มั�นใจได�ว่า ม่ความเก่�ยวข�องกับการดำเนินธุรกิจของตัน

ไมเ่พย่งเท่าน่� รายงานฉบับน่�ได�นำเสนอคำแนะนำสำหรับผ้�บริหารเน็กซ์เ์จนท่�จะช่ื้วยส่งเสริมให�พวกเขามส่่วนร่วมและเป็นส่วนสำคัญ่
ในการพัฒนาองค์กรให�ก�าวไปข�างหน�าได�ด่ยิ�งข้�น อ่กทั�งยังชื้่วยให�มั�นใจได�ว่า การดำเนินงานของผ้�บริหารเน็กซ์์เจนจะเป็นการสร�าง
ม้ลค่าเพิ�มให�แก่องค์กร รวมถ้งจุดประสงค์และค่านิยมของธุรกิจครอบครัวจะไม่ล่มสลายหายไปกับยุคดิสรัปชื้ัน

ผมหวังว่า รายงานฉบับน่�จะชื้่วยให�เส�นทางการเป็นผ้�นำของเน็กซ์์เจนง่ายยิ�งข้�น และปลดล็อกศักยภาพของผ้�บริหารเน็กซ์์เจน 
ในฐานะเจ�าของธุรกิจครอบครัวรุ่นตั่อไป

นิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย
หัวหน�ากลุ่มล้กค�าธุรกิจครอบครัว  
และหุ�นส่วนสายงานภาษ่และกฎหมาย 
บริษัท PwC ประเทศไทย
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เกี่ยวกับรายงานผลการสำารวจ

รายงานผลการสำรวจ Global NextGen Survey 2022 ของ PwC เป็นการสำรวจตัลาดระหว่างประเทศในกลุ่มผ้�บริหารธุรกิจ
ครอบครัวรุ่นใหม่ ม่วัตัถุประสงค์เพ่�อทำความเข�าใจเก่�ยวกับผ้�บริหารเน็กซ์์เจนว่า คิดอย่างไรเก่�ยวกับประเด็นสำคัญ่ในปัจจุบัน 
บทบาทท่�พวกเขาม่ในขณ์ะน่� และบทบาทท่�คาดหวัง

ทั�งน่� PwC ได�ดำเนินการสำรวจผ่านชื้่องทางออนไลน์ระหว่างวันท่� 8 ตัุลาคม ถ้ง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยม่ผ้�ตัอบแบบสำรวจ
จำนวนทั�งสิ�น 1,036 คนใน 68 ประเทศและอาณ์าเขตั ขณ์ะท่�ม่ผ้�เข�าร่วมการสำรวจจากประเทศไทยจำนวน 40 คน 

รายงานผลสำรวจผ้�นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 ของ PwC ประเทศไทย ฉบับท่�สองน่� จะแสดงบทวิเคราะห์แบบ 
เจาะล้กว่า เน็กซ์์เจนชื้าวไทยม่บทบาทอย่างไรในธุรกิจครอบครัวและจะก�าวส่้การเป็นผ้�นำได�อย่างไร ผ้�อ่านจะได�ทราบว่า ผ้�นำ 
รุน่ใหม่จดัการกบัปัญ่หาและเผชื้ญิ่ความท�าทายท่�เกดิจากโรคระบาดครั�งใหญ่่ ความคาดหวังของครอบครวั ความขัดแย�งในรุน่ต่ัาง ๆ  
ได�อย่างไร ตัลอดจนแนวโน�มท่�ส่งผลตั่อคุณ์ค่า หร่อชื้่�อเส่ยงของธุรกิจครอบครัวในอนาคตั
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https://www.pwc.com/gx/en/services/family-business/nextgen-survey.html


ผู้เข้าร่วมการสำรวจของเรา

อายุ

กลุ่มธุรกิจครอบครัวที่ถููกสำรวจ

ไม่เกิน 20 ปี

21-26 ปี

27-37 ปี

ตัั�งแตั่ 38 ปีข้�นไป

เกษตัรกรรมและ
การเพาะปล้ก

อุตัสาหกรรม
ด�านสุขภาพ

เทคโนโลย่  
ส่�อ โทรคมนาคม

พลังงาน 
สาธารณ์้ปโภค 

ทรัพยากร

ตัลาดล้กค�าบริการทางการเงิน อุตัสาหกรรม 
การผลิตัและ 

ยานยนตั์

5%

75%

20%

3% 3%5% 5% 8%

63%

13%
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เน็กซ์์เจนรุ่นต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการสำรวจ

บทบาทและตำแหน่งในปัจจุบัน รายได้ของธุรกิจครอบครัวที่เข้าร่วมการสำรวจ (ยอดขาย) 

(ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ผ้�นำ น�อยกว่า 20 ล�านดอลลาร์สหรัฐฯ

รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 ไม่ทราบ

ผ้�ถ่อหุ�น/ผ้�รับผลประโยชื้น์ 20-50 ล�านดอลลาร์สหรัฐฯ

ผ้�ประกอบการ 51-100 ล�านดอลลาร์สหรัฐฯ

ผ้�ประกอบการภายใน 101-500 ล�านดอลลาร์สหรัฐฯ

พนักงาน/นักศ้กษาฝ่ึกงาน 501-1,000 ล�านดอลลาร์สหรัฐฯ

บทบาทด�านกำกับด้แลกิจการ มากกว่า 1,000 ล�านดอลลาร์สหรัฐฯ

อ่�น ๆ

ยังไม่ทำงาน

55%

30%

10%
5%

11%

6%

6%

17%

61%

43%

15%

10%

8%

8%

5%

75%
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ผู้บริหารเน็กซ์์เจนไทยปรับตัวอย่างไรให้พาธุรกิจ
อยู่รอดในอนาคต?

