






ฉบับนี้ Special Report ขอเสนอ ดัชนีสถานการณธุรกิจ SMEs และ ดัชนีความสามารถในการแขงขันของ 

ธุรกิจ SMEs ประจำไตรมาส 4/2562  โดยศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ซึ่งพบวา 

ดัชนีความสามารถในการแขงขันของ SMEs ไตรมาสที่ 4/2562 พบวา อยูที่ระดับ 46.1 ปรับตัวลดลง 0.8 จุด 

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา และคาดวาในไตรมาสที่ 1/2563 จะเพิ่มขึ้นอยูที่ระดับ 46.6 ผลสำรวจความ 

ตองการความชวยเหลือ สนับสนุนหรือพัฒนากิจการจากภาครัฐ โดยกลุมตัวอยางระบุวา ตองการการสนับสนุน    

4 ดาน อาทิ การสนับสนุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ, การสงเสริมธุรกิจ, สินเชื่อ และภาษี รายงานอยูภายในเลม 

ตอดวย Economic Review โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ 

ประธานที่ปรึกษาศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กับการวิเคราะหเศรษฐกิจไทย    

ป 63...ยังนาหวงคาดโตต่ำกวา 2.5% เหตุซ้ำเติมจากโคโรนาในจีน และตอดวย Business Review กับเรื่อง มูลคา 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) กรณีศึกษาการจัดการแขงขันกอลฟ 

Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี และตอดวย Strategy กับธุรกิจครอบครัว ตอน ภาวะผูนำ โดย 

รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล และปดทายดวย บทสัมภาษณ YEC พบกับ เพราพิลาส พุทธา 

ประธาน YEC หอการคาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ฉบับนี้ ขึ้นตนป 2563 นี้ ทางทีมบรรณาธิการ ขอสวัสดีปใหมผูอานทุกทานคะ ขอใหปนี้เปนที่ดีของทุกทาน 

และทีมเราจะนำเนื้อหาหลากหลายมาอัพเดตเรื่องเศรษฐกิจ และธุรกิจ พรอมกับความรูดานกลยุทธ มาใหผูอาน 

ทุกทานคะ สุดทายเราหวังวาเนื้อหาในเลมนี้จะสรางคุณประโยชนในการพัฒนาธุรกิจและองคกรของทุกทานคะ และ 

ตอนนี้ทุกทานสามารถติดตามอาน Thailand Economic & Business Review ทางสื่อออนไลนไดที่ Facebook: 

https://www.facebook.com/ThailandEcoReview  Line Official: @ThailandEcoReview  คะ

อารดา มหามิตร

บรรณาธิการบริหาร
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เพราพิลาส พุทธา

ประธาน YEC ฉะเชิงเทรา เจน 4 

สรางความหมายใหมใหงานจิตอาสา
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ธุรกิจครอบครัว
ตอน ภาวะผูนำ

ดัชนีสถานการณธุรกิจ SMEs 
และดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจ SMEs
ประจำไตรมาสที่ 4/2562
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30

ผูนําของธุรกิจ 
ครอบครัว จึงหมายถึง 

การเปนผูนําที่เปนผูรับใช การ 
ประนีประนอมออนนอมถอมตน 

การมีอิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง 
การใหบริการ การเกื้อกูล และ เอาใจใสตอ 

ผูอื่น เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะมีความ 
ออนไหวเรื่องของการใชอํานาจบงการ หากรูสึกวา ผูนําธุรกิจ 
ครอบครัวมีการใชอํานาจในตําแหนงอาจเกิดการตอตานและ 
นํามาซึ่งปญหาความขัดแยงในที่สุด 

รัฐบาลไทยจึงได 
มีการประกาศนโยบาย 

การสงเสริมการทองเที่ยว 
ของไทยสูเวทีนานาชาติ โดย 

กําหนดใหการทองเที่ยวเชิงกีฬา 
เปนแนวทางการพัฒนาหนึ่งภายใต 
แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย 
ทั้งในแผนฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 -2560) 
และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) เนื่องจากเห็นวา 
เปนแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวที่สงเสริม 

ขีดความสามารถทางการแขงขันของไทย 

ความตองการความชวยเหลือสนับสนุน 
หรือพัฒนากิจการจากภาครัฐ ดานการสนับสนุน 

และการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน นโยบายภาครัฐ การ 
สงเสรมิดานเงนิลงทนุ การสงออก ราคานํา้มนั การกระตุน 
เศรษฐกิจของประเทศ และการลดคาครองชีพ ดานการ 

สงเสริมธุรกิจ เชน สงเสริมธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอม สรางความเชื่อมั่นในการทําธุรกิจ 

สนับสนุนธุรกิจชุมชน ชองทางการ
จัดจําหนายสินคาทั้งใน 

และตางประเทศ
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เศรษฐกิจไทยป 63 ยังนาหวง 
คาดโตต่ำกวา 2.5% 
เหตุซ้ำเติมจากโคโรนาในจีน

20
หากงบประมาณป 2563 ลาชาไปกวาแผนเดิมที่เคย 

กําหนดไวที่จะนํามาใชไดในชวงเดือนกุมภาพันธนี้ โดยอาจ 
ลาชาไปอยางนอยกวาเดิม 3 เดือน คือ นํามาใชไดในชวงเดือน 
พฤษภาคม ถาเปนไปตามนี้ เศรษฐกิจไทยคงยังไมเสียอาการ 
แตอาจทําใหการขยายตัวของเศรษฐกิจตํ่ากวาเดิม ซึ่งในปนี้ 

ศูนยพยากรณฯ คาดไววานาจะโต
ตํ่ากวา 2.8%



                    28.0%

      3.2%

         11.6%

                               57.1%

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (1)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (2)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (3)

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง (4)

จำแนกตามภูมิภาค

จำแนกตามขนาดของธุรกิจ

จำแนกตามระดับตลาดการแขงขัน

จำแนกระยะเวลาที่เปดดำเนินการ

รูปแบบการดำเนินธุรกิจ

ประเภทของธุรกิจ

ชวงที่สำรวจขอมูล: 25 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563   จำนวนตัวอยาง: 1,233 ตัวอยาง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย รวมกับศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจ SMEs และ
ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs

ประจำไตรมาสที่ 4/2562

ธุรกิจการผลิต
รอยละ 26.2

ธุรกิจการคา
รอยละ 39.7

ธุรกิจการบริการ
รอยละ 34.1

ตลาดระดับทองถิ่น

ตลาดระดับระหวางประเทศ

ตลาดระดับภาค/ประเทศ

ตลาดระดับอำเภอ/จังหวัด

7-10 ป

4-6 ป1-3 ป

11-15 ป

16-20 ป 20ปขึ้นไป
29.3%20.4% 8.4%

ธุรกิจ SMEs ทั่วไปแบบที่ไมไดจด
ทะเบียนการคา หรือบุคคลธรรมดา

26.1%

41.9%

17.2%

1.3%

1.9%

9.6%

บริษัทจำกัด

หางหุนสวนจำกัด

ไมใชลูกคา SME Bank ลูกคา SME Bank

หางหุนสวนสามัญ

กลุมวิสาหกิจชุมชน

ธุรกิจ SMEs ทั่วไป
แบบที่จดทะเบียนการคา

ธุรกิจ
ขนาดกลาง (M)

27.5%

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก

ภาคกลาง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

17.6%
11.9%
12.7%
17.5%
26.1%
14.1%

51.8% 48.2%

ธุรกิจ
ขนาดเล็ก (S)

72.5%

18.3% 15.0% 8.5%
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ดัชนีความสามารถในการแข่งขันฯ ประจำไตรมาสที่ 4/2562

องคประกอบของดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา 

คาดัชนีฯ จะมีคาสูงสุดเทากับ 100 และมีคาต่ำสุดเทากับ 0 
โดยถาหาก ....

ดัชนีสถานการณธุรกิจ SMEs
(SMEs Situation Index)

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 อยูที่ระดับ 40.8 ปรับตัวลดลง 0.7 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 
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ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจฯ
(SMEs Competency Index)

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ
(SMEs Competitiveness Index)
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สถานการณดานนั้นๆ อยูในเกณฑที่ด ี
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หรือมีแนวโนมที่จะแยลงดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ SMEs

(SMEs Sustainability Index)
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ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจ 

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา
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ดัชนีสถานการณธุรกิจ

41.6 40.0

39.3

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

11

TCC



ดัชนีสถานการณธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจการบริการ

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา 

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 อยูที่ระดับ 47.2 ปรับตัวลดลง 0.6 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา
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ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
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วา
มส

าม
าร

ถ
ขอ

งพ
นัก

งา
น

C9
: ค

วา
มส

ัมพ
ันธ


กับ

ลูก
คา

ดัช
นีค

วา
มส

าม
าร

ถ
ใน

กา
รท

ำธ
ุรก

ิจ

C1
: ต

นท
ุน

ตอ
หน

วย

C2
: ต

นท
ุนฯ

 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ

C3
: ค

ุณ
ภา

พ

C4
: ค

วา
ม

แต
กต

าง

C5
: ก

าร
ตั้ง

รา
คา

C6
: ก

ำไ
รจ

าก
กา

รข
าย

C7
: ก

าร
เข

าถ
ึง

แห
ลง

เง
ินท

ุน

C8
: ค

วา
มส

าม
าร

ถ
ขอ

งพ
นัก

งา
น

C9
: ค

วา
มส

ัมพ
ันธ


กับ

ลูก
คา

ดัช
นีค

วา
มส

าม
าร

ถ
ใน

กา
รท

ำธ
ุรก

ิจ

C1: ตนทุนตอหนวย

C2: ตนทุนฯ 
เปรียบเทียบ

C3: คุณภาพ

C4: ความแตกตาง

C5: การตั้งราคา

C6: กำไรจากการขาย

C7: การเขาถึง
แหลงเงินทุน

C8: ความสามารถ
ของพนักงาน

C9: ความสัมพันธ
กับลูกคา

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจพลาสติก และยาง
ธุรกิจอัญมณ ีและเครื่องประดับ
ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑจากไม
รวม

32.4
37.4
18.1
27.6
31.2
38.6
44.0
26.5
31.8

31.9
35.5
34.8
44.6
44.8
47.2
28.5
32.7
37.3

60.0
47.3
39.2
44.2
47.4
31.6
32.6
50.8
43.6

48.6
46.8
43.4
56.3
47.5
67.5
63.1
46.3
52.7

46.9
46.7
38.9
54.4
53.0
60.1
43.8
44.6
48.0

46.2
42.0
22.2
63.1
49.6
71.5
77.5
46.1
50.9

38.1
44.6
18.5
38.1
41.9
38.9
64.3
29.9
39.2

44.3
65.2
30.4
48.4
57.4
56.9
47.8
45.9
48.5

59.8
70.5
56.7
77.9
63.9
82.4
58.4
67.7
64.7

45.4
48.4
33.6
50.5
48.5
55.0
51.1
43.4
46.3

ธุรกิจคาสง
ธุรกิจคาปลีก
รวม

32.9
43.8
37.4

39.5
39.3
38.5

51.8
48.9
50.1

48.6
58.8
53.9

44.5
59.9
50.8

43.7
53.5
46.5

31.9
38.2
33.9

47.8
47.9
47.0

66.5
82.0
72.3

45.2
52.5
47.8

การผลิต

การคา

การบริการ

รวม
47.8 46.3

43.4

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0
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ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามธุรกิจการบริการ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 อยูที่ระดับ 50.4 ปรับตัวลดลง 0.7 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา

Q1/2562

Q2/2562

Q3/2562

Q4/2562

การ
เปล่ียนแปลง

53.2

51.7

51.0

51.8

0.8

48.9

47.9

46.8

45.7

-1.1

50.1

49.1

48.1

46.8

-1.3

40.3

39.9

39.0

38.4

-0.6

52.5

52.3

52.0

51.5

-0.5

56

55.1

54.4

53.4

-1.0

55.7

54.6

53.5

52.1

-1.4

58.6

57.4

56.5

55.0

-1.5

63

62.8

62.5

61.9

-0.6

62.4

62.3

61.9

61.3

-0.6

S1
: ว

ิสัย
ทัศ

น/
กล

ยุท
ธ

S2
: R

isk
 ร

าย
ได


หด

ตัว
ฉับ

พล
ัน

S3
: R

isk
 ป

จจ
ัย
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รผ

ลิต
ขา

ด
S4

: ก
าร

ลง
ทุน
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น 
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D
S5

: ก
าร

ลง
ทุน
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าร
ตล

าด
S6

: ก
าร

ลง
ทุน
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น 
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/R

&D
S7

: ค
วา

ม
พอ

ปร
ะม

าณ

S8
: ก

าร
มีเ

หต
ุมีผ

ล

S9
: ก

าร
มี

ภูม
ิคุม

กัน
ที่ด

ี
S1

0:
 ก

าร
กำ

กับ
ดูแ

ลก
ิจก

าร
ที่ด

ี

37.2

37.0

36.7

36.0

-0.6

S1
1:

 ก
าร

ใช
จา

ย
ดา

น 
CS

R

52.5

51.8

51.1

50.4

-0.7

ดัช
นีค

วา
มย

ั่งย
ืน

ขอ
งธ

ุรก
ิจ

S1
: ว

ิสัย
ทัศ

น/
กล

ยุท
ธ

S2
: R

isk
 ร

าย
ได


หด

ตัว
ฉับ

พล
ัน

S3
: R

isk
 ป

จจ
ัย

กา
รผ

ลิต
ขา

ด
S4

: ก
าร

ลง
ทุน
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น 

HR
/O

D
S5

: ก
าร

ลง
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ดา
นก

าร
ตล

าด
S6

: ก
าร

ลง
ทุน
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น 
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/R

&D
S7

: ค
วา

ม
พอ
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ะม

าณ

S8
: ก

าร
มีเ

หต
ุมีผ

ล

S9
: ก

าร
มี

ภูม
ิคุม

กัน
ที่ด

ี
S1

0:
 ก

าร
กำ

กับ
ดูแ

ลก
ิจก

าร
ที่ด

ี
S1

1:
 ก

าร
ใช

จา
ย

ดา
น 

CS
R

ดัช
นีค

วา
มย

ั่งย
ืน

ขอ
งธ

ุรก
ิจ

S1: วิสัยทัศน/กลยุทธ
S2: Risk รายได
หดตัวฉับพลัน

S3: Risk ปจจัย
การผลิตขาด

S4: การลงทุน
ดาน HR/OD

S5: การลงทุน
ดานการตลาด

S6: การลงทุน
ดาน IT/R&DS7: ความ

พอประมาณ

S8: การมีเหตุมีผล

S9: การมี
ภูมิคุมกันที่ดี

S10: การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

S11: การใชจาย
ดาน CSR

C1
: ต

นท
ุน

ตอ
หน

วย

C2
: ต

นท
ุนฯ

 
เป

รีย
บเ

ทีย
บ

C3
: ค

ุณ
ภา

พ

C4
: ค

วา
ม

แต
กต

าง

C5
: ก

าร
ตั้ง

รา
คา

C6
: ก

ำไ
รจ

าก
กา

รข
าย

C7
: ก

าร
เข

าถ
ึง

แห
ลง

เง
ินท

ุน

C8
: ค

วา
มส

าม
าร

ถ
ขอ

งพ
นัก

งา
น

C9
: ค

วา
มส

ัมพ
ันธ


กับ

ลูก
คา

ดัช
นีค

วา
มส

าม
าร

ถ
ใน

กา
รท

ำธ
ุรก

ิจ

Q
1/

25
58

Q
3/

25
58

Q
1/

25
59

Q
3/

25
59

Q
1/

25
60

Q
3/

25
60

Q
1/

25
61

Q
3/

25
61

Q
1/

25
62

Q
3/

25
62

Q
1/

25
63

F

50.8 50.5 50.7 51.651.7 51.6 51.8 51.8 51.8 51.7 51.2 51.5 52.0 52.3 52.8 52.551.8 51.1 50.451.1 51.4

68
64
60
56
52
48
44
40

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวม

35.2
30.9

36.7
31.9
40.3
27.5
42.2
38.1
35.3

37.0
39.3

42.7
36.3
47.7
24.6
42.5
39.4
38.9

57.9
39.7

49.7
50.8
46.9
43.9
51.8
49.0
48.3

49.2
42.6

37.5
47.2
61.6
29.1
50.3
39.7
44.7

53.1
40.7

42.3
53.0
55.2
29.8
43.9
34.1
41.1

46.0
43.1

42.1
47.1
38.1
35.4
52.0
49.6
43.0

47.6
50.8

30.5
35.8
46.6
39.6
54.7
48.5
43.3

46.6
49.8

36.1
50.2
53.3
49.5
40.1
48.4
46.5

66.6
50.3

59.0
56.3
55.4
44.4
44.8
45.2
49.1

48.8
43.0

41.8
45.4
49.5
36.0
46.9
43.5
43.4

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

Q3/2562

Q4/2562

การ

เปล่ียนแปลง

46.4

55.0

47.0

56.1

0.6

1.1

40.9

46.4

39.6

45.6

-1.3

-0.8

45.8

52.4

44.4

51.2

-1.4

-1.2

36.1

41.3

35.3

41.0

-0.8

-0.3

40.3

64.9

39.8

64.6

-0.5

-0.3

54.1

55.6

52.9

55.5

-1.2

-0.1

37.9

71.0

35.9

70.5

-2.0

-0.5

39.5

75.0

37.3

74.2

-2.2

-0.8

51.7

73.5

50.9

73.2

-0.8

-0.3

48.5

75.5

47.6

75.2

-0.9

-0.3

40.3

33.0

39.3

32.7

-1.0

-0.3

43.8

58.5

42.7

58.2

-1.0

-0.3
ไมใชลูกคาของ SME Bank
ลูกคาของ SME Bank
รวม

58.2

50.4
42.7

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ

80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
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S1
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ด

S4
: ก

าร
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ทุน
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น 
HR

