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ถ่ายทอดความเป็นเจ้าของธุรกิจครอบครัว 
The Next Generation of Family Business

ธนกฤต  วงศ์มหาเศรษฐ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทคัดย่อ

	 ธุรกิจครอบครัวในยุคการแข่งขันไร้พรมแดน	ที่รุนแรงมากขึ้นหลายธุรกิจ	ตอนก่อตั้งผู้ก่อตั้งอาจจะต้องเน้นธุรกิจเป็นหลัก	เพื่อ
ให้ธรุกจิครอบครวัสามารถด�ารงอยูไ่ด้	แต่เมือ่เวลาเปลีย่นไปมาสูรุ่น่ทีต้่องได้รบัการถ่ายทอดกจิการ	การสรรหาทายาทผูส้บืทอดความเป็น
ผู้น�าครอบครัวนั้นส�าคัญต่อสุขภาพความแข็งแรงในระยะยาวของธุรกิจครอบครัว	เท่าๆ	กับความสามารถในการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจให้
ประสบความส�าเร็จ	เป้าหมายหลักของการหาคนที่จะเข้ามาสืบทอดกิจการ	จะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาต่อจากรุ่นแรก
ให้มีความสามารถที่จะน�าธุรกิจครอบครัว	(Family	Business)	และดูแลความอยู่รอดของครอบครัวให้สามารถด�ารงอยู่ได้	จากการที่ธุรกิจ
ครอบครัวมีวิวัฒนาการในแต่ละช่วงที่แตกต่างกัน	การเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ	ได้ถูกถ่ายโอนให้กับผู้สืบทอดธุรกิจ	ทั้งโดยการเตรียม
ผู้บริหารไว้ทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่ลาออก	 เกษียณ	 หรือโดยการสืบทอดต�าแหน่งซึ่งเริ่มด้วยการถ่ายทอดความรู้	 ทักษะในด้านต่างๆ	
เพื่อที่จะหลอมรวมให้แก่ผู้ที่จะรับการถ่ายโอนสืบทอดธุรกิจที่ได้รับมาให้ประสบความส�าเร็จและสามารถส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป

ธุรกิจครอบครัว

ความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติหลากหลายรูปแบบในธุรกิจครอบครัว	 อาจประกอบด้วยพ่อกับแม่ร่วมกันก่อตั้งโดยมีทายาทช่วย
งาน	ไม่ว่าจะเป็น	บุตรธิดา	สามีภรรยา	พี่น้อง	สะใภ้หรือเขยกับบุคคลในครอบครัว	ฯลฯ	ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบใด	การด�าเนิน
งานของครอบครัวสามารถน�ามาซึ่งผลประโยชน์พร้อมกับความขัดแย้งแตกหักได้	ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนการบริหาร
ครอบครัวให้ควบคู่ไปกับธุรกิจให้เกิดความสมดุลที่สุด		หลายคนอาจคิดว่าธุรกิจครอบครัว	(Family	Business)	เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง
ของเศรษฐกจิ	ซึง่ความจรงิแล้วธรุกจิครอบครวัเป็นส่วนทีม่บีทบาทส�าคญัต่อเศรษฐกจิเป็นอย่างยิง่ในทกุประเทศทัว่โลกทัง้ในทวปีเอเชยีและ
ในยุโรป	ธุรกิจครอบครัวมีมูลค่ากิจการรวมกันมากกว่า	80%	ของมูลค่าธุรกิจทั้งหมดของประเทศ	(ส�านักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม	กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม,	2544;	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,	2550)	ซึ่งธุรกิจครอบครัวจะประสบผลส�าเร็จได้ต้องอาศัยวิสัยทัศน์	และ
ปัจจยับวกอืน่ๆ	ได้แก่	จติวญิญาณของผูป้ระกอบการ	การเข้าสูธ่รุกจิในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม	ความแนบแน่นของครอบครวัทีก่่อให้เกดิการ
ท�างานเป็นทีม	การระดมทุน	ระดมแรงงานและ	ระดมความสามารถ	และการส่งผ่านกิจการนั้นไปสู่คนรุ่นต่อไป	
	 ตัวอย่างธุรกิจครอบครัวที่ประสบความส�าเร็จ	 เช่น	บริษัทเบทาโกร	อโกร	กรุ๊ป	 จ�ากัด	 เจ้าของธุรกิจผลิตอาหารสัตว์	ภายใต้
การบริหารงานของคุณวนัส	แต้ไพสิฐพงษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	ซึ่งถือเป็นรุ่นที่	3	ที่รับช่วงธุรกิจต่อจากรุ่นคุณปู่ของตัวเอง	โดยได้ปรับ 
จากการสร้างฐานการผลติด้านปศสุตัว์แห่งแรก	ประกอบด้วยฟาร์มไก่	ฟาร์มสกุร	โรงงานอาหารสตัว์	และโรงฟักไข่	ทีอ่�าเภอปากช่อง	จงัหวดั
นครราชสีมา	 และได้ขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัดลพบุรี	 เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งทางด้านแห่งวัตถุดิบและท�าเลที่ตั้ง	
กลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาของการเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร	ประกอบด้วยโรงงาน	อาหารสัตว์	ฟาร์มไก่	ฟาร์มสุกร	
โรงฟักไข่	โรงงานแปรรปูและตดัแต่งเนือ้สกุรอนามยั	และโรงงานผลติอาหารปรงุสกุแช่แขง็จากเนือ้สกุรอนามยัและเนือ้สกุรเอสพเีอฟ	ฯลฯ	
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ความหมายและแนวคิดของธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัว	 หมายถึง	 ธุรกิจที่เป็นกิจการใดๆ	 ที่
มีครอบครัวถือครองความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไว้หรือถือครอง
อ�านาจการควบคุมและบริหารกิจการนั้น	 โดยมีสมาชิกของ
ครอบครัวมากกว่าสองคนมีส่วนร่วมโดยตรงกับการด�าเนินงาน
ของกิจการ	 พูดง่ายๆ	 ว่าธุรกิจครอบครัวคือระบบร่วมระหว่าง
ความเป็นครอบครัวและความเป็นธุรกิจ	หรืออีกนัยหนึ่งว่าสมาชิก
ของครอบครัวที่เป็นเจ้าของนั้น	 จะมีส่วนร่วมในการก�าหนด
วัตถุประสงค์	กลยุทธ์	ขององค์กรเสมอ	(สรรค์ชัย		เตียวประเสริฐ
กุล,	2550)

ธุรกิจครอบครัว	 คือ	 ธุรกิจ	 ครอบครัว	 และความเป็น
เจ้าของรวมทั้งรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการมั่นคงทางการเงินของครอบครัว	โดย	“ธุรกิจ”	เป็นเครื่อง
มือช่วยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี	 มีงาน
ท�า	และหาเลี้ยงตัวเองได้	(นวพล	วิริยะกุลกิจ	และคณะ,	2552)

กล่าวโดยสรุปแล้ว	 ลักษณะเฉพาะของธุรกิจครอบครัว	
คอื	ธรุกจิทีหุ่น้ของกจิการมากกว่าครึง่หนึง่เป็นเจ้าของโดยสมาชกิ
ของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง	หรือธุรกิจที่มีการสืบทอดมาสู่ลูก
หลานอีกรุ่นหนึ่ง	 หรือระบบธุรกิจที่มีครอบครัวเป็นเจ้าของและ
บริหารจัดการโดยบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก	 เพื่อตอบสนองกับ
ความมัน่คงกบัคนในครอบครวั	รวมทัง้ปฏสิมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
แต่ละองค์ประกอบอย่างลึกซึ้ง	 เพื่อปูทางไปสู่การสืบทอดความ
ส�าเร็จแก่รุ่นถัดไป