ตัราบเท่าท่�สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงอย้่ ธุรกิจครอบครัวก็ยังคงตั�องเผชื้ิญ่กับความท�าทายสำคัญ่น่�ตั่อไป  
ด�วยเหตุัน่� ผ้�นำรุ่นใหม่ไทยจ้งกำลังวางรากฐานในการดำเนินธุรกิจ เพ่�อให�แน่ใจว่าธุรกิจของพวกเขาจะสามารถอย้่รอดได�ทั�ง 
ในปจัจบุนัและอนาคตั ไม่เพย่งเท่าน่� พวกเขายังมค่วามกระต่ัอร่อร�นท่�จะมส่่วนร่วมอย่างจริงจงัมากยิ�งข้�นในการขับเคล่�อนธุรกจิให�
เตัิบโตัในรุ่นของตันไปจนถ้งรุ่นตั่อไป

65% ของผ้�นำรุ่นใหมไ่ทย มส่่วนรว่มอยา่ง
จริงจังในการขับเคล่�อนธุรกิจให�เตัิบโตั

28%คาดว่า จะมส่่วนร่วมในการขบัเคล่�อน
ธุรกิจให�เตัิบโตัในอนาคตั

การจัดลำดับความสำคัญ่และความเร่งด่วนในการบริหารจัดการองค์กรไม่ใชื้่เร่�องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในสภาพแวดล�อม 

ทางธรุกจิท่�เปล่�ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั ทำให�ผ้�นำรุน่ใหม่ไทยตั�องให�ความใส่ใจในหลาย ๆ ส่วนงาน แต่ัทั�งน่� มบ่างส่วนงาน

ท่�ผ้�นำรุ่นใหม่ตั�องให�ความสนใจเป็นพิเศษ

โดยเม่�อถามถ้งการจัดลำดับความสำคัญ่ท่�กล่าวถ้งข�างตั�น พบว่า เก่อบสองในสามของผ้�บริหารเน็กซ์์เจนไทยมองว่า การเตัิบโตัของ

ธุรกิจ (63%) เป็นลำดับความสำคัญ่ส้งสุดท่�ตั�องให�ความสนใจ ตัามมาด�วยการขยายตััวไปส้่ภาคส่วนหร่อตัลาดใหม่ (50%)  

ผลสำรวจน่� สอดคล�องกับผ้�บริหารเน็กซ์์เจนทั�วโลกท่�ตั�องการนำธุรกิจครอบครัวของตันไปส้่ความสำเร็จในระยะยาวเชื้่นกัน

นอกจากน่� ผ้�นำรุ่นใหม่ไทยยังม่ความกระตั่อร่อร�นท่�จะพัฒนาความสามารถด�านดิจิทัล (45%) รวมถ้งปรับปรุงสภาพแวดล�อม 

และแนวปฏิบัตัิในการทำงานของพนักงาน (45%) เน่�องจากปัจจัยดังกล่าว ม่ความสำคัญ่อย่างยิ�งตั่อการด้แลความเป็นอย้่ท่�ด่ของ

พนักงาน และยังเป็นการเตัร่ยมพนักงานให�พร�อมท่�จะแข่งขันภายใตั�ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

อก่ทั�ง กวา่สองในสามของผ้�นำรุน่ใหมไ่ทยเหน็ด�วยกบัการท่�ธรุกจิของพวกเขาได�นำระบบการทำงานท่�ยด่หยุน่มาเปน็แนวทางปฏบิตััิ

ในการทำงานในชื้่วงหลังวิกฤตัโรคระบาด (70% เท่ยบกับ ทั�วโลก 67%)
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รูปที่ 1: ห้าอันดับภารกิจที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ให้ความสำคัญสูงสุดในอีกสองปีข้างหน้า (ประเทศไทย เทียบกับ ทั่วโลก)

บรรลุเป้าหมายในการสร�างการเตัิบโตัของ
ธุรกิจ

ขยายองค์กรไปส้่ภาคส่วนหร่อตัลาดใหม่

พัฒนาความสามารถด�านดิจิทัลของ
พนักงาน

ปรับปรุงสภาพ/แนวปฏิบัตัิในการทำงาน
ให�กับพนักงาน

สร�างความมั�นใจว่าเรานำเสนอสินค�าและ
บริการท่�เหมาะสมและตัรงกับความ

ตั�องการของล้กค�าในปัจจุบัน

นำเทคโนโลย่ใหม่มาใชื้�ในองค์กร

บริหารจัดการบุคลากรท่�ม่ความสามารถ
ส้ง – ด้งด้ด/รักษาพนักงานอายุน�อยท่�ม่

ความสามารถยอดเย่�ยม

บรรลุเป้าหมายในการสร�างการเตัิบโตัของ
ธุรกิจ

บริหารจัดการบุคลากรท่�ม่ความสามารถส้ง 
– ด้งด้ด/รักษาพนักงานอายุน�อยท่�ม่ความ

สามารถยอดเย่�ยม

ขยายองค์กรไปส้่ภาคส่วนหร่อตัลาดใหม่

50%

63%

45%

43%

38%

35%

33%

28%

25%

15%

15%

5%

45%

ประเทศไทย ทั�วโลก

ลงทุนในนวัตักรรมและการวิจัยและพัฒนา

พิจารณ์าเก่�ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์และ
การลงทุนขององค์กรอ่กครั�ง

ให�ความสนใจกับการลงทุนท่�เน�นความ
ยั�งย่นและสร�างผลกระทบเชื้ิงบวกตั่อสังคม

ให�มากยิ�งข้�น

ลดผลกระทบทางสิ�งแวดล�อมจากการ
ดำเนินงานขององค์กร

ให�ความสำคัญ่กับความเป็นส่วนตััวและ
ความปลอดภัยทางไซ์เบอร์มากข้�น

ให�การสนับสนุนชืุ้มชื้นท�องถิ�นโดยการลงทุน
หร่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพิ�มข้�น

ลงทุนในนวัตักรรมและการวิจัยและพัฒนา

ปรับปรุงสภาพ/แนวปฏิบัตัิในการทำงานให�กับ
พนักงาน

ให�ความสนใจกับการลงทุนท่�เน�นความยั�งย่นและ
สร�างผลกระทบเชื้ิงบวกตั่อสังคมให�มากยิ�งข้�น

พิจารณ์าเก่�ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์และการ
ลงทุนขององค์กรอ่กครั�ง

ลดผลกระทบทางสิ�งแวดล�อมจากการดำเนินงาน
ขององค์กร

ให�การสนับสนุนชืุ้มชื้นท�องถิ�นโดยการลงทุนหร่อ
ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพิ�มข้�น

ให�ความสำคัญ่กับความเป็นส่วนตััวและความ
ปลอดภัยทางไซ์เบอร์มากข้�น

48%

65%

44%

39%

39%

34%

31%

31%

29%

24%

19%

15%

47%

ภารกิจสำคัญ่

ห�าอันดับแรก

สร�างความมั�นใจว่าเรานำเสนอสินค�าและ
บริการท่�เหมาะสมและตัรงกับความตั�องการ

ของล้กค�าในปัจจุบัน

พัฒนาความสามารถด�านดิจิทัลของพนักงาน

นำเทคโนโลย่ใหม่มาใชื้�ในองค์กร
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สถูานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่เผยให้เห็นว่า  
ผู้บริหารเน็กซ์์เจนไทยจำาเป็นต้องยกระดับทักษะของตน