/O
D

S5
: ก

าร
ลง

ทุน
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าร
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S6
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ม

พอ
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ะม
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S8
: ก

าร
มีเ

หต
ุมีผ

ล

S9
: ก

าร
มี

ภูม
ิคุม

กัน
ที่ด

ี

S1
0:

 ก
าร

กำ
กับ

ดูแ
ลก

ิจก
าร

ที่ด
ี

S1
1:

 ก
าร

ใช
จา

ย
ดา

น 
CS

R

ดัช
นีค

วา
มย

ั่งย
ืน

ขอ
งธ

ุรก
ิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามประเภทธุรก ิ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจพลาสติก และยาง
ธุรกิจอัญมณ ีและเครื่องประดับ
ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑจากไม
รวม

55.6
60.5
61.4
59.4
48.7
83.8
54.0
45.3
58.3

39.7
43.8
33.7
50.6
26.1
47.8
47.5
51.1
42.2

45.9
40.3
50.8
48.5
47.5
57.6
42.7
50.5
47.2

29.5
37.2
23.3
56.8
35.7
57.8
57.6
32.1
40.8

45.6
46.4
43.7
59.6
43.6
71.4
72.1
54.1
54.9

55.0
54.1
42.2
65.6
59.5
80.9
65.5
46.0
57.9

43.9
53.1
55.9
56.8
44.8
64.4
57.3
55.5
53.2

52.7
41.2
43.8
50.9
61.4
52.5
38.7
48.7
47.8

56.6
48.7
68.2
64.2
53.9
75.9
42.8
48.8
57.8

65.1
49.3
77.4
64.6
67.6
37.3
57.9
52.9
59.0

35.2
36.7
38.9
38.3
23.7
16.9
59.0
29.3
34.9

47.7
46.5
49.0
55.9
46.6
58.8
54.1
46.8
50.4

S1
: ว

ิสัย
ทัศ

น/
กล

ยุท
ธ

S2
: R

isk
 ร

าย
ได


หด

ตัว
ฉับ

พล
ัน

S3
: R

isk
 ป
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รผ
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ด

S4
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ดา
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HR
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D

S5
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ทุน
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ตล
าด

S6
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา
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/R
&D

S7
: ค

วา
ม
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ะม
าณ

S8
: ก

าร
มีเ

หต
ุมีผ

ล

S9
: ก

าร
มี

ภูม
ิคุม

กัน
ที่ด

ี

S1
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 ก
าร

กำ
กับ

ดูแ
ลก

ิจก
าร

ที่ด
ี

S1
1:

 ก
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ใช
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ย
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น 
CS

R

ดัช
นีค

วา
มย

ั่งย
ืน

ขอ
งธ

ุรก
ิจ

46.9
61.1
55.1

38.3
50.2
43.1

41.3
49.2
44.1

32.4
46.7
39.6

47.5
59.5
53.1

48.5
51.9
49.8

50.2
60.9
54.2

53.4
54.1
52.4

55.6
63.6
59.4

55.4
59.5
57.7

30.1
43.7
36.9

45.4
54.6
49.6

ธุรกิจคาสง
ธุรกิจคาปลีก
รวม

การผลิต

การคา

การบริการ

รวม

50.4
49.6

47.9

65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0

S1: วิสัยทัศน/กลยุทธ
S2: Risk รายได
หดตัวฉับพลัน

S3: Risk ปจจัย
การผลิตขาด

S4: การลงทุน
ดาน HR/OD

S5: การลงทุน
ดานการตลาด

S6: การลงทุน
ดาน IT/R&DS7: ความ

พอประมาณ

S8: การมีเหตุมีผล

S9: การมี
ภูมิคุมกันที่ดี

S10: การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

S11: การใชจาย
ดาน CSR

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ

15

TCC



S1
: ว

ิสัย
ทัศ

น/
กล

ยุท
ธ

S2
: R

isk
 ร

าย
ได


หด

ตัว
ฉับ

พล
ัน

S3
: R

isk
 ป

จจ
ัย

กา
รผ

ลิต
ขา

ด

S4
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

น 
HR

/O
D

S5
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

นก
าร

ตล
าด

S6
: ก

าร
ลง

ทุน
ดา

น 
IT

/R
&D

S7
: ค

วา
ม

พอ
ปร

ะม
าณ

S8
: ก

าร
มีเ

หต
ุมีผ

ล

S9
: ก

าร
มี

ภูม
ิคุม

กัน
ที่ด

ี

S1
0:

 ก
าร

กำ
กับ

ดูแ
ลก

ิจก
าร

ที่ด
ี

S1
1:

 ก
าร

ใช
จา

ย
ดา

น 
CS

R

ดัช
นีค

วา
มย

ั่งย
ืน

ขอ
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52.2
42.3

45.8
55.8
52.5
52.4
53.6
46.4
51.2

42.3
40.8

29.6
49.1
40.4
39.8
46.8
48.5
41.2

54.6
47.9

58.4
56.5
54.6
52.2
32.2
51.5
50.4

38.9
43.9

36.1
33.4
34.8
26.9
45.2
40.5
37.8

49.3
51.9

41.4
44.6
53.7
41.0
46.7
51.0
47.5

57.5
66.7

58.3
62.1
54.0
43.8
66.5
62.9
58.2

51.5
36.8

35.8
46.5
46.0
33.0
49.1
53.5
43.0

53.4
46.4

53.2
54.2
60.7
40.2
33.6
40.3
46.4

64.0
46.2

62.5
56.5
65.9
31.8
66.4
52.8
55.9

65.0
59.5

62.6
44.4
63.7
34.3
61.1
56.1
56.2

35.7
52.2

50.1
31.7
33.8
35.7
31.8
34.9
38.6

51.3
48.6

48.5
48.6
50.9
39.2
48.5
48.9
47.9

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามธุรกิจบริการ

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่4/2562
ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่4/2562 อยูที่ระดับ 46.1 ปรับตัวลดลง 0.8 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมา 

Q1/2560
Q2/2560
Q3/2560
Q4/2560
Q1/2561
Q2/2561
Q3/2561
Q4/2561
Q1/2562
Q2/2562
Q3/2562
Q4/2562
การเปล่ียนแปลง

41.7
41.3
41.1
42.3
42.8
43.3
43.2
44.0
43.7
42.7
41.5
40.8
-0.7

50.9
50.5
50.3
50.2
50.3
50.2
50.3
50.4
49.9
48.8
47.8
47.2
-0.6

51.8
51.8
51.7
51.2
51.5
52.0
52.3
52.8
52.5
51.8
51.1
50.4
-0.6

48.1
47.9
47.7
47.9
48.2
48.5
48.6
49.0
48.7
47.8
46.9
46.1
-0.8

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวม
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49.8 49.3 49.4 48.448.4 48.2 48.4 48.1 47.9 47.7 47.9 48.2 48.5 48.6 49.0 48.7
47.8

50.0
46.9

46.1 46.6

68

64

60

56

52

48

44

40

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ
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ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามลักษณะการเปนลูกคา

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ

35.0

47.0

34.2

46.5

-0.8

-0.6

39.6

56.2

38.7

55.9

-0.9

-0.3

43.9

58.6

42.7

58.2

-1.1

-0.4

39.5

54.1

38.5

53.5

-0.9

-0.6

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

ไมใชลูกคา

ลูกคา SME Bank

Q3/2562

Q4/2562

การ

เปล่ียนแปลง

ไมใชลูกคาของ SME Bank
ลูกคาของ SME Bank
รวม

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามประเภทธุรกิจ 

การผลิต

การคา

การบริการ

รวม

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขัน

38.5
46.153.5

60.0

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

ดัชนีสถานการณธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขัน

43.7
46.3
45.3

55.0

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0
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41.6
37.1
34.9
41.2
37.7
47.7
45.9
34.3
39.3

45.4
48.4
33.6
50.5
48.5
55.0
51.1
43.4
46.3

47.7
46.5
49.0
55.9
46.6
58.8
54.1
46.8
50.4

44.9
44.0
39.2
49.2
44.3
53.8
50.4
41.5
45.3

ดัชนีสถานการณ
ธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจ

42.8
41.1

41.5
44.2
46.5
28.1
39.8
40.7
40.0

48.8
43.0

41.8
45.4
49.5
36.0
46.9
43.5
43.4

51.3
48.6

48.5
48.6
50.9
39.2
48.5
48.9
47.9

47.6
44.2

44.0
46.1
48.9
34.4
45.0
44.4
43.7

ดัชนีสถานการณ
ธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการทำธุรกิจ

ดัชนีความยั่งยืน
ของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันของธุรกิจ

38.7
45.3
41.6

45.2
52.5
47.8

45.4
54.6
49.6

43.1
50.8
46.3

ดัชนีสถานการณธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจ ดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจ ดัชนีความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามธุรกิจการบริการ

ธุรกิจรานอาหาร/ภัตตาคาร
ธุรกิจบริการเสริมสวย 
(รานเสริมสวย เครื่องสำอางค)
ธุรกิจบริการดานสุขภาพและความงาม
ธุรกิจทองเที่ยว/สันทนาการ
ธุรกิจโรงแรม/เกสตเฮาส
ธุรกิจบริการดานการศึกษา
ธุรกิจขนสง และโลจิสติกส
ธุรกิจกอสราง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย
รวม

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามธุรกิจการผลิต

ดัชนีความสามารถในการแขงขันฯ ไตรมาสที ่4/2562 จำแนกตามธุรกิจการคา

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
ธุรกิจสิ่งทอ และแฟชั่น
ธุรกิจหัตถกรรม
ธุรกิจพลาสติก และยาง
ธุรกิจอัญมณ ีและเครื่องประดับ
ธุรกิจชิ้นสวนยานยนต
ธุรกิจสิ่งพิมพ
ธุรกิจเฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑจากไม
รวม

ธุรกิจคาสง
ธุรกิจคาปลีก
รวม
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ความตองการความชวยเหลือ สนับสนุนหรือพัฒนากิจการจากภาครัฐ

ดานการสนับสนุนและการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน นโยบายภาครัฐ 
การสงเสริมดานเงินลงทุน การสงออก ราคาน้ำมัน 
การกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ และการลดคาครองชีพ

ดานการสงเสริมธุรกิจ เชน สงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
สรางความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจ สนับสนุนธุรกิจชุมชน 
ชองทางการจัดจำหนายสินคาทั้งในและตางประเทศและการพัฒนาผลิตภัณฑ

ดานสินเชื่อ เชนคาธรรมเนียมตางๆของธนาคาร การเขาถึงสินเชื่อ 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยธนาคาร ขั้นตอนในการขอสินเชื่อ และวงเงินในการกูยืม 

ดานภาษ ีเชน การลดอัตราภาษ ีปรับโครงสรางภาษีในระดับที่เหมาะสม 
การยกเวนภาษ ีและการเก็บภาษีซ้ำซอน 

ดานองคความรูและเทคโนโลย ีเชน สนับสนุนทุนเทคโนโลย ี
การพัฒนานวัตกรรมใหมๆ และการจัดอบรมความรูทางดานเทคโนโลย ี 

ดานการทองเที่ยว เชน สงเสริมและกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศ 
สรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุนและนักทองเที่ยว 
 และสนับสนุนงบสำหรับการทองเที่ยว 
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เศรษฐกิจไทยปี 63 ยังน่าห่วง 
คาดโตต่ำกว่า 2.5% 
เหตุซ้ำเติมจากโคโรน่าในจีน

หอการคาไทยกังวลมาก 

ขึ้น เหตุเศรษฐกิจไทยปนี้ 

มีโอกาสจะขยายตัวตํ่า 

ยํ่าแยกวาปที่แลว ซึ่งขยายตัวเพียง  

2.5-2.6% ทั้งนี้เพราะขอมูลลาสุดทั้ง 

ขอมูลทุติยภูมิจากทางราชการและภาค 

เอกชน  ตลอดจนผลการสํารวจความ 

คิดเห็นของประชาชนและนักธุรกิจทั้ง 

ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยและ 

สถาบนัวิจยัตาง ๆ   บงชีอ้อกมาเปนเสยีง 

เดียวกันวา ภาวะเศรษฐกิจไทยยังไมมี 

สัญญาณฟนตัวที่ชัดเจน และอาจจะซึม 

ตัวตอเนื่องไปไดอีกโดยยังไมรูชัดเจนวา 

เศรษฐกิจไทย (รวมทั้งเศรษฐกิจโลก) 

จะถงึจดุตํา่สดุเม่ือไรและจะฟนตัวเมือ่ไร 

อีกทั้งจะฟนตัวเร็วหรือชาแคไหน

โคโรน่า และงบประมาณ 
ล่าช้าส่งผลกระทบ

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีปจจัย 

เสี่ยงใหมเขามาเขยาเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกจิโลกมากข้ึน คือการแพรระบาด 

ของไวรัสโคโรนาในจีนที่เกิดการแพร 

ระบาดกระจายไปยงัประเทศตาง ๆ  ซ่ึงสง 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจจนี และเศรษฐกิจ 

โลก  ตลอดจนปญหางบประมาณราย 

จายประจําปงบประมาณ 2563 ที่มีการ 

เสียบบัตรแทนกันในการลงคะแนนรับ 

รางงบประมาณฯ ในวาระท่ี 3 ซ่ึงทาง 

รฐับาลตองสงใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณา 

วา ตองดําเนินการอยางไร “ผานแลวใช 

ไดทันที หรือตองดําเนินการเริ่มตน 

กระบวนการใหมทั้งหมดหรือบางสวน

"แนนอนครับวามีผลกระทบตอ 

เศรษฐกิจไทยทุกหยอมหญาอยางหลีก 

เลี่ยงไมได เพราะงบประมาณแผนดิน 

ครอบคลุมการใชจายของทุกจังหวัดทุก

พืน้ทีใ่นประเทศ ทัง้งบลงทนุและงบการ 

ใชจายโดยทั่วไป รวมทั้งผูรับเหมา ผูจัด 

ซื้อสงสินคาและบริการ จึงมีผลทําให 

เศรษฐกิจไทยฟนตัวชาลงกวาเดิมได   

ดวยเหตเุสีย่ง 2 ปจจยัเสีย่งขางตนทาํให 

คนไทยสวนใหญกลัววาเศรษฐกิจไทย 

จะทรุดตัวลงอยางตอเนือ่ง และจะฟนตัว 

ชามาก" 

สาํหรบัปจจยัเสีย่งทีก่งัวลมากทีส่ดุ 

คือ เรื่องงบประมาณ  หากงบประมาณ 

ป 2563 ลาชาไปกวาแผนเดิมท่ีเคย 

กําหนดไวท่ีจะนํามาใชไดในชวงเดือน 

กมุภาพนัธนี ้โดยอาจลาชาไปอยางนอย 

ห

ภาวะเศรษฐกิจไทยยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน 
และอาจจะซึมตัวต่อเนื่องไปได้อีกโดยยังไม่รู้ชัดเจน
ว่าเศรษฐกิจไทย (รวมทั้งเศรษฐกิจโลก) จะถึงจุด 
ต่ำสุดเมื่อไรและจะฟื้นตัวเมื่อไร อีกทั้งจะฟื้นตัวเร็ว 
หรือช้าแค่ไหน

มีเหตุผลการคง
ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยของ ธปท.ในวันนี้จะเปน 

ตัวชี้วาเศรษฐกิจไทยจะตองฟนอยาง 

เรงดวนหรือไม เพราะทางการนาจะ 

มีขอมูลที่ชัดเจน...ถาผมเปนกรรมการ 

คงจะคงดอกเบี้ย แตขึ้นอยูกับขอมูลที่ 

ไดวาเปนช้ันความลับ เขามองอยางไร 

ถาลดดอกเบี้ยแสดงวาเขามองวาหนัก 

แตถามมุมองของผมจะยังไมลดดอกเบีย้ 

เพราะเศรษฐกจิไทยยงัไมไดถลําลึกหนกั 

ยงัไมมเีหตทุีจ่ะตองลดดอกเบีย้เพือ่ดแูล 

คาเงิน เพราะตอนนี้คาเงินก็ออนคาลง 

แลว" นายธนวรรธน กลาว

พรอมระบุวา การตัดสินใจของ 

กนง.วาจะคงดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ย 

ในวันนี้จะเปนการช้ีวาประเทศไทยควร

จะไดรบัการเยยีวยาดวยการใชมาตรการ 

ทางการเงินมาชวยเสริมจากมาตรการ

ทางการคลังหรือไม

"การลดดอกเบี้ย ตองดูวาคนจะ 

ใชเงินหรือไม ถาดอกเบี้ยลดลงแลว แต 

คนไมใชเงินก็ถือวากระสุนดาน เพราะ 

คนไมมัน่ใจไมกลารดูบตัรเครดิต ไมกลา 

ใชเงิน ก็จะกลายเปนกระสุนดานในเชิง 

การกระตุน แตจะเปนประโยชนในเชิงการ 

รักษาสภาพคลองของภาคธุรกิจ เพราะ 

ลดภาระดอกเบ้ียจาย ชวยเตมิสภาพคลอง 

ในธรุกจิไดมากข้ึน" นายธนวรรธน กลาว

มาตรการการคลัง
มีส่วนช่วยเยียวยา 
แต่จะด้วยวิธีไหน

ทั้งนี้ เห็นวาการใชมาตรการการ 

คลังยังมีความจําเปนในการล็อกเปาท่ี 

จะเยยีวยาผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ 

ไดอยางตรงประเดน็ ผานการขบัเคล่ือน 

งบประมาณ และกระตุนใหรัฐวิสาหกิจ 

ใชจายงบลงทุนในประเทศใหมากขึ้น

กวาเดิม 3 เดือน คือนํามาใชไดในชวง 

เดอืนพฤษภาคม ถาเปนไปตามนีเ้ศรษฐกจิ 

ไทยคงยงัไมเสยีอาการ แตอาจทําใหการ 

ขยายตัวของเศรษฐกิจตํ่ากวาเดิม ซึ่งใน 

ปนี้ศูนยพยากรณฯ คาดไววา นาจะโต 

ตํ่ากวา 2.8% แตถาเกิดปญหาทางการ 

เมืองบานปลายจนอาจทําใหเกิดการ 

ยบุสภา จนสงผลกระทบตองบประมาณ 

ป 2563 ไมสามารถนํามาใชได และ 

สงผลตอการจัดทํางบประมาณป 2564  

จะทําใหเศรษฐกิจไทยหนักและเหน่ือย 

อาจสงผลใหปนี้โตตํ่ากวา 2.5% มาก

คาด กนง.อาจไม่ปรับลด 
อัตราดอกเบี้ย 

ลาสดุในการประชมุคณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสเปนไป 

ไดทัง้สองทางทีจ่ะปรับลดอตัราดอกเบีย้ 

หรือคงอัตราดอกเบีย้ไวในระดบัเดิม แต 

ในมุมมองความเห็นสวนตัวเชื่อวายัง 

ไมมีเหตุท่ี กนง.จะตองปรับลดอัตรา 

ดอกเบี้ยลง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยัง 

ไมไดชะลอตัวหนัก อีกทั้งเงินบาทก็เริ่ม 

กลับมาออนคาลงแลว ดังน้ันจึงยังไมมี 

เหตุจําเปนท่ี กนง.จะตองตัดสินใจปรับ 

ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการ 

ประชุมวันนี้

"การตดัสินใจเรือ่งนโยบายดอกเบีย้ 

ของ กนง. ถาปรบัลดทนัทกีแ็สดงใหเหน็ 

วาเศรษฐกิจไทยตองไดรับการกระตุน 

โดยดวน แตถายังคงดอกเบี้ยไวก็ถือวา 

ไมเสียอาการ การลดหรือไมลด
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หอการคาไทยกังวลมาก 