ความส�าคัญของการถ่ายโอนอ�านาจ

การถ่ายโอนอ�านาจ	(Ownership	Transfer)	 หรือการ
สืบทอดธุรกิจ	(Succession	Planning)	 คือ	 การที่ความต้องการ
ของธรุกจิในการทีจ่ะขยายกจิการแล้วต้องการผูบ้รหิารเข้ามารบัผดิ
ชอบงานดงักล่าวในอนาคต	รวมทัง้การเตรยีมผูบ้รหิารไว้ทดแทนผู้
บรหิารระดบัสงูทีล่าออกหรอืเกษยีณออกไป	หรอืถกูซือ้ตวัเผือ่จะได้
มีตัวตายตัวแทน	(Successor)	(ดนัย	เทียนพุฒ,	2552)

Benjamin	M.	Becker	and	Fred	Tillman	พูดถึงเหตุผล
ในการถ่ายโอนอ�านาจไว้ว่า	 เป็นการจัดการทรัพย์สินที่มีอยู ่ 
ของเจ้าของ	 เช่น	 สินทรัพย์	 หุ้น	 ฯลฯ	 ส่งต่อไปยังสมาชิกของ
ครอบครัวโดยการจัดสรรปันส่วนเพื่อให้กิจการนั้นคงอยู่	 (นฤบล		
กาญจนวิบูลย์,	2541)

ตัวอย่างเช่น	 บริษัทไทยซัมมิทกรุ๊ป	 หรือไทยซัมมิท	 
โอโตพาร์ท	 อินดัสตรี	 บริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนประกอบ
ชนิดต่างๆ	ให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	ซึ่งก่อ
ตั้งโดยคุณพัฒนา	 จึงรุ่งเรืองกิจ	 ซึ่งมีจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญของการ

ถ่ายโอนอ�านาจ	เมื่อปี	พ.ศ.	2545	คุณพัฒนาเสียชีวิต	ภรรยาคือ
คณุสมพร	จงึรุง่เรอืงกจิ	ต้องเข้ามารบัช่วงของการบรหิารงานอย่าง
เต็มตัวในต�าแหน่งประธานบริษัท

การเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงของธรุกจิครอบครวั	เมือ่
ผนวกเข้ากบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากวฏัจกัรธรุกจิ	และวฏัจกัร
อุตสาหกรรมด้วยแล้ว	 จึงเท่ากับว่าธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงต่างๆ	มากกว่าธุรกิจทั่วไปเป็นเท่าตัว	การบริหารธุรกิจ
ครอบครวัให้ประสบความส�าเรจ็	จงึต้องเริม่เข้าใจในแต่ละขัน้แต่ละ
ช่วงของวัฏจักรของครอบครัวที่แบ่งออกเป็น	6	 ช่วงดังนี้	 (นวพล	
วิริยะกุลกิจ	และคณะ,	2552)	

ช่วงที่	1	 ครอบครัวเริ่มต้นจากการเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวในฐานะลูก	อยู่ในช่วงตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอน
ต้น	เป็นช่วงที่ลูกจะเรียนรู้ประสบการณ์จากครอบครัวที่ให้ก�าเนิด	
พี่น้องโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเป็นหลัก
	 ช่วงที่	2	 การออกจากครอบครัวที่ให้ก�าเนิด	 เพื่อเรียนรู้
ประสบการณ์จากสงัคมในขอบเขตทีก่ว้างขึน้	เช่น	ในมหาวทิยาลยั
หรือที่ท�างาน	 เป็นช่วงที่สร้างความเป็นตัวตนและประสบการณ์ที่
แตกต่างไปจากพ่อแม่	ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เข้ารับ	ช่วงธุรกิจของครอบครัวหรือไม่ในภายหลัง
	 ช่วงที่	3	 ช่วงก่อนการแต่งงานหรือการหาคู่ชีวิต
	 ช่วงที่	4	 การแต่งงานเป็นการเริ่มบทบาทใหม่ของการ 
ใช้ชีวิตคู่
 ช่วงที่	5	 ช่วงที่คู่สามี	 -	 ภรรยาให้ก�าเนิดสมาชิกใหม่ 
ของครอบครัว	 ซึ่งเป็นการให้ก�าเนิดวัฏจักรครอบครัวขึ้นใหม่
อีกวัฏจักรหนึ่ง	 ในช่วงนี้คู ่สามี	 -	 ภรรยาจะมีโอกาสถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ตนเรียนรู้มาให้แก่ลูก