ในชื้่วงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคตัิดเชื้่�อโควิด-19 ผ้�นำรุ่นใหม่ไทยแสดงถ้งความเตั็มใจท่�จะใชื้�ชื้่วงโอกาสน่�ในการฝ่ึกฝ่น
ทกัษะ และพฒันาความร้�ความเชื้่�ยวชื้าญ่ใหม ่ๆ  และ/หรอ่เข�ารบัการศก้ษาอบรมเพิ�มเตัมิ เพ่�อนำมาพฒันาปรบัปรงุให�เกดิประโยชื้น์
กับธุรกิจครอบครัวของตัน ไม่เพ่ยงเท่าน่� การระบาดใหญ่่ครั�งน่� ยังทำให�พวกเขาได�เข�าไปม่ส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัวมากยิ�งข้�น 
และแสดงให�เห็นว่า พวกเขาจำเป็นตั�องเสริมและพัฒนาความสามารถในการเป็นผ้�นำ โดยผลสำรวจท่�ได�จากผ้�บริหารเน็กซ์เ์จนไทย
นั�นส้งกว่าทั�วโลกซ์้�งอย้่ท่� 28%

รูปที่ 2: 40% ของผู้นำรุ่นใหม่ไทยต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านใหม่ ๆ ซ์่่งสูงกว่าทั่วโลก (28%)

รูปที่ 3: ทักษะความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมที่ผู้นำในอนาคตจำเป็นต้องมี (ประเทศไทย)
 

40%

ทั�วโลก: 28%

การพัฒนาภาวะความเป็นผ้�นำ/ทักษะทางสังคม

การเงิน/การลงทุน

นวัตักรรมโมเดลธุรกิจ

ฝ่่ายทรัพยากรบุคคล/การบริหารจัดการบุคลากรท่�ม่ความสามารถส้ง

ภาษ่และการบัญ่ชื้่

ปรับกระบวนการทำงานเข�าส้่ดิจิทัล/ใชื้�ปัญ่ญ่าประดิษฐ์

ประชื้าสัมพันธ์/การส่�อสาร

การขยายตัลาดไปยังตั่างประเทศ/ส้่สากล

การควบรวมกิจการ 

ความยั�งย่น สิ�งแวดล�อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

การกุศล

อ่�น ๆ

53%

45%

43%
40%

40%
35%

33%

15%

10%

5%
3%

3%

48%

53%

41%

28%
29%
30%
17%

23%
25%

25%
10%

3%

ทั่วโลก
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ผู้นำา กับ เป้าหมายด้าน ESG

จากการแพร่ระบาดครั�งใหญ่่ท่�เกิดข้�นทั�วโลก ทำให�ประเด็นด�านสิ�งแวดล�อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social 
and Governance: ESG) ได�รับความสนใจมากข้�น โดยบริษัทตั่าง ๆ ทั�วโลกได�นำแนวปฏิบัตัิและกลยุทธ์ด�าน ESG มาใชื้�กับธุรกิจ
ของตัน ดังนั�น สำหรับธุรกิจครอบครัวของไทยท่�วางแผนในการขยายตัลาดไปยังตั่างประเทศ จะมองข�ามประเด็นน่�ไปไม่ได� เพราะ 
ESG จะไม่ใชื้่ตััวเล่อกอ่กตั่อไป 

ทั�งน่� การให�เน็กซ์์เจนก�าวข้�นมาเป็นผ้�นำธุรกิจครอบครัว เป็นโอกาสท่�จะชื้่วยให�องค์กรบรรลุเป้าหมาย ESG ได� จากการสำรวจของ
เราพบว่า ผ้�นำรุ่นใหม่ไทยเชื้่�อว่า ธุรกิจของตันม่ความรับผิดชื้อบในการรับม่อกับการเปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศ (68% เท่ยบกับ 
36% ของผ้�นำรุ่นปัจจุบัน) ซ์้�งสอดคล�องกับแนวคิดของผ้�นำรุ่นใหม่ทั�วโลก (71%)

ในขณ์ะเด่ยวกัน ผ้�นำรุ่นใหม่ไทย 57% เช่ื้�อว่า การสร�างความเชื้่�อมั�นด�านความยั�งย่น ค่อ หัวใจสำคัญ่ของการดำเนินธุรกิจ  
(เท่ยบกับ 56% ของผ้�นำรุ่นปัจจุบัน) แตั่กลับม่เพ่ยง 45% เท่านั�น ท่�ม่การพัฒนากลยุทธ์ด�านความยั�งย่น และส่�อสารออกไปตัาม 
ชื้่องทางการส่�อสารตั่าง ๆ ซ์้�งส้งกว่าผ้�นำรุ่นใหม่ทั�วโลกเล็กน�อย (39%)

รูปที่ 4: ผู้นำรุ่นใหม่ไทยมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกัน มากกว่า
ผู้นำรุ่นปัจจุบัน

ไม่เพ่ยงเท่าน่� ผลสำรวจยังแสดงให�เห็นว่า ผ้�บริหารเน็กซ์์เจนไทยสามารถบริหารจัดการประเด็นสำคัญ่เก่�ยวกับการดำเนินธุรกิจ
อย่างยั�งย่นได� แตั่ทั�งน่� ESG ไม่ใชื้่เร่�องท่�เก่�ยวข�องกับการด้แลสิ�งแวดล�อมเท่านั�น แตั่ยังรวมถ้งความรับผิดชื้อบตั่อสังคมและการ
กำกับด้แลกิจการท่�ด่อ่กด�วย ซ์้�งทั�งหมดม่ความสำคัญ่ไม่แพ�กัน

เราดำเนินการเร่�องความยั�งย่นชื้�าเกินไป และจำเป็นตั�องทำเร่�องน่�ให�มากข้�น

เราม่ความรับผิดชื้อบในการตั่อส้�กับการเปล่�ยนแปลงสภาพภ้มิอากาศและผลกระทบ

ท่�ตัามมา

เราม่ส่วนร่วมในชืุ้มชื้นอย่างกระตั่อร่อร�น

การสร�างความเชื้่�อมั�นด�านความยั�งย่น ค่อ หัวใจสำคัญ่ของการดำเนินธุรกิจของเรา 

เราม่การพัฒนากลยุทธ์ด�านความยั�งย่นและส่�อสารออกไปตัามชื้่องทางการส่�อสาร

ตั่าง ๆ ซ์้�งส่งผลตั่อทุกการตััดสินใจของเรา

ผ้�นำรุ่นใหม่  ผ้�นำรุ่นปัจจุบัน

75%

68%

55%

57%

45%

36%

36%

56%

39%

60%

71%

55%

76%

39%

50%

49%

54%

37%

ทั่วโลก
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รูปที่ 5: ผู้บริหารเน็กซ์์เจนไทยมองว่า ธุรกิจของตนเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ผู้นำรุ่นใหม่ เทียบกับ ผู้นำรุ่น
ปัจจุบัน, ประเทศไทย เทียบกับ ทั่วโลก)