ขึ้น เหตุเศรษฐกิจไทยปนี้ 

มีโอกาสจะขยายตัวตํ่า 

ยํ่าแยกวาปที่แลว ซึ่งขยายตัวเพียง  

2.5-2.6% ท้ังนี้เพราะขอมูลลาสุดท้ัง 

ขอมูลทุติยภูมิจากทางราชการและภาค 

เอกชน  ตลอดจนผลการสํารวจความ 

คิดเห็นของประชาชนและนักธุรกิจท้ัง 

ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยและ 

สถาบนัวจิยัตาง ๆ   บงชีอ้อกมาเปนเสยีง 

เดียวกันวา ภาวะเศรษฐกิจไทยยังไมมี 

สัญญาณฟนตัวที่ชัดเจน และอาจจะซึม 

ตัวตอเนื่องไปไดอีกโดยยังไมรูชัดเจนวา 

เศรษฐกิจไทย (รวมทั้งเศรษฐกิจโลก) 

จะถงึจดุตํา่สดุเม่ือไรและจะฟนตวัเมือ่ไร 

อีกทั้งจะฟนตัวเร็วหรือชาแคไหน

โคโรน่า และงบประมาณ 
ล่าช้าส่งผลกระทบ

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีปจจัย 

เส่ียงใหมเขามาเขยาเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกจิโลกมากข้ึน คอืการแพรระบาด 

ของไวรัสโคโรนาในจีนที่เกิดการแพร 

ระบาดกระจายไปยงัประเทศตาง ๆ  ซึง่สง 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกจิ 

โลก  ตลอดจนปญหางบประมาณราย 

จายประจําปงบประมาณ 2563 ที่มีการ 

เสียบบัตรแทนกันในการลงคะแนนรับ 

รางงบประมาณฯ ในวาระท่ี 3 ซึ่งทาง 

รฐับาลตองสงใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณา 

วา ตองดําเนินการอยางไร “ผานแลวใช 

ไดทันที หรือตองดําเนินการเร่ิมตน 

กระบวนการใหมทั้งหมดหรือบางสวน

"แนนอนครับวามีผลกระทบตอ 

เศรษฐกิจไทยทุกหยอมหญาอยางหลีก 

เลี่ยงไมได เพราะงบประมาณแผนดิน 

ครอบคลุมการใชจายของทุกจังหวัดทุก

พืน้ทีใ่นประเทศ ทัง้งบลงทนุและงบการ 

ใชจายโดยทั่วไป รวมทั้งผูรับเหมา ผูจัด 

ซื้อสงสินคาและบริการ จึงมีผลทําให 

เศรษฐกิจไทยฟนตัวชาลงกวาเดิมได   

ดวยเหตเุสีย่ง 2 ปจจยัเส่ียงขางตนทาํให 

คนไทยสวนใหญกลัววาเศรษฐกิจไทย 

จะทรุดตัวลงอยางตอเนือ่ง และจะฟนตัว 

ชามาก" 

สาํหรบัปจจัยเสีย่งทีก่งัวลมากท่ีสุด 

คือ เรื่องงบประมาณ  หากงบประมาณ 

ป 2563 ลาชาไปกวาแผนเดิมที่เคย 

กําหนดไวที่จะนํามาใชไดในชวงเดือน 

กมุภาพนัธนี ้โดยอาจลาชาไปอยางนอย 

มีเหตุผลการคง
ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยของ ธปท.ในวันนี้จะเปน 

ตัวชี้วาเศรษฐกิจไทยจะตองฟนอยาง 

เรงดวนหรือไม เพราะทางการนาจะ 

มีขอมูลที่ชัดเจน...ถาผมเปนกรรมการ 

คงจะคงดอกเบ้ีย แตข้ึนอยูกับขอมูลท่ี 

ไดวาเปนช้ันความลับ เขามองอยางไร 

ถาลดดอกเบ้ียแสดงวาเขามองวาหนัก 

แตถามมุมองของผมจะยังไมลดดอกเบ้ีย 

เพราะเศรษฐกจิไทยยงัไมไดถลาํลกึหนกั 

ยงัไมมเีหตทุีจ่ะตองลดดอกเบ้ียเพือ่ดแูล 

คาเงิน เพราะตอนนี้คาเงินก็ออนคาลง 

แลว" นายธนวรรธน กลาว

พรอมระบุวา การตัดสินใจของ 

กนง.วาจะคงดอกเบ้ียหรือลดดอกเบ้ีย 

ในวันนี้จะเปนการชี้วาประเทศไทยควร

จะไดรบัการเยยีวยาดวยการใชมาตรการ 

ทางการเงินมาชวยเสริมจากมาตรการ

ทางการคลังหรือไม

"การลดดอกเบี้ย ตองดูวาคนจะ 

ใชเงินหรือไม ถาดอกเบี้ยลดลงแลว แต 

คนไมใชเงินก็ถือวากระสุนดาน เพราะ 

คนไมมัน่ใจไมกลารดูบตัรเครดิต ไมกลา 

ใชเงิน ก็จะกลายเปนกระสุนดานในเชิง 

การกระตุน แตจะเปนประโยชนในเชิงการ 

รักษาสภาพคลองของภาคธุรกิจ เพราะ 

ลดภาระดอกเบ้ียจาย ชวยเตมิสภาพคลอง 

ในธรุกจิไดมากขึน้" นายธนวรรธน กลาว

มาตรการการคลัง
มีส่วนช่วยเยียวยา 
แต่จะด้วยวิธีไหน

ท้ังนี้ เห็นวาการใชมาตรการการ 

คลังยังมีความจําเปนในการล็อกเปาท่ี 

จะเยยีวยาผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ 

ไดอยางตรงประเดน็ ผานการขบัเคล่ือน 

งบประมาณ และกระตุนใหรัฐวิสาหกิจ 

ใชจายงบลงทุนในประเทศใหมากขึ้น

กวาเดิม 3 เดือน คือนํามาใชไดในชวง 

เดือนพฤษภาคม ถาเปนไปตามนีเ้ศรษฐกจิ 

ไทยคงยงัไมเสยีอาการ แตอาจทําใหการ 

ขยายตัวของเศรษฐกิจตํ่ากวาเดิม ซึ่งใน 

ปนี้ศูนยพยากรณฯ คาดไววา นาจะโต 

ตํ่ากวา 2.8% แตถาเกิดปญหาทางการ 

เมืองบานปลายจนอาจทําใหเกิดการ 

ยบุสภา จนสงผลกระทบตองบประมาณ 

ป 2563 ไมสามารถนํามาใชได และ 

สงผลตอการจัดทํางบประมาณป 2564  

จะทําใหเศรษฐกิจไทยหนักและเหน่ือย 

อาจสงผลใหปนี้โตตํ่ากวา 2.5% มาก

คาด กนง.อาจไม่ปรับลด 
อัตราดอกเบี้ย 

ลาสดุในการประชมุคณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสเปนไป 

ไดท้ังสองทางทีจ่ะปรับลดอตัราดอกเบีย้ 

หรอืคงอัตราดอกเบีย้ไวในระดบัเดิม แต 

ในมุมมองความเห็นสวนตัวเชื่อวายัง 

ไมมีเหตุที่ กนง.จะตองปรับลดอัตรา 

ดอกเบี้ยลง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยัง 

ไมไดชะลอตัวหนัก อีกทั้งเงินบาทก็เริ่ม 

กลับมาออนคาลงแลว ดังน้ันจึงยังไมมี 

เหตุจําเปนท่ี กนง.จะตองตัดสินใจปรับ 

ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการ 

ประชุมวันนี้

"การตดัสนิใจเรือ่งนโยบายดอกเบีย้ 

ของ กนง. ถาปรับลดทนัทกีแ็สดงใหเหน็ 

วาเศรษฐกิจไทยตองไดรับการกระตุน 

โดยดวน แตถายังคงดอกเบี้ยไวก็ถือวา 

ไมเสียอาการ การลดหรือไมลด
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หอการคาไทยกังวลมาก 

ขึ้น เหตุเศรษฐกิจไทยปนี้ 

มีโอกาสจะขยายตัวตํ่า 

ยํ่าแยกวาปที่แลว ซึ่งขยายตัวเพียง  

2.5-2.6% ทั้งนี้เพราะขอมูลลาสุดทั้ง 

ขอมูลทุติยภูมิจากทางราชการและภาค 

เอกชน  ตลอดจนผลการสํารวจความ 

คิดเห็นของประชาชนและนักธุรกิจทั้ง 

ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยและ 

สถาบนัวิจยัตาง ๆ   บงชีอ้อกมาเปนเสยีง 

เดียวกันวา ภาวะเศรษฐกิจไทยยังไมมี 

สัญญาณฟนตัวที่ชัดเจน และอาจจะซึม 

ตัวตอเนื่องไปไดอีกโดยยังไมรูชัดเจนวา 

เศรษฐกิจไทย (รวมทั้งเศรษฐกิจโลก) 

จะถงึจดุตํา่สดุเม่ือไรและจะฟนตัวเมือ่ไร 

อีกทั้งจะฟนตัวเร็วหรือชาแคไหน

โคโรน่า และงบประมาณ 
ล่าช้าส่งผลกระทบ

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีปจจัย 

เสี่ยงใหมเขามาเขยาเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกจิโลกมากข้ึน คือการแพรระบาด 

ของไวรัสโคโรนาในจีนที่เกิดการแพร 

ระบาดกระจายไปยงัประเทศตาง ๆ  ซ่ึงสง 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจจนี และเศรษฐกิจ 

โลก  ตลอดจนปญหางบประมาณราย 

จายประจําปงบประมาณ 2563 ที่มีการ 

เสียบบัตรแทนกันในการลงคะแนนรับ 

รางงบประมาณฯ ในวาระท่ี 3 ซ่ึงทาง 

รฐับาลตองสงใหศาลรัฐธรรมนญูพจิารณา 

วา ตองดําเนินการอยางไร “ผานแลวใช 

ไดทันที หรือตองดําเนินการเริ่มตน 

กระบวนการใหมทั้งหมดหรือบางสวน

"แนนอนครับวามีผลกระทบตอ 

เศรษฐกิจไทยทุกหยอมหญาอยางหลีก 

เลี่ยงไมได เพราะงบประมาณแผนดิน 

ครอบคลุมการใชจายของทุกจังหวัดทุก

พืน้ทีใ่นประเทศ ทัง้งบลงทนุและงบการ 

ใชจายโดยทั่วไป รวมทั้งผูรับเหมา ผูจัด 

ซื้อสงสินคาและบริการ จึงมีผลทําให 

เศรษฐกิจไทยฟนตัวชาลงกวาเดิมได   

ดวยเหตเุสีย่ง 2 ปจจยัเสีย่งขางตนทาํให 

คนไทยสวนใหญกลัววาเศรษฐกิจไทย 

จะทรุดตัวลงอยางตอเนือ่ง และจะฟนตัว 

ชามาก" 

สาํหรบัปจจยัเสีย่งทีก่งัวลมากทีส่ดุ 

คือ เรื่องงบประมาณ  หากงบประมาณ 

ป 2563 ลาชาไปกวาแผนเดิมท่ีเคย 

กําหนดไวท่ีจะนํามาใชไดในชวงเดือน 

กมุภาพนัธนี ้โดยอาจลาชาไปอยางนอย 

มีเหตุผลการคง
ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยของ ธปท.ในวันนี้จะเปน 

ตัวชี้วาเศรษฐกิจไทยจะตองฟนอยาง 

เรงดวนหรือไม เพราะทางการนาจะ 

มีขอมูลที่ชัดเจน...ถาผมเปนกรรมการ 

คงจะคงดอกเบี้ย แตขึ้นอยูกับขอมูลท่ี 

ไดวาเปนชั้นความลับ เขามองอยางไร 

ถาลดดอกเบี้ยแสดงวาเขามองวาหนัก 

แตถามมุมองของผมจะยังไมลดดอกเบีย้ 

เพราะเศรษฐกจิไทยยงัไมไดถลําลึกหนกั 

ยงัไมมเีหตท่ีุจะตองลดดอกเบีย้เพือ่ดูแล 

คาเงิน เพราะตอนนี้คาเงินก็ออนคาลง 

แลว" นายธนวรรธน กลาว

พรอมระบุวา การตัดสินใจของ 

กนง.วาจะคงดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ย 

ในวันนี้จะเปนการช้ีวาประเทศไทยควร

จะไดรบัการเยยีวยาดวยการใชมาตรการ 

ทางการเงินมาชวยเสริมจากมาตรการ

ทางการคลังหรือไม

"การลดดอกเบี้ย ตองดูวาคนจะ 

ใชเงินหรือไม ถาดอกเบี้ยลดลงแลว แต 

คนไมใชเงินก็ถือวากระสุนดาน เพราะ 

คนไมมัน่ใจไมกลารดูบตัรเครดติ ไมกลา 

ใชเงิน ก็จะกลายเปนกระสุนดานในเชิง 

การกระตุน แตจะเปนประโยชนในเชิงการ 

รักษาสภาพคลองของภาคธุรกิจ เพราะ 

ลดภาระดอกเบ้ียจาย ชวยเติมสภาพคลอง 

ในธรุกิจไดมากขึน้" นายธนวรรธน กลาว

มาตรการการคลัง
มีส่วนช่วยเยียวยา 
แต่จะด้วยวิธีไหน

ทั้งนี้ เห็นวาการใชมาตรการการ 

คลังยังมีความจําเปนในการล็อกเปาที่ 

จะเยยีวยาผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ 

ไดอยางตรงประเดน็ ผานการขบัเคลือ่น 

งบประมาณ และกระตุนใหรัฐวิสาหกิจ 

ใชจายงบลงทุนในประเทศใหมากขึ้น

กวาเดิม 3 เดือน คือนํามาใชไดในชวง 

เดอืนพฤษภาคม ถาเปนไปตามนีเ้ศรษฐกิจ 

ไทยคงยังไมเสียอาการ แตอาจทาํใหการ 

ขยายตัวของเศรษฐกิจตํ่ากวาเดิม ซึ่งใน 

ปนี้ศูนยพยากรณฯ คาดไววา นาจะโต 

ตํ่ากวา 2.8% แตถาเกิดปญหาทางการ 

เมืองบานปลายจนอาจทําใหเกิดการ 

ยบุสภา จนสงผลกระทบตองบประมาณ 

ป 2563 ไมสามารถนํามาใชได และ 

สงผลตอการจัดทํางบประมาณป 2564  

จะทําใหเศรษฐกิจไทยหนักและเหนื่อย 

อาจสงผลใหปนี้โตตํ่ากวา 2.5% มาก

คาด กนง.อาจไม่ปรับลด 
อัตราดอกเบี้ย 

ลาสดุในการประชมุคณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสเปนไป 

ไดทัง้สองทางทีจ่ะปรบัลดอัตราดอกเบีย้ 

หรือคงอตัราดอกเบีย้ไวในระดับเดมิ แต 

ในมุมมองความเห็นสวนตัวเชื่อวายัง 

ไมมีเหตุที่ กนง.จะตองปรับลดอัตรา 

ดอกเบี้ยลง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยัง 

ไมไดชะลอตัวหนัก อีกทั้งเงินบาทก็เริ่ม 

กลับมาออนคาลงแลว ดังนั้นจึงยังไมมี 

เหตุจําเปนที่ กนง.จะตองตัดสินใจปรับ 

ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการ 

ประชุมวันนี้

"การตดัสินใจเรือ่งนโยบายดอกเบีย้ 

ของ กนง. ถาปรบัลดทนัทกีแ็สดงใหเห็น 

วาเศรษฐกิจไทยตองไดรับการกระตุน 

โดยดวน แตถายังคงดอกเบี้ยไวก็ถือวา 

ไมเสียอาการ การลดหรือไมลด
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หอการคาไทยกังวลมาก 