ช่วงที่	6	 ช่วงทีล่กูเริม่แยกออกจากครอบครวัทีใ่ห้ก�าเนดิ	
เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ของตนเอง	ในขณะเดียวกัน	ผู้เป็นพ่อแม่
ก็ต้องเผชิญกับความสูญเสีย	โดยเฉพาะการสูญเสียครอบครัวที่ให้
ก�าเนดิตนเอง	ตลอดจนเพือ่นๆ	และคนใกล้ชดิอืน่ๆ	และตระหนกั
ว่าตนเองก็เข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้ว	 จากวัฏจักรครอบครัว	
อาจเชื่อมโยงไปยังวัฏจักรของธุรกิจครอบครัวได้	 ซึ่งวัฏจักรของ
ธุรกิจครอบครัวสามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ช่วงอายุ	คือ	ช่วงที่หนึ่ง
เป็นช่วงของผู้ก่อตั้ง	(Founder)	 ช่วงที่สองคือ	หุ้นส่วนของพี่น้อง	
(Sibling	Partnership)	หรอืรุน่ลกูทีม่าสานต่อธรุกจิและขยายกจิการ	
และช่วงสุดท้าย	 เป็นช่วงที่เรียกว่าสหพันธ์เครือญาต	ิ(Cousins’	
Confederation)	ในแต่ละช่วงของววิฒันาการของธรุกจิครอบครวั
ได้ถูกน�ามาใส่ในตารางเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ	 (ทรรศนะ	 
บุญขวัญ,	2550)	ดังแสดงในตารางที่	1	ดังนี้
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1. การถ่ายโอนอ�านาจที่ประสบความส�าเร็จ

การสร้างกุญแจแห่งความส�าเร็จที่จะท�าให้ธุรกิจมีพื้น
ฐานที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะน�าพาธุรกิจครอบครัวให้บรรลุเป้า
หมายได้	 นั่นคือ	 ความส�าเร็จด้านการสืบทอดธุรกิจในระยะยาว
จากรุ่นสู่รุ่นซึ่งนับวันจะยิ่งเพิ่มศักยภาพในการบริหารที่นับวันจะ
ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกธุรกิจ
ปัจจุบันได้อย่างดียิ่ง	 และท�าให้โอกาสที่จะประสบความส�าเร็จ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น	 การที่เจ้าของธุรกิจจะถ่ายโอนอ�านาจที่ประสบ
ความส�าเร็จให้กับทายาท	อธิบายได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.	 การสร้างประสบการณ์ภายนอก	ประสบการณ์การ
ท�างานภายนอกธุรกิจครอบครัวมีข้อได้เปรียบทั้งในแง่
ธุรกิจและต่อตัวบุคคล	สมาชิกครอบครัวควรพิจารณา
ถึงการเข้าท�างานกับบริษัทภายนอกหลังจากจบการ
ศกึษา	ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจะสร้างจากการศกึษาทีเ่อือ้
ให้มีโอกาสที่จะทดลองทักษะของทายาท	 การท�างาน
ร่วมกบัผูอ้ืน่ผูซ้ึง่ไม่ได้มอีทิธพิลจากครอบครวั	และควร
อยู่ให้นานพอที่จะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งอย่างน้อย	 

1	ต�าแหน่ง	ท�างานกับเจ้านายอย่างน้อย	2	คนและถึง
จดุทีม่คีวามรบัผดิชอบทีจ่ะน�าความคดิของเขาเองลงสู่
การปฏบิตัใินโครงการใดโครงการหนึง่	การพฒันาจดุนี้
อาจใช้เวลาประมาณ	2	-	5	ปี