75% 56%

ผู้นำรุ่นใหม่

ทั�วโลก: 64%

ผู้นำรุ่นปัจจุบัน

ทั�วโลก: 55%
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ความเร็วในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

วิกฤตัการณ์์ต่ัาง ๆ อย่างภาวะการระบาดใหญ่่ทั�วโลก เป็นตััวเร่งให�เกิดการเปล่�ยนแปลงทางดิจิทัลและเทคโนโลย่มาเป็นเวลา 
หลายปี ความสามารถด�านดิจิทัลจ้งเป็นปัจจัยสำคัญ่ในการทำให�ธุรกิจสามารถตัอบสนองความตั�องการของล้กค�าและเข�าส้่สนาม
แข่งขันกับค้่แข่งได�เร็วยิ�งข้�น อย่างไรก็ด่ การพลิกโฉมธุรกิจส้่ดิจิทัลนั�น จะไม่สามารถเกิดข้�นได�หากปราศจากผ้�นำรุ่นใหม่ท่�ม่ 
ความสามารถทางดิจิทัล และเข�าไปทำความร้�จักกับเทคโนโลย่ท่�เกิดข้�นใหม่อย่างกระตั่อร่อร�น จากการสำรวจ พบว่า ผ้�นำรุ่นใหม่
ไทยได�ถ้กด้งให�เข�ามาม่บทบาทในการบริหารจัดการเทคโนโลย่และพัฒนาทักษะด�านดิจิทัลภายในองค์กร

35% ของผ้�นำรุ่นใหม่ไทยเชื้่�อว่า ธุรกิจครอบครัวของพวกเขาม่ความสามารถด�านดิจิทัลเป็นระดับท่�ส้งกว่าผ้�นำรุ่นปัจจุบัน (28%) 
นอกจากน่� 33% มองวา่ ผ้�นำรุน่ปจัจบุนัยงัไมม่ค่วามเข�าใจเก่�ยวกบัโอกาสและความเส่�ยงทางดจิิทลัท่�มต่่ัอธรุกจิทั�งหมด ซ์้�งแสดงให�
เหน็วา่ ผ้�บรหิารเนก็ซ์เ์จนไทยมค่วามมั�นใจในการรบัมอ่กบัเทคโนโลยด่จิทัิลด�านตัา่ง ๆ  มากกว่าผ้�นำรุ่นปจัจุบนั อย่างไรกต็ัาม ตัวัเลข
ดงักลา่ว ยงัคงตั�ำกว่าผ้�นำรุน่ใหม่ทั�วโลกเป็นอย่างมาก (เท่ยบกับ 42% ของผ้�นำรุ่นใหม่ทั�วโลก และ 38% ของผ้�นำรุ่นปัจจุบนัทั�วโลก)

รูปที่ 6: การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้และพัฒนาองค์กรให้มีทักษะด้านดิจิทัล เป็นภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการสำหรับผู้นำ 
รุ่นใหม่ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

บรรลุเป้าหมายในการสร�างการเตัิบโตัของธุรกิจ

ขยายองค์กรไปส้่ภาคส่วนหร่อตัลาดใหม่

พัฒนาความสามารถด�านดิจิทัลของพนักงาน

ปรับปรุงสภาพ/แนวปฏิบัตัิในการทำงานให�กับพนักงาน

สร�างความมั�นใจว่าเรานำเสนอสินค�าและบริการท่�เหมาะสมและตัรงกับความ
ตั�องการของล้กค�าในปัจจุบัน

นำเทคโนโลย่ใหม่ ๆ มาใชื้�ในองค์กร

บริหารจัดการบุคลากรท่�ม่ความสามารถส้ง – ด้งด้ด/รักษาพนักงานอายุน�อยท่�ม่
ความสามารถยอดเย่�ยม

ลงทุนในนวัตักรรมและการวิจัยและพัฒนา

พิจารณ์าเก่�ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์และการลงทุนขององค์กรอ่กครั�ง

ให�ความสนใจกับการลงทุนท่�เน�นความยั�งย่นและสร�างผลกระทบเชื้ิงบวกตั่อสังคม
ให�มากยิ�งข้�น

ลดผลกระทบทางสิ�งแวดล�อมจากการดำเนินงานขององค์กร

ให�ความสำคัญ่กับความเป็นส่วนตััวและความปลอดภัยทางไซ์เบอร์มากข้�น

ให�การสนับสนุนชืุ้มชื้นท�องถิ�นโดยการลงทุนหร่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพิ�มข้�น

93%8%

8%

13%

5%

18%

18%

15%

13%

20%

13%

18%

ทั�วโลก: ภารกิจท่�ตั�องเร่งดำเนินการ 

ส่วนของ

ภารกิจ 

เร่งด่วน 

ท่�ตั�อง

ดำเนินการ

ภารกิจท่�ตั�องเร่งดำเนินการ ดำเนินการในปัจจุบัน/อนาคตั

14%

13%

11%

13%

19%

10%

8%

12%

9%

4%

4%

6%

85%

81%

98%

95%

73%

95%

73%

80%

73%

60%

56%

60%
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รูปที่ 7: ผู้นำรุ่นใหม่ไทยมีความสามารถูด้านดิจิทัลที่สูงกว่าผู้นำรุ่นปัจจุบัน 

เราม่ความสามารถด�านดิจิทัลในระดับส้ง

ผ้�นำรุ่นปัจจุบันยังไม่เข�าใจโอกาสและ/หร่อความเส่�ยงด�าน

ดิจิทัลท่�ม่ตั่อธุรกิจทั�งหมด

35%

33%

28%

ผ้�นำรุ่นใหม่ ผ้�นำรุ่นปัจจุบัน

42%
38%

33%

ทั่วโลก
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รักษาความมั่นคงของธุรกิจครอบครัวในอนาคต