ขึ้น เหตุเศรษฐกิจไทยปนี้ 

มีโอกาสจะขยายตัวตํ่า 

ยํ่าแยกวาปที่แลว ซึ่งขยายตัวเพียง  

2.5-2.6% ท้ังนี้เพราะขอมูลลาสุดท้ัง 

ขอมูลทุติยภูมิจากทางราชการและภาค 

เอกชน  ตลอดจนผลการสํารวจความ 

คิดเห็นของประชาชนและนักธุรกิจท้ัง 

ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยและ 

สถาบนัวจิยัตาง ๆ   บงชีอ้อกมาเปนเสยีง 

เดียวกันวา ภาวะเศรษฐกิจไทยยังไมมี 

สัญญาณฟนตัวที่ชัดเจน และอาจจะซึม 

ตัวตอเนื่องไปไดอีกโดยยังไมรูชัดเจนวา 

เศรษฐกิจไทย (รวมทั้งเศรษฐกิจโลก) 

จะถงึจดุตํา่สดุเม่ือไรและจะฟนตวัเมือ่ไร 

อีกทั้งจะฟนตัวเร็วหรือชาแคไหน

โคโรน่า และงบประมาณ 
ล่าช้าส่งผลกระทบ

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีปจจัย 

เส่ียงใหมเขามาเขยาเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกจิโลกมากข้ึน คอืการแพรระบาด 

ของไวรัสโคโรนาในจีนที่เกิดการแพร 

ระบาดกระจายไปยงัประเทศตาง ๆ  ซึง่สง 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกจิ 

โลก  ตลอดจนปญหางบประมาณราย 

จายประจําปงบประมาณ 2563 ที่มีการ 

เสียบบัตรแทนกันในการลงคะแนนรับ 

รางงบประมาณฯ ในวาระท่ี 3 ซึ่งทาง 

รฐับาลตองสงใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณา 

วา ตองดําเนินการอยางไร “ผานแลวใช 

ไดทันที หรือตองดําเนินการเร่ิมตน 

กระบวนการใหมทั้งหมดหรือบางสวน

"แนนอนครับวามีผลกระทบตอ 

เศรษฐกิจไทยทุกหยอมหญาอยางหลีก 

เลี่ยงไมได เพราะงบประมาณแผนดิน 

ครอบคลุมการใชจายของทุกจังหวัดทุก

พืน้ทีใ่นประเทศ ทัง้งบลงทนุและงบการ 

ใชจายโดยทั่วไป รวมทั้งผูรับเหมา ผูจัด 

ซื้อสงสินคาและบริการ จึงมีผลทําให 

เศรษฐกิจไทยฟนตัวชาลงกวาเดิมได   

ดวยเหตเุสีย่ง 2 ปจจยัเส่ียงขางตนทาํให 

คนไทยสวนใหญกลัววาเศรษฐกิจไทย 

จะทรุดตัวลงอยางตอเนือ่ง และจะฟนตัว 

ชามาก" 

สาํหรบัปจจัยเสีย่งทีก่งัวลมากท่ีสุด 

คือ เรื่องงบประมาณ  หากงบประมาณ 

ป 2563 ลาชาไปกวาแผนเดิมที่เคย 

กําหนดไวที่จะนํามาใชไดในชวงเดือน 

กมุภาพนัธนี ้โดยอาจลาชาไปอยางนอย 

มีเหตุผลการคง
ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยของ ธปท.ในวันนี้จะเปน 

ตัวชี้วาเศรษฐกิจไทยจะตองฟนอยาง 

เรงดวนหรือไม เพราะทางการนาจะ 

มีขอมูลที่ชัดเจน...ถาผมเปนกรรมการ 

คงจะคงดอกเบ้ีย แตข้ึนอยูกับขอมูลท่ี 

ไดวาเปนช้ันความลับ เขามองอยางไร 

ถาลดดอกเบ้ียแสดงวาเขามองวาหนัก 

แตถามมุมองของผมจะยังไมลดดอกเบ้ีย 

เพราะเศรษฐกจิไทยยงัไมไดถลาํลึกหนกั 

ยงัไมมเีหตท่ีุจะตองลดดอกเบ้ียเพือ่ดูแล 

คาเงิน เพราะตอนนี้คาเงินก็ออนคาลง 

แลว" นายธนวรรธน กลาว

พรอมระบุวา การตัดสินใจของ 

กนง.วาจะคงดอกเบ้ียหรือลดดอกเบ้ีย 

ในวันนี้จะเปนการชี้วาประเทศไทยควร

จะไดรบัการเยยีวยาดวยการใชมาตรการ 

ทางการเงินมาชวยเสริมจากมาตรการ

ทางการคลังหรือไม

"การลดดอกเบี้ย ตองดูวาคนจะ 

ใชเงินหรือไม ถาดอกเบี้ยลดลงแลว แต 

คนไมใชเงินก็ถือวากระสุนดาน เพราะ 

คนไมมัน่ใจไมกลารดูบตัรเครดติ ไมกลา 

ใชเงิน ก็จะกลายเปนกระสุนดานในเชิง 

การกระตุน แตจะเปนประโยชนในเชิงการ 

รักษาสภาพคลองของภาคธุรกิจ เพราะ 

ลดภาระดอกเบ้ียจาย ชวยเติมสภาพคลอง 

ในธรุกิจไดมากขึน้" นายธนวรรธน กลาว

มาตรการการคลัง
มีส่วนช่วยเยียวยา 
แต่จะด้วยวิธีไหน

ท้ังนี้ เห็นวาการใชมาตรการการ 

คลังยังมีความจําเปนในการล็อกเปาที่ 

จะเยยีวยาผลกระทบทางดานเศรษฐกจิ 

ไดอยางตรงประเดน็ ผานการขบัเคลือ่น 

งบประมาณ และกระตุนใหรัฐวิสาหกิจ 

ใชจายงบลงทุนในประเทศใหมากขึ้น

กวาเดิม 3 เดือน คือนํามาใชไดในชวง 

เดือนพฤษภาคม ถาเปนไปตามนีเ้ศรษฐกิจ 

ไทยคงยังไมเสียอาการ แตอาจทาํใหการ 

ขยายตัวของเศรษฐกิจตํ่ากวาเดิม ซึ่งใน 

ปนี้ศูนยพยากรณฯ คาดไววา นาจะโต 

ตํ่ากวา 2.8% แตถาเกิดปญหาทางการ 

เมืองบานปลายจนอาจทําใหเกิดการ 

ยบุสภา จนสงผลกระทบตองบประมาณ 

ป 2563 ไมสามารถนํามาใชได และ 

สงผลตอการจัดทํางบประมาณป 2564  

จะทําใหเศรษฐกิจไทยหนักและเหนื่อย 

อาจสงผลใหปนี้โตตํ่ากวา 2.5% มาก

คาด กนง.อาจไม่ปรับลด 
อัตราดอกเบี้ย 

ลาสดุในการประชมุคณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) มีโอกาสเปนไป 

ไดทัง้สองทางทีจ่ะปรบัลดอัตราดอกเบีย้ 

หรือคงอตัราดอกเบีย้ไวในระดับเดมิ แต 

ในมุมมองความเห็นสวนตัวเชื่อวายัง 

ไมมีเหตุที่ กนง.จะตองปรับลดอัตรา 

ดอกเบี้ยลง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยัง 

ไมไดชะลอตัวหนัก อีกทั้งเงินบาทก็เริ่ม 

กลับมาออนคาลงแลว ดังนั้นจึงยังไมมี 

เหตุจําเปนที่ กนง.จะตองตัดสินใจปรับ 

ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการ 

ประชุมวันนี้

"การตดัสินใจเรือ่งนโยบายดอกเบีย้ 

ของ กนง. ถาปรับลดทนัทกีแ็สดงใหเหน็ 

วาเศรษฐกิจไทยตองไดรับการกระตุน 

โดยดวน แตถายังคงดอกเบี้ยไวก็ถือวา 

ไมเสียอาการ การลดหรือไมลด

หากงบประมาณปี 2563 ล่าช้าไปกว่าแผนเดิมที่ 
เคยกำหนดไว้ที่จะนำมาใช้ได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
นี้ โดยอาจล่าช้าไปอย่างน้อยกว่าเดิม 3 เดือน คือ 
นำมาใช้ได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถ้าเป็นไปตามนี้ 
เศรษฐกิจไทยคงยังไม่เสียอาการ แต่อาจทำให้การ 
ขยายตัวของเศรษฐกิจต่ำกว่าเดิม ซึ่งในปีนี้ 
ศูนย์พยากรณ์ฯ คาดไว้ว่า น่าจะโตต่ำกว่า 2.8%
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ในชวงที่ผานมาการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism) ไดกลายมาเปนรูปแบบการทองเทีย่วที่ 

ไดรับความนิยมมากขึ้น โดยไดรับอิทธิพลจาก 

แรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตนเศรษฐกิจ การเมือง รวม 

ถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่กาวหนาซึ่งทําใหคนสามารถ 

เขาถึงการรับชมกีฬาประเภทตางๆ ไดงายและรวดเร็วข้ึน 

ประกอบกับคานิยมและแนวโนมของคนรุนใหมที่หันมาใสใจ 

ดูแลสุขภาพ และใหความสําคัญกับการเลนกีฬาและออก 

กาํลงักายมากขึน้ รฐับาลไทยจงึไดมกีารประกาศนโยบาย การ 

สงเสริมการทองเท่ียวของไทยสูเวทีนานาชาติ โดยกําหนดให 

การทองเทีย่วเชงิกฬีาเปนแนวทาง การพฒันาหนึง่ภายใตแผน 

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย ทั้งในแผนฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 

-2560) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) เนื่องจากเห็นวา 

เปนแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวที่สงเสริม ขีดความ 

สามารถทางการแขงขันของไทย โดยมีความสอดคลองกับ 

สถานการณการทองเที่ยวโลกและแนวโนมพฤติกรรมของนัก 

ทองเทีย่ว โดยทีผ่านมา พบวา มลูคาการทองเทีย่วเชงิกฬีาของ 

ไทย มีมูลคาไมตํ่ากวา 21,000 ลานบาท

การทองเที่ยวเชิงกีฬามีองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ 

การทองเทีย่ว (Tourism) และกฬีา (Sports) หมายความถงึ การ 

เดินทางออกจากสถานที่อยูตามปกติ (Usual Environment) 

ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคใดๆ ที่รวมถึงการเขา 

รวมกิจกรรมหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับกีฬาเปนสวนหนึ่งของ 

กิจกรรมในการทองเท่ียว (แมจะไมไดเปนวัตถุประสงคหลัก 

ของการเดินทางนั้นๆ) ซ่ึงอาจเปนไดทั้งการเขารวม เพ่ือเลน 

กีฬา (Active Sport Tourism) และ/หรือการเขารวมรับชม 

(Passive Sport Tourism) ในระยะเวลาสั้นๆ (ไมเกิน 1 ป) 

ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทของการทองเที่ยวเชิงกีฬาไดเปน 3 

ลกัษณะ ไดแก 1) การทองเทีย่วงานหรอืมหกรรมกฬีา (Sport 

Event Tourism) เปนการทองเที่ยวในงานหรือมหกรรมกีฬา 

ซึ่งเปนงานที่มีกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Hallmark Event) 

2) การทองเที่ยวเพื่อเลนกีฬา (Active Sport Tourism) โดย 

เปนการเดินทางเพื่อไปเลนกีฬาซ่ึงจะเปน การแขงขันหรือไม 

กไ็ด และ 3) การทองเท่ียวเชิงกีฬาเพือ่ความทรงจาํ (Nostalgia 

Sport Tourism) เปนการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีเกี่ยวของ 

กับกีฬาที่มี ชื่อเสียง เชน พิพิธภัณฑกีฬา (Sport Museum) 

หอเกียรติยศดาน กีฬา (Sport Hall of Fame) การเขาคาย 

ฝกกีฬากับนักกีฬาที่มี ชื่อเสียง (Fantasy Camp) เปนตน

ซึง่จากกจิกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีา ผูทีม่สีวนเกีย่วของ 

ตางๆ ไมวาจะเปนนักกีฬาแลว ทีมงาน ผูติดตาม กองเชียร 

และผูเขาชมการแขงขัน ยอมถือไดวาเปนผูที่สามารถสราง 

รายไดใหกับการทองเที่ยวไดเปนอยางดี รวมถึงสามารถสราง 

รายไดใหแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งยอมจะสงผลตอการ 

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดวยเชนกัน 

น

ทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จะมีความเกี่ยว 

เนื่องตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism) โดยมีกิจกรรม 

กีฬาและนันทนาการเปนหัวขอหลักในการกระตุนหรือจูงใจ 

ใหบุคคลภายนอกพื้นที่ (ในที่นี้คือจังหวัด หรือทองถิ่น) เขามา 

รวมกิจกรรมในจังหวัดตามระบบ ดังรูปภาพที่ 1

ความเกี่ยวเนื่องของการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 

ตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism)

ในท่ีน้ีนักทองเท่ียว หรือผูชมการแขงขันกีฬาไดรับการ 

กระตุนจากกจิกรรมกีฬา และนันทนาการ รวมไปถงึสิง่อาํนวย 

ความสะดวกตางๆ เชน โรงแรม รานอาหาร หรือแหลงซื้อ 

ขายของ ในจังหวัดหรือทองถิ่น ใหเขามาเขารวมกิจกรรมใน 

พื้นที่จังหวัด หรือทองถิ่นที่มีการจัดกิจกรรมการกีฬา จากนั้น 

จึงมีการจัดเตรียมคาใชจาย สําหรับการเขามารวมกิจกรรม 

และมีการใชบริการการขนสง 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมกีฬา หรือนันทนาการนั้น มีความ 

เกี่ยวพันธกับการสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ ดังภาพที่ 2

ความเก่ียวพันธของการจดักจิกรรมกฬีา หรอืนนัทนาการกบั 

การสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ

 

กลุมที่ 1 ผูมีสวนไดเสียโดยตรง ไดแก ผูชมการแขงขัน 

กฬีา นกักีฬาและสตาฟโคช ผูเขารวมการแขงขัน ผูจดักิจกรรม 

กีฬา และผูดูแลการจัดกิจกรรมกีฬา สปอนเซอร/ผูสนับสนุน 

การแขงขัน ผูซื้อลิขสิทธิ์ถายทอดสด 

กลุมท่ี 2 ผูมีสวนไดเสียโดยออม ผูอยูอาศัยในทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บริการสาธารณะ อุตสาหกรรม 

กอสราง โรงแรม รานอาหาร ขนสง ภาคธุรกิจอื่นๆ 

เม่ือทําการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา โดยพิจารณารายการดานผล 

ประโยชนทางเศรษฐกิจและทางสังคม ทั้งในสวนของรายการ 

ท่ีสามารถประเมนิมลูคาเปนตวัเงินได (Tangible) และรายการ 

ที่ไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได (Intangible) สามารถ 

จาํแนกรายการผลประโยชนทางเศรษฐกจิและทางสงัคม ดังนี้

(1) เงินหมุนเวียนในในธุรกิจการทองเที่ยวบริการที่พัก 

ในพื้นที่ทําการแขงขัน เชน โรงแรม / รีสอรท / ที่พัก 

ประเภทอื่นๆ บริการนําเที่ยว

(2) เงินหมุนเวียนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการแขงขันใน 

พื้นที่ทําการแขงขัน เชน รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม 

รานขายสินคา รานขายของฝาก/ของท่ีระลกึ แผงลอย / รถเข็น 

บริการขนสงผูโดยสาร/การเดินทาง และธุรกิจอื่นๆ

(3) รายไดจากการแขงขัน เชน รายไดจากผูสนับสนุน 

มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)
กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันกอล์ฟ 
Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

รายไดจากการขายบัตรเขาชม (ถามี) รายไดจากการขายของ 

ที่ระลึก รายไดจากคาลิขสิทธิ์การถายทอด (ถามี) รายไดอื่นๆ

(4) การจางงานที่เพิ่มขึ้น

(5) เยาวชนและประชาชนสนใจกีฬา เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

(6) เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากขึ้น

(7) สถานทีต่างๆ ไดรบัการปรบัปรงุ สวย สะอาดตา เชน 

สนามกีฬา

(8) เผยแพรภาพลักษณของจังหวัดที่จัดการแขงขัน

(9) เผยแพรภาพลักษณของประเทศ และสรางความ 

เชื่อมั่นใหกับตางประเทศที่จะเดินทางมาทองเที่ยวและลงทุน

(10) ความสขุทีไ่ดรบัจากการเขารวมชมการแขงขนักฬีา

ทั้งนี้ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

การจัดกิจกรรมกีฬาการทองเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

1. ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

การแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัด 

ชลบุรี จัดขึ้นระหวางวันที่ 21 ถึง 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

มรีะยะเวลาของการจดัการแขงขนัจาํนวนท้ังสิน้ 4 วนั ในครัง้น้ี 

มจีาํนวนผูเขารวมการแขงขนักอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุรี จํานวน 10,360 คน โดยประกอบดวยมีนักกีฬา 

ที่เขารวมการแขงขันทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนนักกีฬา 

สัญชาติไทย 20 คน, จํานวนนักกีฬาตางประเทศ 50 คน) 

เจาหนาที่และ/หรือสตาฟโคช (ผูฝกสอน/ผูจัดการทีมท่ีเขา 

รวมการแขงขัน/ผูใหการสนับสนุน) ที่เขารวมการแขงขัน 

ทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนผูฝกสอนสัญชาติไทย 10 คน, 

จาํนวนผูฝกสอนตางประเทศ 60 คน) ผูตดิตามนกักฬีาจาํนวน 

120 คน (จํานวนผูตดิตามสัญชาตไิทย 50 คน, จาํนวนผูตดิตาม 

ตางประเทศ 70 คน) ผูเขาชมในสนามแขงขันจํานวน 10,000 

คน (จํานวนผูชมสัญชาติไทย 5,000 คน, จํานวนผูชม 

ตางประเทศ 5,000 คน) และผูส่ือขาวที่เขารวมทําขาว ณ 

สนามแขงขันจํานวน 100 คน (จํานวนผูสื่อขาวสัญชาติไทย 

30 คน, จํานวนผูสื่อขาวตางประเทศ 70 คน) ซึ่งกอใหเกิด 

รายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (มูลคาทาง 

เศรษฐกิจ) จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวัดชลบุรี ทัง้หมดจาํนวน 2,604,084,329 บาท 