	 	 ตัวเนื้องานอาจไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ	ต�าแหน่ง
ของมืออาชีพในการขาย	 การผลิต	 การปฏิบัติงาน	
หรือทรัพยากรมนุษย์ล ้วนช่วยให้เกิดทักษะที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจครอบครัว	และไม่ส�าคัญว่างานต้อง
ตรงกับอุตสาหกรรมเดียวกันกับธุรกิจครอบครัวเพราะ
ประโยชน์ย่อมแสดงทัง้สองด้าน	คอื	ประสบการณ์ธรุกจิ
ในอุตสาหกรรมที่เหมือนกับครอบครัว	 ท�าให้บทเรียน
และความคิดที่เรียนรู้มาถูกน�าไปใช้งานได้เร็วขึ้น	 แต่
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่ต่างกันออกไปสามารถ
ช่วยให้มีอีกมุมมองหนึ่งได้กว้างขึ้น

	 2.	เริ่มต้นงานที่เหมาะสม	ทันทีที่ทายาทได้เข้าสู่ธุรกิจ
ครอบครัว	มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการฝึกอบรม
และให้ทีป่รกึษาทีเ่หมาะสมกบังานในต�าแหน่ง	เช่น	การ
ขาย	การบรกิารหลงัการขาย	หรอืงานในต�าแหน่งผูช่้วย

ตารางที่	1	รูปแสดงรายละเอียดของธุรกิจครอบครัวในแต่ละช่วง

ผู้ท�ากิจการ
ช่วงที่	1	ผู้ก่อตั้ง

(Founders)
ช่วงที่	2	หุ้นส่วนของพี่น้อง

(Sibling Partnership)
ช่วงที่	3	สหพันธ์เครือญาติ
(Cousins’ Confederation)

อายุของธุรกิจ 0	-	5	ปี 10	-	20	ปี 20	-	30	ปีขึ้นไป

อายุของพ่อแม่ 25	-	35	ปี 40	-	50	ปี 55	-	70	ปี

อายุของลูก 0	-	10	ปี 15	-	20	ปี 30	-	45	ปี

ลักษณะของธุรกิจ โตเร็ว ทุ่มเทเวลามาก	ธุรกิจเริ่มเข้าที่ ต้องปรับกลยุทธ์และลงทุนใหม่

ลักษณะขององค์กร เล็กแต่คล่องตัว ใหญ่และซับซ้อน เริ่มคงที่

แรงจูงใจของเจ้าของ ท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ ต้องการควบคุมและมั่นคง หาธุรกิจใหม่เพื่อเติบโต

การใช้จ่ายเงินของครอบครัว
ใช้เท่าที่จ�าเป็น

ต้องการเพิ่มขึ้น ต้องการความมั่นคงและ
ค่าใช้จ่าย

ด้านสาธารณกุศล

เป้าหมายของครอบครัว ธุรกิจประสบความส�าเร็จ การเติบโตของธุรกิจ ครอบครัวสามัคคีกัน	พัฒนาไป
สู่รุ่นลูก

การตัดสินใจ ตัดสินใจผู้เดียว ตัดสินใจร่วมกับพี่น้อง ตัดสินใจแบบเสียงข้างมาก

การบริหารเน้นท�าอย่างไร 
ให้อยู่รอด

น�าระบบการบริหารแบบมือ
อาชีพมาใช้

เน้นจัดสรรทรัพยากร การลงทุน

กลยุทธ์ธุรกิจ ใช้กลยุทธ์เจริญเติบโต ปรับกลยุทธ์ใหม่ สร้างวัฒนธรรมองค์กร	การ
สืบทอดผู้บริหาร	การประเมิน
การลงทุน	สร้างความสัมพันธ์