สำหรับธุรกิจครอบครัว สิ�งท่�นับว่าทว่ความสำคัญ่มากข้�นในขณ์ะน่� ค่อ การร่วมม่อกันระหว่างผ้�นำรุ่นใหม่และผ้�นำรุ่นปัจจุบัน เพ่�อ
รับม่อกับความท�าทายท่�เกิดจากโรคระบาดใหญ่่ โดยในประเทศไทย ผ้�นำรุ่นใหม่และผ้�นำรุ่นปัจจุบันได�แสดงให�เห็นถ้งการร่วมม่อ
กันมากกว่าท่�เคย โดยผลการสำรวจเผยว่า ผ้�นำรุ่นใหม่ไทย (45%) ได�เข�าไปม่ส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัวมากยิ�งข้�น ซ์้�งส้งกว่า 
ทั�วโลก (43%) ส่งผลให�ม่การส่�อสารระหว่างผ้�นำรุ่นตั่าง ๆ มากยิ�งข้�น (55%) 

รูปที่ 8: ผู้นำรุ่นใหม่ไทยรู้ส่กมีส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัวมากข่้น 

ใชื้่ ตัอนน่�ฉันม่ส่วนร่วมน้อยลง

ใชื้่ ตัอนน่�ฉันม่ส่วนร่วมมากข่้น

ไม่ม่ผลกระทบ (35%)/ไม่ทราบ (0%)

11%  ทั�วโลก
20%

35%

45%

43%  ทั�วโลก
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ในประเทศไทย ผ้�นำรุ่นปัจจุบันได�แสดงความมั�นใจมากยิ�งข้�นในการให� 
ผ้�บริหารเน็กซ์์เจนทำหน�าท่�เป็นผ้�นำ โดย 75% ของผ้�บริหารเน็กซ์์เจน 
ม่บทบาทผ้�นำในองค์กรอย้่แล�ว ในขณ์ะท่� 53% ตั�องการท่�จะม่บทบาทผ้�นำ
ในอนาคตั

รูปที่ 9: ผู้บริหารเน็กซ์์เจนไทยกับบทบาทในปัจจุบัน/บทบาทที่คาดหวังในอีกห้าปีข้างหน้า

บทบาทปัจจุบัน บทบาทท่�คาดหวัง

43%

75%

10%

15%

8%

8%

5%

25%

25%

53%

43%

45%

3%

ผ้�นำ

ผ้�ถ่อหุ�น/ผ้�รับผลประโยชื้น์

ผ้�ประกอบการ

ผ้�ประกอบการภายใน

พนักงาน/นักศ้กษาฝ่ึกงาน

บทบาทด�านกำกับด้แลกิจการ

อ่�น ๆ

ยังไม่ทำงาน
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นอกจากน่� 40% ของผ้�บริหารเน็กซ์์ไทย ได�รับโอกาสในการเป็นผ้�นำโครงการ หร่อแผนการริเริ�มเพ่�อขับเคล่�อนการเปล่�ยนแปลง
ภายในองค์กร ซ์้�งส้งกว่าทั�วโลก (28%) แสดงให�เห็นว่า ผ้�นำรุ่นใหม่ไทยส่วนใหญ่่ม่ทัศนคตัิเชื้ิงบวกเก่�ยวกับการม่ส่วนร่วมในธุรกิจ
ครอบครัว

ในสว่นของการวางแผนสบ่ทอดตัำแหนง่ ธรุกจิครอบครวัไทยมก่ารวางแผนอยา่งเปน็รป้ธรรมให�ผ้�สบ่ทอดธรุกจิ โดย 76% ของผ้�นำ
รุ่นใหม่รับทราบถ้งแผนการส่บทอดตัำแหน่ง และ 43% ม่ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนส่บทอดตัำแหน่งร่วมกับผ้�นำรุ่นอ่�น ๆ  อย่างไร
กด็ ่ผ้�นำรุน่ใหมไ่ทยเพย่ง 10% มองวา่ โรคระบาดครั�งใหญ่ท่่�เกดิข้�นเปน็ปจัจยัเรง่ให�เกดิการส่บทอดตัำแหนง่เรว็ข้�น ในขณ์ะท่� 18% 
กลับมองว่า เป็นการเล่�อนเวลาการส่บทอดตัำแหน่งของพวกเขาออกไป ทั�งน่� ผ้�นำรุ่นใหม่ประเทศอ่�น ๆ อย้่ท่� 22% และ 12%  
ตัามลำดับ 

รูปที่ 10: ระดับการมีส่วนร่วมของผู้นำรุ่นใหม่ในองค์กรในปัจจุบัน (ประเทศไทย เทียบกับ ทั่วโลก)

ฉันได�รับโอกาสในการเป็นผ้�นำโครงการ หร่อแผนการริเริ�ม 
เพ่�อขับเคล่�อนการเปล่�ยนแปลงภายในองค์กร

ฉันได�รับการปฏิบัตัิเหม่อนเป็นตััวแทนความคิดของผ้�อ่�นในประเด็น
ตั่าง ๆ มากมาย

ผ้�บริหารระดับส้งของธุรกิจครอบครัว ให�โอกาสฉันได�ตััดสินใจหร่อ
ทำสิ�งตั่าง ๆ เฉพาะด�านท่�ฉันเชื้่�ยวชื้าญ่เท่านั�น

ฉันให�คำแนะนำสำหรับการเปล่�ยนแปลง แตั่ไม่ค่อยม่ผ้�ใดรับฟื้ัง

ฉันจงใจเล่�ยงไม่คุยเร่�องธุรกิจกับครอบครัว

ฉันตั�องเข�าใจวิธ่การดำเนินธุรกิจให�มากข้�นก่อน จ้งจะสามารถ
แนะนำการเปล่�ยนแปลงให�ผ้�อ่�นได�

ฉันร้�ส้กถ้งความจำเป็นท่�ตั�องพิส้จน์ตััวเองก่อน จ้งจะสามารถ 
นำเสนอแนวคิดเพ่�อสร�างการเปล่�ยนแปลงได�

แทบจะไม่ม่ใครถามความคิดเห็นของฉันเก่�ยวกับเร่�องธุรกิจ

40% 28%

ทั่วโลก

32%

15%

10%

4%

17%

16%

9%

35%

23%

18%

13%

10%

10%

8%
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รูปที่ 11: ความตระหนักของผู้นำรุ่นใหม่ไทยเกี่ยวกับแผน
การสืบทอดตำแหน่ง 