โดยเปนเงนิหมุนเวียนในอตุสาหกรรมเก่ียวเนือ่งกับการแขงขนั 

มากที่สุดจํานวน 1,350,000,000 บาท (รอยละ 52 ของ 

มลูคาทางเศรษฐกจิของการจดัการแขงขนัรวม) รองลงมาเปน 

รายไดจากการแขงขันรายไดรวมของผูจัดการแขงขันจํานวน 

1,860,000,000 บาท (รอยละ 33 ของมูลคาทางเศรษฐกิจ 

ของการจัดการแขงขันรวม) เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการทองเทีย่วตอของเจาหนาทีแ่ละผูชมการแขงขนัจาํนวน 

245,265,000 บาท (รอยละ 9 ของมูลคาทางเศรษฐกิจของ 

การจัดการแขงขันรวม)  และเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการใชจายจํานวน 148,819,329 บาท (รอยละ 6 ของ   

มูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการแขงขันรวม) ตามลําดับ

ตางๆ ไดรบัการปรบัปรงุ สวย สะอาดตา 6. ทาํใหจังหวดัชลบุรี 

เปนที่รู จักมากขึ้น 7. การจัดการแขงขันกีฬาเปนการชวย 

สรางชื่อเสียง ภาพลักษณใหกับประเทศ และ 8. ความสุข 

ที่ไดรับจากการเขารวมการแขงขันกีฬา ซึ่งจากผลการสํารวจ 

ระดับผลกระทบทางสังคม (ประโยชนท่ีได) จากการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี พบวา 

โดยภาพรวมแลวผูทีเ่กีย่วของทัง้หมดเหน็วา มรีะดับผลกระทบ 

ทางสังคม (ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกอลฟ 

Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี ประเด็นสวนใหญ 

อยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ซึ่งในแตละประเด็นของ 

ประโยชนที่ไดมีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 4.12-4.41 (จาก 

คะแนนเต็ม 5) โดยในประเด็นการจัดการแขงขันกีฬาทําให 

เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากข้ึนมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

สูงที่สุด (มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.41)

â´Â

ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

จะเห็นไดวา กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism): กรณศีกึษาการจดัการแขงขนักอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวัดชลบรีุ) นัน้ สามารถสรางมลูคาทางเศรษฐกจิ 

ใหกับประเทศไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในการสงเสริมและพัฒนา 

กจิกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีาเพือ่ใหเกดิการเตบิโตอยางยัง่ยนื 

นัน้ หนวยงานทีเ่กีย่วของท้ังภาครฐัและภาคเอกชน ตองมกีาร 

รวมมือบูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อรวมกําหนดแนวทาง 

ในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงกฬีา การพัฒนาและ 

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี 

เกีย่วของตางๆ มกีารจดัระเบยีบและมาตรฐานความปลอดภยั 

ของกิจกรรมทางกีฬาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจน 

การประชาสมัพนัธและการใชชองทางทางการตลาดเพือ่ดงึดดู 

นักทองเที่ยวเชิงกีฬาเดินทางมาทองเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศ

ไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผานการ 

เพ่ิมมูลคาจากกิจกรรมทองเท่ียวเชิงกีฬา รวมทั้งสินคาและ 

บริการท่ีเก่ียวของ และเปนสรางการกระจายรายไดใหกับ 

พื้นที่ตางๆ ในประเทศตอไป

2. ผลการวิเคราะหมูลคาทางสังคมของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุรี  ได ทําการประเมินผลกระทบทางสังคม 

(ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกีฬากอลฟ ทั้งหมด 8 

ประเด็น ประกอบดวย 1. กระตุนและสงเสริมใหเยาวชน 

และประชาชนสนใจกฬีา เลนกฬีาเพิม่ขึน้ 2. การจดัการแขงขนั 

กีฬาทาํใหเยาวชนใชเวลาใหเกดิประโยชนมากข้ึน 3. เศรษฐกิจ 

ดขีึน้ ประชาชนมรีายไดเพิม่ขึน้ สภาพความเปนอยูดข้ึีน 4. การ 

จางงานในชวงการจัดการแขงขันกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 5. สถานที่ 

24

Business Review 



ในชวงที่ผานมาการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism) ไดกลายมาเปนรปูแบบการทองเทีย่วที่ 

ไดรับความนิยมมากขึ้น โดยไดรับอิทธิพลจาก 

แรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตนเศรษฐกิจ การเมือง รวม 

ถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่กาวหนาซึ่งทําใหคนสามารถ 

เขาถึงการรับชมกีฬาประเภทตางๆ ไดงายและรวดเร็วข้ึน 

ประกอบกับคานิยมและแนวโนมของคนรุนใหมท่ีหันมาใสใจ 

ดูแลสุขภาพ และใหความสําคัญกับการเลนกีฬาและออก 

กาํลงักายมากขึน้ รฐับาลไทยจงึไดมกีารประกาศนโยบาย การ 

สงเสริมการทองเท่ียวของไทยสูเวทีนานาชาติ โดยกําหนดให 

การทองเทีย่วเชงิกฬีาเปนแนวทาง การพฒันาหนึง่ภายใตแผน 

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย ทั้งในแผนฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 

-2560) และฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) เนื่องจากเห็นวา 

เปนแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวที่สงเสริม ขีดความ 

สามารถทางการแขงขันของไทย โดยมีความสอดคลองกับ 

สถานการณการทองเท่ียวโลกและแนวโนมพฤติกรรมของนัก 

ทองเทีย่ว โดยทีผ่านมา พบวา มลูคาการทองเทีย่วเชงิกฬีาของ 

ไทย มีมูลคาไมตํ่ากวา 21,000 ลานบาท

การทองเที่ยวเชิงกีฬามีองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ 

การทองเทีย่ว (Tourism) และกีฬา (Sports) หมายความถงึ การ 

เดินทางออกจากสถานที่อยูตามปกติ (Usual Environment) 

ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคใดๆ ที่รวมถึงการเขา 

รวมกิจกรรมหรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับกีฬาเปนสวนหนึ่งของ 

กิจกรรมในการทองเที่ยว (แมจะไมไดเปนวัตถุประสงคหลัก 

ของการเดินทางนั้นๆ) ซ่ึงอาจเปนไดทั้งการเขารวม เพื่อเลน 

กีฬา (Active Sport Tourism) และ/หรือการเขารวมรับชม 

(Passive Sport Tourism) ในระยะเวลาสั้นๆ (ไมเกิน 1 ป) 

ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทของการทองเที่ยวเชิงกีฬาไดเปน 3 

ลกัษณะ ไดแก 1) การทองเทีย่วงานหรอืมหกรรมกฬีา (Sport 

Event Tourism) เปนการทองเที่ยวในงานหรือมหกรรมกีฬา 

ซึ่งเปนงานที่มีกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Hallmark Event) 

2) การทองเที่ยวเพื่อเลนกีฬา (Active Sport Tourism) โดย 

เปนการเดินทางเพื่อไปเลนกีฬาซึ่งจะเปน การแขงขันหรือไม 

กไ็ด และ 3) การทองเทีย่วเชงิกีฬาเพือ่ความทรงจาํ (Nostalgia 

Sport Tourism) เปนการเดินทางไปยังสถานที่ที่เกี่ยวของ 

กับกีฬาที่มี ชื่อเสียง เชน พิพิธภัณฑกีฬา (Sport Museum) 

หอเกียรติยศดาน กีฬา (Sport Hall of Fame) การเขาคาย 

ฝกกีฬากับนักกีฬาที่มี ชื่อเสียง (Fantasy Camp) เปนตน

ซึง่จากกจิกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีา ผูทีม่สีวนเก่ียวของ 

ตางๆ ไมวาจะเปนนักกีฬาแลว ทีมงาน ผูติดตาม กองเชียร 

และผูเขาชมการแขงขัน ยอมถือไดวาเปนผูที่สามารถสราง 

รายไดใหกับการทองเที่ยวไดเปนอยางดี รวมถึงสามารถสราง 

รายไดใหแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งยอมจะสงผลตอการ 

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดวยเชนกัน 

ทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จะมีความเกี่ยว 

เนื่องตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism) โดยมีกิจกรรม 

กีฬาและนันทนาการเปนหัวขอหลักในการกระตุนหรือจูงใจ 

ใหบุคคลภายนอกพื้นที่ (ในที่นี้คือจังหวัด หรือทองถิ่น) เขามา 

รวมกิจกรรมในจังหวัดตามระบบ ดังรูปภาพที่ 1

ความเกี่ยวเนื่องของการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 

ตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism)

ในที่น้ีนักทองเที่ยว หรือผูชมการแขงขันกีฬาไดรับการ 

กระตุนจากกจิกรรมกีฬา และนันทนาการ รวมไปถงึสิง่อาํนวย 

ความสะดวกตางๆ เชน โรงแรม รานอาหาร หรือแหลงซ้ือ 

ขายของ ในจังหวัดหรือทองถิ่น ใหเขามาเขารวมกิจกรรมใน 

พื้นที่จังหวัด หรือทองถิ่นที่มีการจัดกิจกรรมการกีฬา จากนั้น 

จึงมีการจัดเตรียมคาใชจาย สําหรับการเขามารวมกิจกรรม 

และมีการใชบริการการขนสง 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมกีฬา หรือนันทนาการนั้น มีความ 

เกี่ยวพันธกับการสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ ดังภาพที่ 2

ความเก่ียวพันธของการจดักจิกรรมกฬีา หรอืนนัทนาการกบั 

การสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ

 

กลุมที่ 1 ผูมีสวนไดเสียโดยตรง ไดแก ผูชมการแขงขัน 

กฬีา นกักีฬาและสตาฟโคช ผูเขารวมการแขงขนั ผูจดักจิกรรม 

กีฬา และผูดูแลการจัดกิจกรรมกีฬา สปอนเซอร/ผูสนับสนุน 

การแขงขัน ผูซื้อลิขสิทธิ์ถายทอดสด 

กลุมที่ 2 ผูมีสวนไดเสียโดยออม ผูอยูอาศัยในทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริการสาธารณะ อุตสาหกรรม 

กอสราง โรงแรม รานอาหาร ขนสง ภาคธุรกิจอื่นๆ 

เม่ือทําการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬา โดยพิจารณารายการดานผล 

ประโยชนทางเศรษฐกิจและทางสังคม ทั้งในสวนของรายการ 

ทีส่ามารถประเมนิมลูคาเปนตวัเงินได (Tangible) และรายการ 

ท่ีไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได (Intangible) สามารถ 

จาํแนกรายการผลประโยชนทางเศรษฐกจิและทางสังคม ดังนี้

(1) เงินหมุนเวียนในในธุรกิจการทองเท่ียวบริการที่พัก 

ในพื้นท่ีทําการแขงขัน เชน โรงแรม / รีสอรท / ที่พัก 

ประเภทอื่นๆ บริการนําเที่ยว

(2) เงินหมุนเวียนในธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการแขงขันใน 

พื้นที่ทําการแขงขัน เชน รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม 

รานขายสินคา รานขายของฝาก/ของท่ีระลกึ แผงลอย / รถเข็น 

บริการขนสงผูโดยสาร/การเดินทาง และธุรกิจอื่นๆ

(3) รายไดจากการแขงขัน เชน รายไดจากผูสนับสนุน 

รายไดจากการขายบัตรเขาชม (ถามี) รายไดจากการขายของ 

ที่ระลึก รายไดจากคาลิขสิทธิ์การถายทอด (ถามี) รายไดอื่นๆ

(4) การจางงานที่เพิ่มขึ้น

(5) เยาวชนและประชาชนสนใจกีฬา เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

(6) เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากขึ้น

(7) สถานทีต่างๆ ไดรบัการปรบัปรงุ สวย สะอาดตา เชน 

สนามกีฬา

(8) เผยแพรภาพลักษณของจังหวัดที่จัดการแขงขัน

(9) เผยแพรภาพลักษณของประเทศ และสรางความ 

เชื่อมั่นใหกับตางประเทศที่จะเดินทางมาทองเที่ยวและลงทุน

(10) ความสขุทีไ่ดรบัจากการเขารวมชมการแขงขนักฬีา

ทั้งนี้ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

การจัดกิจกรรมกีฬาการทองเท่ียวเชิงกีฬา: กรณีการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

1. ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

การแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัด 

ชลบุรี จัดขึ้นระหวางวันที่ 21 ถึง 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

มรีะยะเวลาของการจดัการแขงขนัจํานวนทัง้สิน้ 4 วนั ในครัง้น้ี 

มจีาํนวนผูเขารวมการแขงขนักอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุรี จํานวน 10,360 คน โดยประกอบดวยมีนักกีฬา 

ที่เขารวมการแขงขันทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนนักกีฬา 

สัญชาติไทย 20 คน, จํานวนนักกีฬาตางประเทศ 50 คน) 

เจาหนาที่และ/หรือสตาฟโคช (ผูฝกสอน/ผูจัดการทีมที่เขา 

รวมการแขงขัน/ผูใหการสนับสนุน) ที่เขารวมการแขงขัน 

ทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนผูฝกสอนสัญชาติไทย 10 คน, 

จํานวนผูฝกสอนตางประเทศ 60 คน) ผูตดิตามนกักฬีาจาํนวน 

120 คน (จํานวนผูตดิตามสญัชาตไิทย 50 คน, จํานวนผูตดิตาม 

ตางประเทศ 70 คน) ผูเขาชมในสนามแขงขันจํานวน 10,000 

คน (จํานวนผูชมสัญชาติไทย 5,000 คน, จํานวนผู ชม 

ตางประเทศ 5,000 คน) และผูส่ือขาวที่เขารวมทําขาว ณ 

สนามแขงขันจํานวน 100 คน (จํานวนผูสื่อขาวสัญชาติไทย 

30 คน, จํานวนผูสื่อขาวตางประเทศ 70 คน) ซึ่งกอใหเกิด 

รายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (มูลคาทาง 

เศรษฐกิจ) จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวัดชลบรุ ีทัง้หมดจาํนวน 2,604,084,329 บาท 

โดยเปนเงนิหมนุเวียนในอตุสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกบัการแขงขัน 

มากท่ีสุดจํานวน 1,350,000,000 บาท (รอยละ 52 ของ 

มลูคาทางเศรษฐกจิของการจดัการแขงขนัรวม) รองลงมาเปน 

รายไดจากการแขงขันรายไดรวมของผูจัดการแขงขันจํานวน 

1,860,000,000 บาท (รอยละ 33 ของมูลคาทางเศรษฐกิจ 

ของการจัดการแขงขันรวม) เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการทองเท่ียวตอของเจาหนาท่ีและผูชมการแขงขันจาํนวน 

245,265,000 บาท (รอยละ 9 ของมูลคาทางเศรษฐกิจของ 

การจัดการแขงขันรวม)  และเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการใชจายจํานวน 148,819,329 บาท (รอยละ 6 ของ   

มูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการแขงขันรวม) ตามลําดับ

ตางๆ ไดรับการปรับปรงุ สวย สะอาดตา 6. ทาํใหจังหวดัชลบุรี 

เปนที่รู จักมากขึ้น 7. การจัดการแขงขันกีฬาเปนการชวย 

สรางชื่อเสียง ภาพลักษณใหกับประเทศ และ 8. ความสุข 

ที่ไดรับจากการเขารวมการแขงขันกีฬา ซึ่งจากผลการสํารวจ 

ระดับผลกระทบทางสังคม (ประโยชนท่ีได) จากการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี พบวา 

โดยภาพรวมแลวผูทีเ่กีย่วของทัง้หมดเหน็วา มรีะดับผลกระทบ 

ทางสังคม (ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกอลฟ 

Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี ประเด็นสวนใหญ 

อยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ซึ่งในแตละประเด็นของ 

ประโยชนท่ีไดมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.12-4.41 (จาก 

คะแนนเต็ม 5) โดยในประเด็นการจัดการแขงขันกีฬาทําให 

เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากข้ึนมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

สูงที่สุด (มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.41)

จะเห็นไดวา กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism): กรณศีกึษาการจัดการแขงขนักอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวดัชลบรุ)ี น้ัน สามารถสรางมลูคาทางเศรษฐกจิ 

ใหกับประเทศไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในการสงเสริมและพัฒนา 

กิจกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีาเพือ่ใหเกดิการเติบโตอยางยัง่ยนื 

นัน้ หนวยงานทีเ่กีย่วของท้ังภาครฐัและภาคเอกชน ตองมกีาร 

รวมมือบูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อรวมกําหนดแนวทาง 

ในการสงเสรมิและพัฒนาการทองเทีย่วเชงิกฬีา การพัฒนาและ 

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี 

เกีย่วของตางๆ มกีารจดัระเบียบและมาตรฐานความปลอดภยั 

ของกิจกรรมทางกีฬาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจน 

การประชาสมัพนัธและการใชชองทางทางการตลาดเพ่ือดงึดดู 

นักทองเท่ียวเชิงกีฬาเดินทางมาทองเท่ียวเชิงกีฬาในประเทศ

ไทย ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผานการ 

เพ่ิมมูลคาจากกิจกรรมทองเท่ียวเชิงกีฬา รวมท้ังสินคาและ 

บริการที่เก่ียวของ และเปนสรางการกระจายรายไดใหกับ 

พื้นที่ตางๆ ในประเทศตอไป

2. ผลการวิเคราะหมูลคาทางสังคมของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุ รี ได ทําการประเมินผลกระทบทางสังคม 

(ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกีฬากอลฟ ทั้งหมด 8 

ประเด็น ประกอบดวย 1. กระตุนและสงเสริมใหเยาวชน 

และประชาชนสนใจกฬีา เลนกฬีาเพิม่ขึน้ 2. การจดัการแขงขนั 

กีฬาทําใหเยาวชนใชเวลาใหเกดิประโยชนมากข้ึน 3. เศรษฐกิจ 

ดข้ึีน ประชาชนมรีายไดเพิม่ข้ึน สภาพความเปนอยูดข้ึีน 4. การ 

จางงานในชวงการจัดการแขงขันกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 5. สถานที่ 
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ในชวงที่ผานมาการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism) ไดกลายมาเปนรูปแบบการทองเทีย่วที่ 

ไดรับความนิยมมากขึ้น โดยไดรับอิทธิพลจาก 

แรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตนเศรษฐกิจ การเมือง รวม 

ถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่กาวหนาซึ่งทําใหคนสามารถ 

เขาถึงการรับชมกีฬาประเภทตางๆ ไดงายและรวดเร็วข้ึน 

ประกอบกับคานิยมและแนวโนมของคนรุนใหมที่หันมาใสใจ 

ดูแลสุขภาพ และใหความสําคัญกับการเลนกีฬาและออก 

กาํลงักายมากขึน้ รฐับาลไทยจงึไดมกีารประกาศนโยบาย การ 

สงเสริมการทองเท่ียวของไทยสูเวทีนานาชาติ โดยกําหนดให 

การทองเทีย่วเชงิกฬีาเปนแนวทาง การพฒันาหนึง่ภายใตแผน 

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย ทั้งในแผนฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 

-2560) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) เนื่องจากเห็นวา 

เปนแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวที่สงเสริม ขีดความ 

สามารถทางการแขงขันของไทย โดยมีความสอดคลองกับ 

สถานการณการทองเที่ยวโลกและแนวโนมพฤติกรรมของนัก 

ทองเทีย่ว โดยทีผ่านมา พบวา มลูคาการทองเทีย่วเชงิกฬีาของ 

ไทย มีมูลคาไมตํ่ากวา 21,000 ลานบาท

การทองเที่ยวเชิงกีฬามีองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ 

การทองเทีย่ว (Tourism) และกฬีา (Sports) หมายความถงึ การ 

เดินทางออกจากสถานที่อยูตามปกติ (Usual Environment) 

ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคใดๆ ที่รวมถึงการเขา 

รวมกิจกรรมหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับกีฬาเปนสวนหนึ่งของ 

กิจกรรมในการทองเท่ียว (แมจะไมไดเปนวัตถุประสงคหลัก 

ของการเดินทางนั้นๆ) ซ่ึงอาจเปนไดทั้งการเขารวม เพ่ือเลน 

กีฬา (Active Sport Tourism) และ/หรือการเขารวมรับชม 

(Passive Sport Tourism) ในระยะเวลาสั้นๆ (ไมเกิน 1 ป) 

ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทของการทองเที่ยวเชิงกีฬาไดเปน 3 

ลกัษณะ ไดแก 1) การทองเทีย่วงานหรอืมหกรรมกฬีา (Sport 

Event Tourism) เปนการทองเที่ยวในงานหรือมหกรรมกีฬา 

ซึ่งเปนงานที่มีกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Hallmark Event) 

2) การทองเที่ยวเพื่อเลนกีฬา (Active Sport Tourism) โดย 

เปนการเดินทางเพื่อไปเลนกีฬาซ่ึงจะเปน การแขงขันหรือไม 

กไ็ด และ 3) การทองเท่ียวเชิงกีฬาเพือ่ความทรงจาํ (Nostalgia 

Sport Tourism) เปนการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีเกี่ยวของ 

กับกีฬาที่มี ชื่อเสียง เชน พิพิธภัณฑกีฬา (Sport Museum) 

หอเกียรติยศดาน กีฬา (Sport Hall of Fame) การเขาคาย 

ฝกกีฬากับนักกีฬาที่มี ชื่อเสียง (Fantasy Camp) เปนตน

ซึง่จากกจิกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีา ผูทีม่สีวนเกีย่วของ 

ตางๆ ไมวาจะเปนนักกีฬาแลว ทีมงาน ผูติดตาม กองเชียร 

และผูเขาชมการแขงขัน ยอมถือไดวาเปนผูที่สามารถสราง 

รายไดใหกับการทองเที่ยวไดเปนอยางดี รวมถึงสามารถสราง 

รายไดใหแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งยอมจะสงผลตอการ 

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดวยเชนกัน 

ทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จะมีความเกี่ยว 

เนื่องตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism) โดยมีกิจกรรม 

กีฬาและนันทนาการเปนหัวขอหลักในการกระตุนหรือจูงใจ 

ใหบุคคลภายนอกพื้นที่ (ในที่นี้คือจังหวัด หรือทองถิ่น) เขามา 

รวมกิจกรรมในจังหวัดตามระบบ ดังรูปภาพที่ 1

ความเกี่ยวเนื่องของการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 

ตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism)

ในท่ีนี้นักทองเท่ียว หรือผูชมการแขงขันกีฬาไดรับการ 

กระตุนจากกจิกรรมกีฬา และนันทนาการ รวมไปถงึสิง่อาํนวย 

ความสะดวกตางๆ เชน โรงแรม รานอาหาร หรือแหลงซื้อ 

ขายของ ในจังหวัดหรือทองถิ่น ใหเขามาเขารวมกิจกรรมใน 

พื้นที่จังหวัด หรือทองถิ่นที่มีการจัดกิจกรรมการกีฬา จากนั้น 

จึงมีการจัดเตรียมคาใชจาย สําหรับการเขามารวมกิจกรรม 

และมีการใชบริการการขนสง 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมกีฬา หรือนันทนาการนั้น มีความ 

เกี่ยวพันธกับการสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ ดังภาพที่ 2

ความเก่ียวพนัธของการจดักจิกรรมกฬีา หรอืนนัทนาการกบั 

การสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ

 

กลุมที่ 1 ผูมีสวนไดเสียโดยตรง ไดแก ผูชมการแขงขัน 

กฬีา นกักีฬาและสตาฟโคช ผูเขารวมการแขงขัน ผูจดักิจกรรม 

กีฬา และผูดูแลการจัดกิจกรรมกีฬา สปอนเซอร/ผูสนับสนุน 

การแขงขัน ผูซื้อลิขสิทธิ์ถายทอดสด 

กลุมที่ 2 ผูมีสวนไดเสียโดยออม ผูอยูอาศัยในทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บริการสาธารณะ อุตสาหกรรม 

กอสราง โรงแรม รานอาหาร ขนสง ภาคธุรกิจอื่นๆ 

เม่ือทําการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา โดยพิจารณารายการดานผล 

ประโยชนทางเศรษฐกิจและทางสังคม ทั้งในสวนของรายการ 

ท่ีสามารถประเมนิมลูคาเปนตวัเงินได (Tangible) และรายการ 

ที่ไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได (Intangible) สามารถ 

จาํแนกรายการผลประโยชนทางเศรษฐกจิและทางสังคม ดังนี้

(1) เงินหมุนเวียนในในธุรกิจการทองเที่ยวบริการที่พัก 

ในพื้นที่ทําการแขงขัน เชน โรงแรม / รีสอรท / ที่พัก 

ประเภทอื่นๆ บริการนําเที่ยว

(2) เงินหมุนเวียนในธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการแขงขันใน 

พื้นที่ทําการแขงขัน เชน รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม 

รานขายสินคา รานขายของฝาก/ของท่ีระลกึ แผงลอย / รถเขน็ 

บริการขนสงผูโดยสาร/การเดินทาง และธุรกิจอื่นๆ

(3) รายไดจากการแขงขัน เชน รายไดจากผูสนับสนุน 

รายไดจากการขายบัตรเขาชม (ถามี) รายไดจากการขายของ 

ที่ระลึก รายไดจากคาลิขสิทธิ์การถายทอด (ถามี) รายไดอื่นๆ

(4) การจางงานที่เพิ่มขึ้น

(5) เยาวชนและประชาชนสนใจกีฬา เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

(6) เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากขึ้น

(7) สถานทีต่างๆ ไดรบัการปรบัปรงุ สวย สะอาดตา เชน 

สนามกีฬา

(8) เผยแพรภาพลักษณของจังหวัดที่จัดการแขงขัน

(9) เผยแพรภาพลักษณของประเทศ และสรางความ 

เชื่อมั่นใหกับตางประเทศที่จะเดินทางมาทองเที่ยวและลงทุน

(10) ความสขุทีไ่ดรบัจากการเขารวมชมการแขงขนักฬีา

ทั้งนี้ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

การจัดกิจกรรมกีฬาการทองเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

1. ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

การแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัด 

ชลบุรี จัดขึ้นระหวางวันที่ 21 ถึง 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

มรีะยะเวลาของการจดัการแขงขนัจาํนวนท้ังสิน้ 4 วนั ในครัง้น้ี 

มจีาํนวนผูเขารวมการแขงขนักอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุรี จํานวน 10,360 คน โดยประกอบดวยมีนักกีฬา 

ที่เขารวมการแขงขันทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนนักกีฬา 

สัญชาติไทย 20 คน, จํานวนนักกีฬาตางประเทศ 50 คน) 

เจาหนาที่และ/หรือสตาฟโคช (ผูฝกสอน/ผูจัดการทีมท่ีเขา 

รวมการแขงขัน/ผูใหการสนับสนุน) ที่เขารวมการแขงขัน 

ทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนผูฝกสอนสัญชาติไทย 10 คน, 

จาํนวนผูฝกสอนตางประเทศ 60 คน) ผูตดิตามนกักฬีาจาํนวน 

120 คน (จํานวนผูตดิตามสัญชาตไิทย 50 คน, จาํนวนผูตดิตาม 

ตางประเทศ 70 คน) ผูเขาชมในสนามแขงขันจํานวน 10,000 

คน (จํานวนผูชมสัญชาติไทย 5,000 คน, จํานวนผูชม 

ตางประเทศ 5,000 คน) และผูส่ือขาวที่เขารวมทําขาว ณ 

สนามแขงขันจํานวน 100 คน (จํานวนผูสื่อขาวสัญชาติไทย 

30 คน, จํานวนผูสื่อขาวตางประเทศ 70 คน) ซึ่งกอใหเกิด 

รายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (มูลคาทาง 

เศรษฐกิจ) จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวัดชลบรีุ ทัง้หมดจาํนวน 2,604,084,329 บาท 

โดยเปนเงนิหมนุเวียนในอตุสาหกรรมเก่ียวเนือ่งกบัการแขงขนั 

มากที่สุดจํานวน 1,350,000,000 บาท (รอยละ 52 ของ 

มลูคาทางเศรษฐกจิของการจัดการแขงขนัรวม) รองลงมาเปน 

รายไดจากการแขงขันรายไดรวมของผูจัดการแขงขันจํานวน 

1,860,000,000 บาท (รอยละ 33 ของมูลคาทางเศรษฐกิจ 

ของการจัดการแขงขันรวม) เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการทองเทีย่วตอของเจาหนาทีแ่ละผูชมการแขงขนัจาํนวน 

245,265,000 บาท (รอยละ 9 ของมูลคาทางเศรษฐกิจของ 

การจัดการแขงขันรวม)  และเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการใชจายจํานวน 148,819,329 บาท (รอยละ 6 ของ   

มูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการแขงขันรวม) ตามลําดับ

ตางๆ ไดรบัการปรับปรงุ สวย สะอาดตา 6. ทาํใหจังหวดัชลบุรี 

เปนที่รู จักมากขึ้น 7. การจัดการแขงขันกีฬาเปนการชวย 

สรางชื่อเสียง ภาพลักษณใหกับประเทศ และ 8. ความสุข 

ที่ไดรับจากการเขารวมการแขงขันกีฬา ซึ่งจากผลการสํารวจ 

ระดับผลกระทบทางสังคม (ประโยชนท่ีได) จากการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี พบวา 

โดยภาพรวมแลวผูทีเ่กีย่วของทัง้หมดเหน็วา มรีะดับผลกระทบ 

ทางสังคม (ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกอลฟ 

Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี ประเด็นสวนใหญ 

อยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ซึ่งในแตละประเด็นของ 

ประโยชนที่ไดมีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 4.12-4.41 (จาก 

คะแนนเต็ม 5) โดยในประเด็นการจัดการแขงขันกีฬาทําให 

เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากข้ึนมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

สูงที่สุด (มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.41)

จะเห็นไดวา กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism): กรณศีกึษาการจดัการแขงขนักอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวัดชลบรีุ) นัน้ สามารถสรางมลูคาทางเศรษฐกจิ 

ใหกับประเทศไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในการสงเสริมและพัฒนา 

กจิกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีาเพือ่ใหเกดิการเตบิโตอยางยัง่ยนื 

นัน้ หนวยงานทีเ่กีย่วของท้ังภาครฐัและภาคเอกชน ตองมกีาร 

รวมมือบูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อรวมกําหนดแนวทาง 

ในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงกฬีา การพัฒนาและ 

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี 

เกีย่วของตางๆ มกีารจดัระเบยีบและมาตรฐานความปลอดภยั 

ของกิจกรรมทางกีฬาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจน 

การประชาสมัพนัธและการใชชองทางทางการตลาดเพือ่ดงึดดู 

นักทองเที่ยวเชิงกีฬาเดินทางมาทองเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศ

ไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผานการ 

เพ่ิมมูลคาจากกิจกรรมทองเท่ียวเชิงกีฬา รวมทั้งสินคาและ 

บริการท่ีเก่ียวของ และเปนสรางการกระจายรายไดใหกับ 

พื้นที่ตางๆ ในประเทศตอไป

2. ผลการวิเคราะหมูลคาทางสังคมของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุรี  ได ทําการประเมินผลกระทบทางสังคม 

(ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกีฬากอลฟ ทั้งหมด 8 

ประเด็น ประกอบดวย 1. กระตุนและสงเสริมใหเยาวชน 

และประชาชนสนใจกฬีา เลนกฬีาเพิม่ขึน้ 2. การจดัการแขงขนั 

กีฬาทาํใหเยาวชนใชเวลาใหเกดิประโยชนมากข้ึน 3. เศรษฐกิจ 

ดขีึน้ ประชาชนมรีายไดเพิม่ขึน้ สภาพความเปนอยูดข้ึีน 4. การ 

จางงานในชวงการจัดการแขงขันกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 5. สถานที่ 
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ในชวงที่ผานมาการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism) ไดกลายมาเปนรปูแบบการทองเทีย่วที่ 

ไดรับความนิยมมากขึ้น โดยไดรับอิทธิพลจาก 

แรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตนเศรษฐกิจ การเมือง รวม 

ถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่กาวหนาซึ่งทําใหคนสามารถ 

เขาถึงการรับชมกีฬาประเภทตางๆ ไดงายและรวดเร็วข้ึน 

ประกอบกับคานิยมและแนวโนมของคนรุนใหมท่ีหันมาใสใจ 

ดูแลสุขภาพ และใหความสําคัญกับการเลนกีฬาและออก 

กาํลงักายมากขึน้ รฐับาลไทยจงึไดมกีารประกาศนโยบาย การ 

สงเสริมการทองเท่ียวของไทยสูเวทีนานาชาติ โดยกําหนดให 

การทองเทีย่วเชงิกฬีาเปนแนวทาง การพฒันาหนึง่ภายใตแผน 

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย ทั้งในแผนฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 

-2560) และฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) เนื่องจากเห็นวา 

เปนแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวที่สงเสริม ขีดความ 

สามารถทางการแขงขันของไทย โดยมีความสอดคลองกับ 

สถานการณการทองเท่ียวโลกและแนวโนมพฤติกรรมของนัก 

ทองเทีย่ว โดยทีผ่านมา พบวา มลูคาการทองเทีย่วเชงิกฬีาของ 

ไทย มีมูลคาไมตํ่ากวา 21,000 ลานบาท

การทองเที่ยวเชิงกีฬามีองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ 

การทองเทีย่ว (Tourism) และกีฬา (Sports) หมายความถงึ การ 

เดินทางออกจากสถานที่อยูตามปกติ (Usual Environment) 

ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคใดๆ ที่รวมถึงการเขา 

รวมกิจกรรมหรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับกีฬาเปนสวนหนึ่งของ 

กิจกรรมในการทองเที่ยว (แมจะไมไดเปนวัตถุประสงคหลัก 

ของการเดินทางนั้นๆ) ซ่ึงอาจเปนไดทั้งการเขารวม เพื่อเลน 

กีฬา (Active Sport Tourism) และ/หรือการเขารวมรับชม 

(Passive Sport Tourism) ในระยะเวลาสั้นๆ (ไมเกิน 1 ป) 

ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทของการทองเที่ยวเชิงกีฬาไดเปน 3 

ลกัษณะ ไดแก 1) การทองเทีย่วงานหรอืมหกรรมกฬีา (Sport 

Event Tourism) เปนการทองเที่ยวในงานหรือมหกรรมกีฬา 

ซึ่งเปนงานที่มีกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Hallmark Event) 

2) การทองเที่ยวเพื่อเลนกีฬา (Active Sport Tourism) โดย 

เปนการเดินทางเพื่อไปเลนกีฬาซึ่งจะเปน การแขงขันหรือไม 

กไ็ด และ 3) การทองเทีย่วเชงิกีฬาเพือ่ความทรงจาํ (Nostalgia 

Sport Tourism) เปนการเดินทางไปยังสถานที่ที่เกี่ยวของ 

กับกีฬาที่มี ชื่อเสียง เชน พิพิธภัณฑกีฬา (Sport Museum) 

หอเกียรติยศดาน กีฬา (Sport Hall of Fame) การเขาคาย 

ฝกกีฬากับนักกีฬาที่มี ชื่อเสียง (Fantasy Camp) เปนตน

ซึง่จากกจิกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีา ผูทีม่สีวนเก่ียวของ 