กับญาติผู้ถือหุ้น
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กับญาติผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการ	หรือในเวลาต่อมาทายาทอาจได้รับ
อิสรภาพในการควบคุมดูแลงานในองค์กรด้วยตนเอง	
โดยการเปิดพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบใหม่	เช่น	การเปิดร้าน
ใหม่หรือการบริหารโรงงาน	 โครงการเหล่านั้นจะช่วย
พัฒนาความสามารถในการบริหารและความสามารถ
เชงิลกึ	และจะช่วยขจดัปัญหาหรอืโอกาสทีพ่ีน้่องจะเป็น
ปรปักษ์ต่อกนัได้	และยงัได้พฒันาทกัษะผูน้�าในอนาคต
ซึ่งเป็นการโหมโรงเพื่อการคัดเลือกทายาทต่อไป

 3.	 การพัฒนาตนเองส�าหรับผู ้สืบทอด	 การพัฒนา
ตัวเองส�าหรับผู ้สืบทอดต้องมีการพัฒนาในหลายๆ	
ด้าน	 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในงานยังมีพฤติกรรม
เฉพาะ	 หรือคุณลักษณะที่จะตัดสินศักยภาพของ
ทายาทในบทบาทความเป็นผู้น�าพฤติกรรมเหล่านี้มี
ส่วนสัมพันธ์ถึงรูปแบบการบริหารงานและการปฏิบัติ
งาน	โดยมีคุณลักษณะ	7	ประการที่มีอิทธิพลส�าคัญยิ่ง
ต่อผู้ที่จะด�ารงบทบาทผู้น�า	 ได้แก่	 ความรู้สึกผิดชอบ	
(Conscience)	 ความน่าเชื่อถือ	 (Credibility)	 การ
สอนงาน	(Coaching)	 ความสามารถ	(Capability)	
ความมุ่งมั่น	 (Commitment)	 ทักษะความช�านาญ	
(Competence)	และการสื่อสาร	(Communication)	
ความรู ้สึกผิดชอบแสดงออกได้จากพฤติกรรมโดย
รวม	 เพราะแบบจ�าลองนี้ถือได้ว่าครอบครัวส่วนมาก
มักจะชอบผู้น�าที่สามารถเชื่อใจและเป็นผู้ซึ่งแสดงถึง

ความเป็นผู้ยึดมั่นในค�าพูดและมีจรรยาบรรณ	 อีก	6	
คุณลักษณะแสดงถึงมาตรการที่แตกต่างของความมี
ประสิทธิภาพส่วนบุคคล	 ใน	3	 คุณลักษณะเหล่านั้น
คือความมุ่งมั่น	 ทักษะความช�านาญ	 และความน่า
เชื่อถือ	ซึ่งแสดงออกมาได้ในความสัมพันธ์ของผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะที่ได้	 และอีก	3	 คุณลักษณะที่เหลือ
คือ	การสอนงาน	ความสามารถ	และการสื่อสาร	เป็น
พฤตกิรรมส่วนบคุคล	ซึง่สามารถแสดงออกมาในความ
หลากหลายของงานและนอกเวลางาน	

บทสรุป

 เป็นไปได้ยากที่การวางตัวทายาทจะสามารถสืบทอดได้
ในทันที	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องผ่านกระบวนการพัฒนา
ทายาท	 โดยอาจใช้ครอบครัวเป็นสถานที่สอนงานที่ดีให้กับผู้น�า
หรอืทายาทของครอบครวัรุน่ต่อไป	เพราะว่าทัง้ธรุกจิและครอบครวั
มงีานในกจิกรรมทีค่ล้ายๆ	กนัตัง้แต่การตัง้เป้าหมายจนถงึการแบ่ง
ปันการตดัสนิใจ	ซึง่ความท้าทายของธรุกจิทีส่�าคญัอกีประการหนึง่
นัน้กค็อื	การเตรยีมทายาทรุน่ต่อไปส�าหรบังานทีต้่องมคีวามรบัผดิ
ชอบ	เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรับมือและด�าเนินธุรกิจในอนาคต	
ตลอดจนเป็นผู้น�าได้อย่างสมบูรณ์แบบ	 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการ
พัฒนาแผนงานของเส้นทางหน้าที่การงาน	 ข้อตกลงในครอบครัว
และกฎกตกิาเพือ่ความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของธรุกจิครอบครวั	
เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของในธุรกิจครอบครัว
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