รูปที่ 12: 10% ของผู้นำรุ่นใหม่ไทยชี้ว่า วิกฤตโควิด-19 เป็น
ปัจจัยที่เร่งการสืบทอดตำแหน่งให้ไวข่้น 

แม�ว่าผ้�บริหารเน็กซ์์เจนไทยจำนวนมากจะเข�ามาม่บทบาทในการสร�างการเตัิบโตัของธุรกิจและม่ส่วนร่วมในการเป็นผ้�นำ แตั่ผ้�นำ
รุ่นปัจจุบันก็ยังคงกุมบังเห่ยนธุรกิจไว� เพราะไม่ใชื้่เร่�องง่ายท่�จะวางม่อจากตัำแหน่งได� น่�ค่อสภาพความเป็นจริงท่�บรรดาผ้�บริหาร
เน็กซ์์เจนไทยกำลังเผชื้ิญ่อย้่ โดย 57% มองว่า ผ้�นำรุ่นปัจจุบันยังไม่พร�อมหร่อสามารถท่�จะเกษ่ยณ์ได� และ 43% ชื้่�ว่า แม�ท�ายท่�สุด
แล�วพวกเขาจะได�ก�าวข้�นมาเป็นผ้�นำหร่อสมาชื้ิกคณ์ะกรรมการรุ่นใหม่ การได�รับความไว�วางใจจากผ้�นำรุ่นปัจจุบันนั�น ยังคงไม่ใชื้่
เร่�องง่าย

ในขณ์ะเด่ยวกัน ผ้�บริหารเน็กซ์์เจนในประเทศอ่�น ๆ ทั�วโลก ก็กำลังเผชื้ิญ่กับความท�าทายในร้ปแบบเด่ยวกันน่� โดย 57% พบว่า 
ผ้�นำรุ่นปัจจุบันไม่สามารถวางม่อจากธุรกิจของตันได� ในขณ์ะท่� 45% กล่าวว่า การข้�นมาเป็นผ้�นำรุ่นใหม่ยังคงเป็นเร่�องท่�ท�าทาย

ผ้�นำรุ่นใหม่ไทย กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ได�…

43%

39%

33%

22%

13%

17%

13% 22%

ไม่ม่แผนการ

ประเทศไทย ทั่วโลก

ม่ และฉันม่ส่วนร่วมใน
การพัฒนา

ม่ แตั่ฉันไม่ม่ส่วนร่วมใน
การพัฒนา

ไม่ทราบว่าม่แผนการหร่อไม่

เร่งให�เกิดการส่บทอด

ตัำแหน่งเร็วข้�น 

(ทั�วโลก: 22%)

ชื้ะลอ/เล่�อนการส่บทอด

ตัำแหน่งออกไป 

(ทั�วโลก: 12%)

10% 18% 
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รูปที่ 13: มุมมองของผู้นำรุ่นใหม่ไทยที่มีต่อการสืบทอดตำแหน่ง

ทั่วโลก: ยาก

ทำความเข�าใจและม่ข�อม้ลเชื้ิงล้กเก่�ยวกับธุรกิจ/
กิจการของครอบครัวของคุณ์

ค�นพบจุดแข็งและความสนใจของตััวเอง

เร่ยนร้�เก่�ยวกับข�อม้ลสำคัญ่ทางธุรกิจ  
(เชื้่น การบัญ่ชื้่ การเงิน การปฏิบัตัิการ ฯลฯ)

พิส้จน์ตััวเองในฐานะผ้�นำหร่อสมาชื้ิกคณ์ะ
กรรมการคนใหม่

ความสามารถหร่อความพร�อมของผ้�นำรุ่นปัจจุบัน
ท่�จะเกษ่ยณ์

80% 25%

30%

23%

45%

57%

75%

70%

57%

ยาก ง่าย

43%

20%

25%

30%

43%

57%
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้บริหารเน็กซ์์เจน เพื่อรับไม้ต่อใน

การข่้นมาเป็นผู้นำา
สภาพแวดล�อมทางธุรกิจม่การเปล่�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยม่เหตัุการณ์์โรคระบาดท่�เกิดข้�นทั�วโลกเป็นเสม่อนตััวเร่งปฏิกิริยา
ให�หลาย ๆ เทรนด์ท่�แตั่เดิมเชื้่�อว่า จะใชื้�เวลาอ่กนานหลายปีเกิดเร็วข้�น วันน่�เราได�ก�าวมาถ้งยุคสมัยใหม่ของโลกท่�อย้่ภายใตั�ความ
ปกตัิร้ปแบบใหม่ท่�เหล่าบรรดาผ้�นำรุ่นใหม่ตั�องม่ความร้�ความสามารถด�านดิจิทัล เข�าใจถ้งความสำคัญ่ของความยั�งย่น และเป็น
ตััวแทนของการเปล่�ยนแปลง นอกจากน่� การท่�จะได�รับความไว�วางใจจากผ้�นำรุ่นปัจจุบัน ผ้�บริหารเน็กซ์์เจนจะตั�องแสดงให�เห็นถ้ง
การตั่�นตััวพร�อมรับความท�าทายใหม่ ๆ และความเป็นผ้�นำท่�แข็งแกร่ง ม่ศักยภาพเตั็มเปี�ยม ดังนั�น เราจ้งอยากนำเสนอข�อแนะนำ
ดังตั่อไปน่�ให�กับผ้�นำรุ่นใหม่ท่�จะชื้่วยทำให�มั�นใจได�ว่า ความสำเร็จ หร่อคุณ์ค่าของธุรกิจครอบครัวท่�สั�งสมและส่บทอดมาจาก 
รุ่นส้่รุ่น จะยังคงดำเนินตั่อไปในชื้่วงวิกฤตัน่�และในอนาคตั

ขับเคลื่อนการเติบโตทางดิจิทัล

ผ้�นำรุ่นใหม่ไทยส่วนมาก ตั�องการพัฒนาธุรกิจครอบครัวให�เตัิบโตัและประสบความสำเร็จ ทั�งน่� การเข�ามาอย่างฉับพลันของวิกฤตั
โควิด-19 กลายเป็นตััวเร่งสำคัญ่ท่�ทำให�เกิดการประยุกตั์ใชื้�เทคโนโลย่ดิจิทัลอย่างก�าวกระโดด โดยท่�เทรนด์เหล่าน่� จะยังคงอย้่  
ไมห่ายไปไหน เน่�องจากขณ์ะน่�ตัลาดธรุกจิได�คุ�นเคยกบัเทคโนโลยด่จิิทลัท่�เกดิข้�นใหมแ่ล�ว จ้งเปน็สิ�งสำคญั่ท่�ธรุกจิครอบครวัจะตั�อง
ตัอบคำถามตั่อไปน่�

คุณจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและโซ์ลูชันท่�ม่อย้่ในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของคุณ์ได�
อย่างไร?