ตางๆ ไมวาจะเปนนักกีฬาแลว ทีมงาน ผูติดตาม กองเชียร 

และผูเขาชมการแขงขัน ยอมถือไดวาเปนผูที่สามารถสราง 

รายไดใหกับการทองเที่ยวไดเปนอยางดี รวมถึงสามารถสราง 

รายไดใหแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งยอมจะสงผลตอการ 

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดวยเชนกัน 

ทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จะมีความเกี่ยว 

เนื่องตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism) โดยมีกิจกรรม 

กีฬาและนันทนาการเปนหัวขอหลักในการกระตุนหรือจูงใจ 

ใหบุคคลภายนอกพื้นที่ (ในที่นี้คือจังหวัด หรือทองถิ่น) เขามา 

รวมกิจกรรมในจังหวัดตามระบบ ดังรูปภาพที่ 1

ความเกี่ยวเนื่องของการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 

ตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism)

ในที่นี้นักทองเที่ยว หรือผูชมการแขงขันกีฬาไดรับการ 

กระตุนจากกจิกรรมกีฬา และนันทนาการ รวมไปถงึสิง่อาํนวย 

ความสะดวกตางๆ เชน โรงแรม รานอาหาร หรือแหลงซ้ือ 

ขายของ ในจังหวัดหรือทองถิ่น ใหเขามาเขารวมกิจกรรมใน 

พื้นที่จังหวัด หรือทองถิ่นที่มีการจัดกิจกรรมการกีฬา จากนั้น 

จึงมีการจัดเตรียมคาใชจาย สําหรับการเขามารวมกิจกรรม 

และมีการใชบริการการขนสง 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมกีฬา หรือนันทนาการนั้น มีความ 

เกี่ยวพันธกับการสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ ดังภาพที่ 2

ความเก่ียวพนัธของการจดักจิกรรมกฬีา หรอืนนัทนาการกบั 

การสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ

 

กลุมที่ 1 ผูมีสวนไดเสียโดยตรง ไดแก ผูชมการแขงขัน 

กฬีา นกักีฬาและสตาฟโคช ผูเขารวมการแขงขนั ผูจดักจิกรรม 

กีฬา และผูดูแลการจัดกิจกรรมกีฬา สปอนเซอร/ผูสนับสนุน 

การแขงขัน ผูซื้อลิขสิทธิ์ถายทอดสด 

กลุมที่ 2 ผูมีสวนไดเสียโดยออม ผูอยูอาศัยในทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริการสาธารณะ อุตสาหกรรม 

กอสราง โรงแรม รานอาหาร ขนสง ภาคธุรกิจอื่นๆ 

เม่ือทําการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬา โดยพิจารณารายการดานผล 

ประโยชนทางเศรษฐกิจและทางสังคม ทั้งในสวนของรายการ 

ทีส่ามารถประเมนิมลูคาเปนตวัเงินได (Tangible) และรายการ 

ท่ีไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได (Intangible) สามารถ 

จาํแนกรายการผลประโยชนทางเศรษฐกจิและทางสังคม ดังนี้

(1) เงินหมุนเวียนในในธุรกิจการทองเท่ียวบริการที่พัก 

ในพื้นท่ีทําการแขงขัน เชน โรงแรม / รีสอรท / ที่พัก 

ประเภทอื่นๆ บริการนําเที่ยว

(2) เงินหมุนเวียนในธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการแขงขันใน 

พื้นที่ทําการแขงขัน เชน รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม 

รานขายสินคา รานขายของฝาก/ของท่ีระลกึ แผงลอย / รถเขน็ 

บริการขนสงผูโดยสาร/การเดินทาง และธุรกิจอื่นๆ

(3) รายไดจากการแขงขัน เชน รายไดจากผูสนับสนุน 

รายไดจากการขายบัตรเขาชม (ถามี) รายไดจากการขายของ 

ที่ระลึก รายไดจากคาลิขสิทธิ์การถายทอด (ถามี) รายไดอื่นๆ

(4) การจางงานที่เพิ่มขึ้น

(5) เยาวชนและประชาชนสนใจกีฬา เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

(6) เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากขึ้น

(7) สถานทีต่างๆ ไดรบัการปรบัปรงุ สวย สะอาดตา เชน 

สนามกีฬา

(8) เผยแพรภาพลักษณของจังหวัดที่จัดการแขงขัน

(9) เผยแพรภาพลักษณของประเทศ และสรางความ 

เชื่อมั่นใหกับตางประเทศที่จะเดินทางมาทองเที่ยวและลงทุน

(10) ความสขุทีไ่ดรบัจากการเขารวมชมการแขงขนักฬีา

ทั้งนี้ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

การจัดกิจกรรมกีฬาการทองเท่ียวเชิงกีฬา: กรณีการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

1. ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

การแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัด 

ชลบุรี จัดขึ้นระหวางวันที่ 21 ถึง 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

มรีะยะเวลาของการจดัการแขงขนัจํานวนทัง้สิน้ 4 วนั ในครัง้น้ี 

มจีาํนวนผูเขารวมการแขงขนักอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุรี จํานวน 10,360 คน โดยประกอบดวยมีนักกีฬา 

ที่เขารวมการแขงขันทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนนักกีฬา 

สัญชาติไทย 20 คน, จํานวนนักกีฬาตางประเทศ 50 คน) 

เจาหนาที่และ/หรือสตาฟโคช (ผูฝกสอน/ผูจัดการทีมที่เขา 

รวมการแขงขัน/ผูใหการสนับสนุน) ที่เขารวมการแขงขัน 

ทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนผูฝกสอนสัญชาติไทย 10 คน, 

จํานวนผูฝกสอนตางประเทศ 60 คน) ผูตดิตามนกักฬีาจาํนวน 

120 คน (จํานวนผูตดิตามสญัชาตไิทย 50 คน, จํานวนผูตดิตาม 

ตางประเทศ 70 คน) ผูเขาชมในสนามแขงขันจํานวน 10,000 

คน (จํานวนผูชมสัญชาติไทย 5,000 คน, จํานวนผู ชม 

ตางประเทศ 5,000 คน) และผูส่ือขาวที่เขารวมทําขาว ณ 

สนามแขงขันจํานวน 100 คน (จํานวนผูสื่อขาวสัญชาติไทย 

30 คน, จํานวนผูสื่อขาวตางประเทศ 70 คน) ซึ่งกอใหเกิด 

รายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (มูลคาทาง 

เศรษฐกิจ) จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวัดชลบรุ ีทัง้หมดจาํนวน 2,604,084,329 บาท 

โดยเปนเงนิหมนุเวียนในอตุสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกบัการแขงขัน 

มากท่ีสุดจํานวน 1,350,000,000 บาท (รอยละ 52 ของ 

มลูคาทางเศรษฐกจิของการจัดการแขงขนัรวม) รองลงมาเปน 

รายไดจากการแขงขันรายไดรวมของผูจัดการแขงขันจํานวน 

1,860,000,000 บาท (รอยละ 33 ของมูลคาทางเศรษฐกิจ 

ของการจัดการแขงขันรวม) เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการทองเท่ียวตอของเจาหนาท่ีและผูชมการแขงขันจาํนวน 

245,265,000 บาท (รอยละ 9 ของมูลคาทางเศรษฐกิจของ 

การจัดการแขงขันรวม)  และเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการใชจายจํานวน 148,819,329 บาท (รอยละ 6 ของ   

มูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการแขงขันรวม) ตามลําดับ

ตางๆ ไดรับการปรับปรงุ สวย สะอาดตา 6. ทาํใหจังหวดัชลบุรี 

เปนที่รู จักมากขึ้น 7. การจัดการแขงขันกีฬาเปนการชวย 

สรางชื่อเสียง ภาพลักษณใหกับประเทศ และ 8. ความสุข 

ที่ไดรับจากการเขารวมการแขงขันกีฬา ซึ่งจากผลการสํารวจ 

ระดับผลกระทบทางสังคม (ประโยชนท่ีได) จากการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี พบวา 

โดยภาพรวมแลวผูท่ีเกีย่วของทัง้หมดเหน็วา มรีะดับผลกระทบ 

ทางสังคม (ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกอลฟ 

Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี ประเด็นสวนใหญ 

อยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ซึ่งในแตละประเด็นของ 

ประโยชนท่ีไดมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.12-4.41 (จาก 

คะแนนเต็ม 5) โดยในประเด็นการจัดการแขงขันกีฬาทําให 

เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากข้ึนมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

สูงที่สุด (มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.41)

จะเห็นไดวา กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism): กรณศีกึษาการจัดการแขงขนักอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวดัชลบรุ)ี น้ัน สามารถสรางมลูคาทางเศรษฐกจิ 

ใหกับประเทศไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในการสงเสริมและพัฒนา 

กิจกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีาเพือ่ใหเกดิการเติบโตอยางยัง่ยนื 

นัน้ หนวยงานทีเ่กีย่วของท้ังภาครฐัและภาคเอกชน ตองมกีาร 

รวมมือบูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อรวมกําหนดแนวทาง 

ในการสงเสรมิและพฒันาการทองเทีย่วเชงิกฬีา การพัฒนาและ 

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี 

เกีย่วของตางๆ มกีารจดัระเบียบและมาตรฐานความปลอดภยั 

ของกิจกรรมทางกีฬาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจน 

การประชาสมัพนัธและการใชชองทางทางการตลาดเพ่ือดงึดดู 

นักทองเท่ียวเชิงกีฬาเดินทางมาทองเท่ียวเชิงกีฬาในประเทศ

ไทย ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผานการ 

เพ่ิมมูลคาจากกิจกรรมทองเท่ียวเชิงกีฬา รวมท้ังสินคาและ 

บริการที่เก่ียวของ และเปนสรางการกระจายรายไดใหกับ 

พื้นที่ตางๆ ในประเทศตอไป

ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

มูลคาทางเศรษฐกิจของการจัด
การแขงขันกอลฟ Honda LPGA
Thailand จังหวัดชลบุรี (บาท)

สัดสวนมูลคาทาง
เศรษฐกิจของการ

จัดการแขงขัน (%)                   ชวงอายุ

1. มีรายไดจากการแขงขันรายไดรวมของ
ผูจัดการแขงขัน 
2. เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจาก
การใชจาย
3. เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจาก
การทองเที่ยวตอ
4. เงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
กับการแขงขัน
รวม มูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการ
แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand 
จังหวัดชลบุรี

860,000,000

148,819,329

245,265,000

1,350,000,000

2,604,084,329

52%

6%

9%

33%

100%

ที่มา: จากการคํานวณ

2. ผลการวิเคราะหมูลคาทางสังคมของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุ รี ได ทําการประเมินผลกระทบทางสังคม 

(ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกีฬากอลฟ ทั้งหมด 8 

ประเด็น ประกอบดวย 1. กระตุนและสงเสริมใหเยาวชน 

และประชาชนสนใจกฬีา เลนกฬีาเพิม่ขึน้ 2. การจดัการแขงขนั 

กีฬาทําใหเยาวชนใชเวลาใหเกดิประโยชนมากข้ึน 3. เศรษฐกิจ 

ดข้ึีน ประชาชนมรีายไดเพิม่ข้ึน สภาพความเปนอยูดข้ึีน 4. การ 

จางงานในชวงการจัดการแขงขันกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 5. สถานที่ 
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ในชวงที่ผานมาการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism) ไดกลายมาเปนรูปแบบการทองเทีย่วที่ 

ไดรับความนิยมมากขึ้น โดยไดรับอิทธิพลจาก 

แรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตนเศรษฐกิจ การเมือง รวม 

ถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่กาวหนาซึ่งทําใหคนสามารถ 

เขาถึงการรับชมกีฬาประเภทตางๆ ไดงายและรวดเร็วข้ึน 

ประกอบกับคานิยมและแนวโนมของคนรุนใหมที่หันมาใสใจ 

ดูแลสุขภาพ และใหความสําคัญกับการเลนกีฬาและออก 

กาํลงักายมากขึน้ รฐับาลไทยจงึไดมกีารประกาศนโยบาย การ 

สงเสริมการทองเท่ียวของไทยสูเวทีนานาชาติ โดยกําหนดให 

การทองเทีย่วเชงิกฬีาเปนแนวทาง การพฒันาหนึง่ภายใตแผน 

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย ทั้งในแผนฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 

-2560) และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) เนื่องจากเห็นวา 

เปนแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวที่สงเสริม ขีดความ 

สามารถทางการแขงขันของไทย โดยมีความสอดคลองกับ 

สถานการณการทองเที่ยวโลกและแนวโนมพฤติกรรมของนัก 

ทองเทีย่ว โดยทีผ่านมา พบวา มลูคาการทองเทีย่วเชงิกฬีาของ 

ไทย มีมูลคาไมตํ่ากวา 21,000 ลานบาท

การทองเที่ยวเชิงกีฬามีองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ 

การทองเทีย่ว (Tourism) และกฬีา (Sports) หมายความถงึ การ 

เดินทางออกจากสถานที่อยูตามปกติ (Usual Environment) 

ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคใดๆ ที่รวมถึงการเขา 

รวมกิจกรรมหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับกีฬาเปนสวนหนึ่งของ 

กิจกรรมในการทองเท่ียว (แมจะไมไดเปนวัตถุประสงคหลัก 

ของการเดินทางนั้นๆ) ซ่ึงอาจเปนไดทั้งการเขารวม เพ่ือเลน 

กีฬา (Active Sport Tourism) และ/หรือการเขารวมรับชม 

(Passive Sport Tourism) ในระยะเวลาสั้นๆ (ไมเกิน 1 ป) 

ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทของการทองเที่ยวเชิงกีฬาไดเปน 3 

ลกัษณะ ไดแก 1) การทองเทีย่วงานหรอืมหกรรมกฬีา (Sport 

Event Tourism) เปนการทองเที่ยวในงานหรือมหกรรมกีฬา 

ซึ่งเปนงานที่มีกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Hallmark Event) 

2) การทองเที่ยวเพื่อเลนกีฬา (Active Sport Tourism) โดย 

เปนการเดินทางเพื่อไปเลนกีฬาซ่ึงจะเปน การแขงขันหรือไม 

กไ็ด และ 3) การทองเท่ียวเชิงกีฬาเพือ่ความทรงจาํ (Nostalgia 

Sport Tourism) เปนการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีเกี่ยวของ 

กับกีฬาที่มี ชื่อเสียง เชน พิพิธภัณฑกีฬา (Sport Museum) 

หอเกียรติยศดาน กีฬา (Sport Hall of Fame) การเขาคาย 

ฝกกีฬากับนักกีฬาที่มี ชื่อเสียง (Fantasy Camp) เปนตน

ซึง่จากกจิกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีา ผูทีม่สีวนเกีย่วของ 

ตางๆ ไมวาจะเปนนักกีฬาแลว ทีมงาน ผูติดตาม กองเชียร 

และผูเขาชมการแขงขัน ยอมถือไดวาเปนผูที่สามารถสราง 

รายไดใหกับการทองเที่ยวไดเปนอยางดี รวมถึงสามารถสราง 

รายไดใหแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งยอมจะสงผลตอการ 

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดวยเชนกัน 

ทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จะมีความเกี่ยว 

เนื่องตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism) โดยมีกิจกรรม 

กีฬาและนันทนาการเปนหัวขอหลักในการกระตุนหรือจูงใจ 

ใหบุคคลภายนอกพื้นที่ (ในที่นี้คือจังหวัด หรือทองถิ่น) เขามา 

รวมกิจกรรมในจังหวัดตามระบบ ดังรูปภาพที่ 1

ความเกี่ยวเนื่องของการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 

ตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism)

ในท่ีนี้นักทองเท่ียว หรือผูชมการแขงขันกีฬาไดรับการ 

กระตุนจากกจิกรรมกีฬา และนันทนาการ รวมไปถงึสิง่อาํนวย 

ความสะดวกตางๆ เชน โรงแรม รานอาหาร หรือแหลงซื้อ 

ขายของ ในจังหวัดหรือทองถิ่น ใหเขามาเขารวมกิจกรรมใน 

พื้นที่จังหวัด หรือทองถิ่นที่มีการจัดกิจกรรมการกีฬา จากนั้น 

จึงมีการจัดเตรียมคาใชจาย สําหรับการเขามารวมกิจกรรม 

และมีการใชบริการการขนสง 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมกีฬา หรือนันทนาการนั้น มีความ 

เกี่ยวพันธกับการสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ ดังภาพที่ 2

ความเก่ียวพนัธของการจดักจิกรรมกฬีา หรอืนนัทนาการกบั 

การสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ

 

กลุมที่ 1 ผูมีสวนไดเสียโดยตรง ไดแก ผูชมการแขงขัน 

กฬีา นกักีฬาและสตาฟโคช ผูเขารวมการแขงขัน ผูจดักิจกรรม 

กีฬา และผูดูแลการจัดกิจกรรมกีฬา สปอนเซอร/ผูสนับสนุน 

การแขงขัน ผูซื้อลิขสิทธิ์ถายทอดสด 

กลุมที่ 2 ผูมีสวนไดเสียโดยออม ผูอยูอาศัยในทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บริการสาธารณะ อุตสาหกรรม 

กอสราง โรงแรม รานอาหาร ขนสง ภาคธุรกิจอื่นๆ 

เม่ือทําการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา โดยพิจารณารายการดานผล 

ประโยชนทางเศรษฐกิจและทางสังคม ทั้งในสวนของรายการ 

ท่ีสามารถประเมนิมลูคาเปนตวัเงินได (Tangible) และรายการ 

ที่ไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได (Intangible) สามารถ 

จาํแนกรายการผลประโยชนทางเศรษฐกจิและทางสังคม ดังนี้

(1) เงินหมุนเวียนในในธุรกิจการทองเที่ยวบริการที่พัก 

ในพื้นที่ทําการแขงขัน เชน โรงแรม / รีสอรท / ที่พัก 

ประเภทอื่นๆ บริการนําเที่ยว

(2) เงินหมุนเวียนในธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการแขงขันใน 