คงปฏิเสธไม่ได�เลยว่า เทคโนโลย่ดิจิทัลได�เข�ามาพลิกโฉมภ้มิทัศน์ทางธุรกิจแล�ว ดังนั�น หน�าท่�สำคัญ่ของผ้�นำรุ่นใหม่ ค่อ การเสาะ
แสวงหาเทคโนโลย่ท่�เป็นประโยชื้น์ตั่อธุรกิจ อย่างไรก็ตัาม การนำนวัตักรรมใหม่ ๆ เข�ามาใชื้�ในองค์กรควรม่การพ้ดคุยหร่อขอ 
คำแนะนำจากผ้�นำรุ่นปัจจุบันเส่ยก่อน เน่�องจากผ้�นำรุ่นปัจจุบันอาจม่มุมมองท่�น่าสนใจท่�อาจเป็นประโยชื้น์ตั่อการสร�างรากฐาน
สำหรับการเตัิบโตัทางดิจิทัลขององค์กรได�

คณุจะนำเทคโนโลยใีหม ่ๆ  มาใชใ้นการพฒันานวตักรรมในองคก์รของคณุ เพ่�อพัฒนาขด่ความสามารถ
และบริการใหม่ ๆ ให�เกิดข้�นได�อย่างไร?

คุณจะใช้วิธีการใดในการจูงใจให้พนักงานของคุณเรียนรู้และพัฒนาทักษะดิจิทัลใหม่ ๆ เพ่�อให�พวก
เขาสร�างม้ลค่าเพิ�มให�กับธุรกิจได�?

เทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ สามารถูเข้ากันได้หรือเพิ่มคุณค่า และคุณ์สามารถส่งมอบสิ�งเหล่าน่�ให�กับ
ล้กค�าหร่อผ้�รับบริการหร่อไม่?
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กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง 
 

ในฐานะเจ�าของธุรกิจในอนาคตั ผ้�นำรุ่นใหม่ตั�องกล�าท่�จะนำนวัตักรรมใหม่ ๆ  เข�ามาเพิ�มม้ลค่าให�กับกิจการและพัฒนาศักยภาพใน
การเป็นผ้�นำให�เป็นท่�ประจักษ์ นั�นหมายถ้ง การทำสิ�งตั่าง ๆ  ให�แตักตั่างจากรุ่นก่อน ๆ  โดยวิเคราะห์ว่า ส่วนใดจำเป็นตั�องได�รับการ
ปรับโฉมใหม่และก�าวข�ามผ่านกฎเกณ์ฑ์์เดิม ๆ ท่�ล�าสมัย เพ่�อให�สามารถลงส้่สนามแข่งขันท่ามกลางสภาพแวดล�อมทางธุรกิจใน
ปัจจุบันได� เพ่ยงแค่กล�าท่�จะเปล่�ยนแปลงและท�าทายมาตัรฐานเดิม ๆ ท่�ม่อย้่ ก็จะทำให�ผ้�นำรุ่นใหม่ สามารถค�นพบวิธ่การพัฒนา
บรกิาร คณุ์ค่าของสนิค�าหรอ่บรกิาร และประสบการณ์์การบรกิารได� อ่กทั�งยงัช่ื้วยให�พวกเขาเติับโตัและฝึ่กฝ่นความคดิท่�ก�าวหน�าเพ่�อ
เป็นประโยชื้น์ตั่อธุรกิจ   

รักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้้นจากรุ่นสู่รุ่น

แม�ว่า ผ้�บริหารเน็กซ์์เจนจะเป็นผ้�นำไปส้่การเปล่�ยนแปลงของธุรกิจครอบครัว แต่ัการรักษาความสัมพันธ์อันด่ระหว่างสมาชิื้ก 
ตั่างวัยในธุรกิจครอบครัวก็เป็นเร่�องท่�มองข�ามไม่ได� โดยผ้�บริหารเน็กซ์์เจนไทยเผยว่า การระบาดใหญ่่ของโควิด-19 ทำให�พวกเขา 
ใกล�ชิื้ดกบัผ้�นำรุ่นปจัจบัุนมากยิ�งข้�น น่�จง้เป็นโอกาสท่�พวกเขาจะได�ศก้ษาวธิก่ารทำงานของผ้�นำรุน่ปัจจบุนั และส่�อสารกนัอยา่งใกล�
ชื้ดิเพ่�อให�ได�รบัการยอมรบั นอกจากน่�  ผ้�บรหิารเนก็ซ์เ์จนยงัมส่ว่นสำคญั่อยา่งยิ�งในการบรหิารความสมัพันธร์ะหวา่งสมาชื้กิปจัจบุนั
ภายในธุรกิจครอบครัวให�ม่ความแน่นแฟื้้นมากยิ�งข้�น เพ่�อให�มั�นใจได�ว่าทุกคนกำลังก�าวไปส้่เป้าหมายทางธุรกิจท่�ม่ร่วมกัน

พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้เฉียบคม

สุดท�ายน่� การพัฒนาทักษะความเป็นผ้�นำ จะเป็นประโยชื้น์ตั่อผ้�นำรุ่นใหม่ในฐานะเจ�าของกิจการท่�ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชื้อบใน
อนาคตั และนำพาธรุกิจครอบครวัให�อย้ร่อดตัอ่ไปได� แม�วา่ ผ้�บรหิารเนก็ซ์เ์จนไทยสว่นใหญ่่จะมบ่ทบาทในการเปน็ผ้�นำ แต่ัพวกเขา
ก็ม่ความมุ่งมั�นท่�จะเพิ�มพ้นทักษะและพัฒนาศักยภาพใหม่ ๆ ของตันเอง ซ์้�งเป็นคุณ์ลักษณ์ะสำคัญ่ท่�ผ้�นำพ้งม่ เน่�องจากโลกกำลัง
เปล่�ยนแปลงรุดหน�าไปอย่างรวดเร็วและฉับพลันอย่างท่�ไม่ม่ใครคาดคิดมาก่อน (Unexpected disruption) ดังนั�น สิ�งท่�ผ้�บริหาร
เนก็ซ์์เจนจะตั�องเริ�มลงมอ่ทำ คอ่ เข�าร่วมสัมมนาท่�เพิ�มทักษะความเป็นผ้�นำ ซ้์�งจะช่ื้วยเพิ�มมล้ค่าให�กับธุรกิจ ตัลอดจนขอคำแนะนำ
จากผ้�บริหารระดับส้งอย้่เสมอ เน่�องจากผ้�บริหารระดับส้งอาจชื้่�แนะผ้�บริหารเน็กซ์์เจนได�ว่า ทักษะใดบ�างท่�จำเป็นตั�องพัฒนา
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ประเด็นสำาคัญจากผลการสำารวจ

ผูบ้รหิารเนก็ซ์เ์จนมศีกัยภาพทีจ่ะเปน็ผูน้ำในการสรา้งโอกาสและวางกลยทุธด์า้น ESG เพราะ
บรรดาผ้�นำรุ่นใหม่เชื้่�อว่า ภารกิจขององค์กร ค่อ การรับม่อและจัดการกับการเปล่�ยนแปลงสภาพ
ภ้มิอากาศ ความเป็นอย้่ท่�ด่ของพนักงาน และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนั�น เพ่�อให�
สามารถบรรลภุารกจิเหลา่น่�ได� พวกเขาจ้งตั�องมก่รอบการดำเนนิงานและความเข�าใจท่�ดเ่ก่�ยวกบั 
ESG เพ่�อให�มั�นใจได�ว่า องค์กรจะเข�าใจถ้งวิธ่การนำกลยุทธ์ ESG มาใชื้� ตัลอดจนการใชื้�แนวคิด 
ESG เพ่�อเพิ�มม้ลค่าให�กับธุรกิจครอบครัว

การเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจครอบครัว ผ้�นำ
รุ่นใหม่ท่�ม่ความสามารถด�านดิจิทัลในระดับส้ง จะสามารถเร่งให�เกิดการเปล่�ยนแปลงทางดิจิทัล
ภายในองค์กร เพ่�อรับม่อกับผลกระทบท่�เกิดข้�นจากโรคระบาดครั�งใหญ่่ อย่างไรก็ด่ การพลิกโฉม
องค์กรส้่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วอาจนำไปส่้ความเส่�ยงด�านความปลอดภัยทางไซ์เบอร์ จ้งตั�องปฏิบัตัิ
ตัามกฎหมายคุ�มครองข�อม้ลส่วนบุคคลฉบับใหม่ ดังนั�น ผ้�นำรุ่นใหม่จะตั�องได�รับคำแนะนำจาก 
ผ้�เชื้่�ยวชื้าญ่เพ่�อให�มั�นใจว่า การเปล่�ยนองค์กรส้่ดิจิทัลจะประสบผลสำเร็จ 

แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำรุ่นปัจจุบันกับผู้นำรุ่นใหม่จะแน่นแฟ้้นกว่าที่เคย แต่ก็ยังเป็น
เรื่องยากสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (ส่วนมาก) ในการเข้ามาจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มตัว การท่�ผ้�นำ
รุน่ปจัจบัุนไมส่ามารถวางมอ่จากตัำแหนง่ของตัน อาจนำไปส้ค่วามขดัแย�งกบัผ้�นำรุน่ใหมใ่นอนาคตั
ได� ดังนั�นเพ่�อบรรเทาปัญ่หาน่� การส่�อสารท่�ด่ระหว่างผ้�นำตั่างรุ่นจ้งเป็นสิ�งท่�ควรกระทำ

1

2

3
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NextGen Club ของ PwC ประเทศไทย: คลับที่สร้าง

ผู้นำาแห่งอนาคต
ในปี 2562 เราได�ก่อตัั�ง NextGen Club สำหรับผ้�ประกอบธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ท่�สนใจในการก�าวส่้ผ้�นำในอนาคตั ท่�ผ่านมา  
คลบัของเราได�ชื้ว่ยพฒันาขด่ความสามารถของผ้�นำรุน่ใหมอ่ยา่งตัอ่เน่�องผา่นโปรแกรมการฝ่กึอบรมแบบองคร์วม เพ่�อให�ผ้�นำสามารถ
เร่ยนร้�ส้่ความเป็นผ้�นำชื้ั�นเลิศและสร�างเคร่อข่ายได�ในเวลาเด่ยวกัน 

เรียนรู้

โปรแกรมการเรย่นร้�ของเรามุง่เน�นด�าน
ธุรกิจเป็นสำคัญ่ โดยผ้�นำรุ่นใหม่จะได�
เร่ยนร้�แบบเจาะล้กเก่�ยวกับเหตัุการณ์์
ปัจจุบันในสภาพแวดล�อมท่�น่าต่ั�นเตั�น
และครอบคลมุหลกัสต้ัรทั�งหมด ดำเนนิ
การโดยผ้�ท่�ม่ความเชื้่�ยวชื้าญ่ทางธุรกิจ 
พร�อมท่�จะถ่ายทอดประสบการณ์์เพ่�อ
ชื้่วยให�ผ้�นำรุ่นใหม่เร่ยนร้�และลงม่อ 
ทำอย่างรวดเร็วท่ามกลางภ้มิทัศน์ทาง
ธุรกิจท่�เปล่�ยนแปลงอย้่ตัลอดเวลา

เก่งบริหาร

ผ้�นำท่�เป็นเลิศ ค่อ ผ้�ท่�แสดงความเป็น
ผ้�นำและลงมอ่ทำอย่างรวดเร็ว สามารถ
นำบุคลากรและองค์กรไปส่้อนาคตั 
โปรแกรมน่� จะช่ื้วยให�ผ้�นำรุ่นใหม่ม่
ความร้�และความมั�นใจในการเป็นผ้�นำ
มากยิ�งข้�น

พร้อมสร้างเครือข่าย

เม่�อคณุ์ได�มาเปน็สว่นหน้�งของเครอ่ขา่ย
เน็กซ์์เจนของเรา ไม่ว่าจะในระดับ
ภ้มิภาคหร่อระดับโลก คุณ์จะได�พบกับ 
ผ้�บริหารระดับส้ง ผ้�นำจากบริษัทข�าม
ชื้าตัิ และตััวแทนธุรกิจครอบครัวราย
ใหญ่จ่ากทั�วโลก คลับของเราจะช่ื้วยคุณ์
สร�างเคร่อข่ายท่�ม่ความสำคัญ่กับธุรกิจ
ครอบครัวของคุณ์มากท่�สุด

23รายงานผลสำารวจผู้นำาธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ ประจำาปี 2565 ฉบับประเทศไทย
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