พื้นที่ทําการแขงขัน เชน รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม 

รานขายสินคา รานขายของฝาก/ของท่ีระลกึ แผงลอย / รถเขน็ 

บริการขนสงผูโดยสาร/การเดินทาง และธุรกิจอื่นๆ

(3) รายไดจากการแขงขัน เชน รายไดจากผูสนับสนุน 

รายไดจากการขายบัตรเขาชม (ถามี) รายไดจากการขายของ 

ที่ระลึก รายไดจากคาลิขสิทธิ์การถายทอด (ถามี) รายไดอื่นๆ

(4) การจางงานที่เพิ่มขึ้น

(5) เยาวชนและประชาชนสนใจกีฬา เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

(6) เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากขึ้น

(7) สถานทีต่างๆ ไดรบัการปรบัปรงุ สวย สะอาดตา เชน 

สนามกีฬา

(8) เผยแพรภาพลักษณของจังหวัดที่จัดการแขงขัน

(9) เผยแพรภาพลักษณของประเทศ และสรางความ 

เชื่อมั่นใหกับตางประเทศที่จะเดินทางมาทองเที่ยวและลงทุน

(10) ความสขุทีไ่ดรบัจากการเขารวมชมการแขงขนักฬีา

ทั้งนี้ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

การจัดกิจกรรมกีฬาการทองเที่ยวเชิงกีฬา: กรณีการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

1. ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

การแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัด 

ชลบุรี จัดขึ้นระหวางวันที่ 21 ถึง 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

มรีะยะเวลาของการจดัการแขงขนัจาํนวนทัง้สิน้ 4 วนั ในครัง้น้ี 

มจีาํนวนผูเขารวมการแขงขนักอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุรี จํานวน 10,360 คน โดยประกอบดวยมีนักกีฬา 

ที่เขารวมการแขงขันทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนนักกีฬา 

สัญชาติไทย 20 คน, จํานวนนักกีฬาตางประเทศ 50 คน) 

เจาหนาที่และ/หรือสตาฟโคช (ผูฝกสอน/ผูจัดการทีมที่เขา 

รวมการแขงขัน/ผูใหการสนับสนุน) ที่เขารวมการแขงขัน 

ทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนผูฝกสอนสัญชาติไทย 10 คน, 

จาํนวนผูฝกสอนตางประเทศ 60 คน) ผูตดิตามนกักฬีาจาํนวน 

120 คน (จํานวนผูตดิตามสัญชาตไิทย 50 คน, จาํนวนผูตดิตาม 

ตางประเทศ 70 คน) ผูเขาชมในสนามแขงขันจํานวน 10,000 

คน (จํานวนผูชมสัญชาติไทย 5,000 คน, จํานวนผูชม 

ตางประเทศ 5,000 คน) และผูส่ือขาวที่เขารวมทําขาว ณ 

สนามแขงขันจํานวน 100 คน (จํานวนผูสื่อขาวสัญชาติไทย 

30 คน, จํานวนผูสื่อขาวตางประเทศ 70 คน) ซึ่งกอใหเกิด 

รายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (มูลคาทาง 

เศรษฐกิจ) จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวัดชลบรีุ ทัง้หมดจาํนวน 2,604,084,329 บาท 

โดยเปนเงนิหมนุเวียนในอตุสาหกรรมเก่ียวเนือ่งกบัการแขงขนั 

มากที่สุดจํานวน 1,350,000,000 บาท (รอยละ 52 ของ 

มลูคาทางเศรษฐกจิของการจัดการแขงขนัรวม) รองลงมาเปน 

รายไดจากการแขงขันรายไดรวมของผูจัดการแขงขันจํานวน 

1,860,000,000 บาท (รอยละ 33 ของมูลคาทางเศรษฐกิจ 

ของการจัดการแขงขันรวม) เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการทองเทีย่วตอของเจาหนาทีแ่ละผูชมการแขงขนัจาํนวน 

245,265,000 บาท (รอยละ 9 ของมูลคาทางเศรษฐกิจของ 

การจัดการแขงขันรวม)  และเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการใชจายจํานวน 148,819,329 บาท (รอยละ 6 ของ   

มูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการแขงขันรวม) ตามลําดับ

ตางๆ ไดรบัการปรับปรงุ สวย สะอาดตา 6. ทาํใหจังหวดัชลบุรี 

เปนที่รู จักมากขึ้น 7. การจัดการแขงขันกีฬาเปนการชวย 

สรางชื่อเสียง ภาพลักษณใหกับประเทศ และ 8. ความสุข 

ที่ไดรับจากการเขารวมการแขงขันกีฬา ซึ่งจากผลการสํารวจ 

ระดับผลกระทบทางสังคม (ประโยชนท่ีได) จากการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี พบวา 

โดยภาพรวมแลวผูทีเ่กีย่วของทัง้หมดเหน็วา มรีะดับผลกระทบ 

ทางสังคม (ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกอลฟ 

Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี ประเด็นสวนใหญ 

อยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ซึ่งในแตละประเด็นของ 

ประโยชนที่ไดมีคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 4.12-4.41 (จาก 

คะแนนเต็ม 5) โดยในประเด็นการจัดการแขงขันกีฬาทําให 

เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากข้ึนมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

สูงที่สุด (มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.41)

จะเห็นไดวา กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism): กรณศีกึษาการจดัการแขงขนักอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวัดชลบรีุ) นัน้ สามารถสรางมลูคาทางเศรษฐกจิ 

ใหกับประเทศไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในการสงเสริมและพัฒนา 

กจิกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีาเพือ่ใหเกดิการเตบิโตอยางยัง่ยนื 

นัน้ หนวยงานทีเ่กีย่วของท้ังภาครฐัและภาคเอกชน ตองมกีาร 

รวมมือบูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อรวมกําหนดแนวทาง 

ในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงกฬีา การพัฒนาและ 

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี 

เกีย่วของตางๆ มกีารจดัระเบยีบและมาตรฐานความปลอดภยั 

ของกิจกรรมทางกีฬาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจน 

การประชาสมัพนัธและการใชชองทางทางการตลาดเพือ่ดงึดดู 

นักทองเที่ยวเชิงกีฬาเดินทางมาทองเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศ

ไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผานการ 

เพ่ิมมูลคาจากกิจกรรมทองเท่ียวเชิงกีฬา รวมทั้งสินคาและ 

บริการท่ีเก่ียวของ และเปนสรางการกระจายรายไดใหกับ 

พื้นที่ตางๆ ในประเทศตอไป

2. ผลการวิเคราะหมูลคาทางสังคมของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุรี  ได ทําการประเมินผลกระทบทางสังคม 

(ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกีฬากอลฟ ทั้งหมด 8 

ประเด็น ประกอบดวย 1. กระตุนและสงเสริมใหเยาวชน 

และประชาชนสนใจกฬีา เลนกฬีาเพิม่ขึน้ 2. การจดัการแขงขนั 

กีฬาทาํใหเยาวชนใชเวลาใหเกดิประโยชนมากข้ึน 3. เศรษฐกิจ 

ดขีึน้ ประชาชนมรีายไดเพิม่ขึน้ สภาพความเปนอยูดข้ึีน 4. การ 

จางงานในชวงการจัดการแขงขันกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 5. สถานที่ 
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ในชวงที่ผานมาการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism) ไดกลายมาเปนรปูแบบการทองเทีย่วที่ 

ไดรับความนิยมมากขึ้น โดยไดรับอิทธิพลจาก 

แรงขับเคลื่อนของกระแสโลกาภิวัตนเศรษฐกิจ การเมือง รวม 

ถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่กาวหนาซึ่งทําใหคนสามารถ 

เขาถึงการรับชมกีฬาประเภทตางๆ ไดงายและรวดเร็วข้ึน 

ประกอบกับคานิยมและแนวโนมของคนรุนใหมท่ีหันมาใสใจ 

ดูแลสุขภาพ และใหความสําคัญกับการเลนกีฬาและออก 

กาํลงักายมากขึน้ รฐับาลไทยจงึไดมกีารประกาศนโยบาย การ 

สงเสริมการทองเท่ียวของไทยสูเวทีนานาชาติ โดยกําหนดให 

การทองเทีย่วเชงิกฬีาเปนแนวทาง การพฒันาหนึง่ภายใตแผน 

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย ทั้งในแผนฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 

-2560) และฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560-2564) เนื่องจากเห็นวา 

เปนแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวที่สงเสริม ขีดความ 

สามารถทางการแขงขันของไทย โดยมีความสอดคลองกับ 

สถานการณการทองเท่ียวโลกและแนวโนมพฤติกรรมของนัก 

ทองเทีย่ว โดยทีผ่านมา พบวา มลูคาการทองเทีย่วเชงิกฬีาของ 

ไทย มีมูลคาไมตํ่ากวา 21,000 ลานบาท

การทองเที่ยวเชิงกีฬามีองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ 

การทองเทีย่ว (Tourism) และกีฬา (Sports) หมายความถงึ การ 

เดินทางออกจากสถานที่อยูตามปกติ (Usual Environment) 

ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคใดๆ ที่รวมถึงการเขา 

รวมกิจกรรมหรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับกีฬาเปนสวนหนึ่งของ 

กิจกรรมในการทองเที่ยว (แมจะไมไดเปนวัตถุประสงคหลัก 

ของการเดินทางนั้นๆ) ซ่ึงอาจเปนไดทั้งการเขารวม เพื่อเลน 

กีฬา (Active Sport Tourism) และ/หรือการเขารวมรับชม 

(Passive Sport Tourism) ในระยะเวลาสั้นๆ (ไมเกิน 1 ป) 

ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทของการทองเที่ยวเชิงกีฬาไดเปน 3 

ลกัษณะ ไดแก 1) การทองเทีย่วงานหรอืมหกรรมกฬีา (Sport 

Event Tourism) เปนการทองเที่ยวในงานหรือมหกรรมกีฬา 

ซึ่งเปนงานที่มีกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Hallmark Event) 

2) การทองเที่ยวเพื่อเลนกีฬา (Active Sport Tourism) โดย 

เปนการเดินทางเพื่อไปเลนกีฬาซึ่งจะเปน การแขงขันหรือไม 

กไ็ด และ 3) การทองเทีย่วเชงิกีฬาเพือ่ความทรงจาํ (Nostalgia 

Sport Tourism) เปนการเดินทางไปยังสถานที่ที่เกี่ยวของ 

กับกีฬาที่มี ชื่อเสียง เชน พิพิธภัณฑกีฬา (Sport Museum) 

หอเกียรติยศดาน กีฬา (Sport Hall of Fame) การเขาคาย 

ฝกกีฬากับนักกีฬาที่มี ชื่อเสียง (Fantasy Camp) เปนตน

ซึง่จากกจิกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีา ผูทีม่สีวนเก่ียวของ 

ตางๆ ไมวาจะเปนนักกีฬาแลว ทีมงาน ผูติดตาม กองเชียร 

และผูเขาชมการแขงขัน ยอมถือไดวาเปนผูที่สามารถสราง 

รายไดใหกับการทองเที่ยวไดเปนอยางดี รวมถึงสามารถสราง 

รายไดใหแกอุตสาหกรรมทองเที่ยว ซึ่งยอมจะสงผลตอการ 

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดวยเชนกัน 

ทั้งการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จะมีความเกี่ยว 

เนื่องตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism) โดยมีกิจกรรม 

กีฬาและนันทนาการเปนหัวขอหลักในการกระตุนหรือจูงใจ 

ใหบุคคลภายนอกพื้นที่ (ในที่นี้คือจังหวัด หรือทองถิ่น) เขามา 

รวมกิจกรรมในจังหวัดตามระบบ ดังรูปภาพที่ 1

ความเกี่ยวเนื่องของการจัดกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 

ตอการสงเสริมการทองเที่ยว (Tourism)

ในที่นี้นักทองเที่ยว หรือผูชมการแขงขันกีฬาไดรับการ 

กระตุนจากกจิกรรมกีฬา และนันทนาการ รวมไปถงึสิง่อาํนวย 

ความสะดวกตางๆ เชน โรงแรม รานอาหาร หรือแหลงซ้ือ 

ขายของ ในจังหวัดหรือทองถิ่น ใหเขามาเขารวมกิจกรรมใน 

พื้นที่จังหวัด หรือทองถิ่นที่มีการจัดกิจกรรมการกีฬา จากนั้น 

จึงมีการจัดเตรียมคาใชจาย สําหรับการเขามารวมกิจกรรม 

และมีการใชบริการการขนสง 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมกีฬา หรือนันทนาการนั้น มีความ 

เกี่ยวพันธกับการสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ ดังภาพที่ 2

ความเก่ียวพนัธของการจดักจิกรรมกฬีา หรอืนนัทนาการกบั 

การสงเสริมการทองเที่ยวอื่นๆ

 

กลุมที่ 1 ผูมีสวนไดเสียโดยตรง ไดแก ผูชมการแขงขัน 

กฬีา นกักีฬาและสตาฟโคช ผูเขารวมการแขงขนั ผูจดักจิกรรม 

กีฬา และผูดูแลการจัดกิจกรรมกีฬา สปอนเซอร/ผูสนับสนุน 

การแขงขัน ผูซื้อลิขสิทธิ์ถายทอดสด 

กลุมที่ 2 ผูมีสวนไดเสียโดยออม ผูอยูอาศัยในทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริการสาธารณะ อุตสาหกรรม 

กอสราง โรงแรม รานอาหาร ขนสง ภาคธุรกิจอื่นๆ 

เม่ือทําการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงกีฬา โดยพิจารณารายการดานผล 

ประโยชนทางเศรษฐกิจและทางสังคม ทั้งในสวนของรายการ 

ทีส่ามารถประเมนิมลูคาเปนตวัเงินได (Tangible) และรายการ 

ท่ีไมสามารถประเมินคาเปนตัวเงินได (Intangible) สามารถ 

จาํแนกรายการผลประโยชนทางเศรษฐกจิและทางสังคม ดังนี้

(1) เงินหมุนเวียนในในธุรกิจการทองเท่ียวบริการที่พัก 

ในพื้นท่ีทําการแขงขัน เชน โรงแรม / รีสอรท / ที่พัก 

ประเภทอื่นๆ บริการนําเที่ยว

(2) เงินหมุนเวียนในธุรกิจเก่ียวเนื่องกับการแขงขันใน 

พื้นที่ทําการแขงขัน เชน รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม 

รานขายสินคา รานขายของฝาก/ของท่ีระลกึ แผงลอย / รถเขน็ 

บริการขนสงผูโดยสาร/การเดินทาง และธุรกิจอื่นๆ

(3) รายไดจากการแขงขัน เชน รายไดจากผูสนับสนุน 

รายไดจากการขายบัตรเขาชม (ถามี) รายไดจากการขายของ 

ที่ระลึก รายไดจากคาลิขสิทธิ์การถายทอด (ถามี) รายไดอื่นๆ

(4) การจางงานที่เพิ่มขึ้น

(5) เยาวชนและประชาชนสนใจกีฬา เลนกีฬาเพิ่มขึ้น

(6) เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากขึ้น

(7) สถานทีต่างๆ ไดรบัการปรบัปรงุ สวย สะอาดตา เชน 

สนามกีฬา

(8) เผยแพรภาพลักษณของจังหวัดที่จัดการแขงขัน

(9) เผยแพรภาพลักษณของประเทศ และสรางความ 

เชื่อมั่นใหกับตางประเทศที่จะเดินทางมาทองเที่ยวและลงทุน

(10) ความสขุทีไ่ดรบัจากการเขารวมชมการแขงขนักฬีา

ทั้งนี้ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมของ

การจัดกิจกรรมกีฬาการทองเท่ียวเชิงกีฬา: กรณีการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

1. ผลการวิเคราะหมูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

การแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัด 

ชลบุรี จัดขึ้นระหวางวันที่ 21 ถึง 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

มรีะยะเวลาของการจดัการแขงขนัจํานวนทัง้สิน้ 4 วนั ในครัง้น้ี 

มจีาํนวนผูเขารวมการแขงขนักอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุรี จํานวน 10,360 คน โดยประกอบดวยมีนักกีฬา 

ที่เขารวมการแขงขันทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนนักกีฬา 

สัญชาติไทย 20 คน, จํานวนนักกีฬาตางประเทศ 50 คน) 

เจาหนาที่และ/หรือสตาฟโคช (ผูฝกสอน/ผูจัดการทีมที่เขา 

รวมการแขงขัน/ผูใหการสนับสนุน) ที่เขารวมการแขงขัน 

ทั้งหมดจํานวน 70 คน (จํานวนผูฝกสอนสัญชาติไทย 10 คน, 

จํานวนผูฝกสอนตางประเทศ 60 คน) ผูตดิตามนกักฬีาจาํนวน 

120 คน (จํานวนผูตดิตามสญัชาตไิทย 50 คน, จํานวนผูตดิตาม 

ตางประเทศ 70 คน) ผูเขาชมในสนามแขงขันจํานวน 10,000 

คน (จํานวนผูชมสัญชาติไทย 5,000 คน, จํานวนผู ชม 

ตางประเทศ 5,000 คน) และผูส่ือขาวที่เขารวมทําขาว ณ 

สนามแขงขันจํานวน 100 คน (จํานวนผูสื่อขาวสัญชาติไทย 

30 คน, จํานวนผูสื่อขาวตางประเทศ 70 คน) ซึ่งกอใหเกิด 

รายไดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (มูลคาทาง 

เศรษฐกิจ) จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวัดชลบรุ ีทัง้หมดจาํนวน 2,604,084,329 บาท 

โดยเปนเงนิหมนุเวียนในอตุสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกบัการแขงขัน 

มากท่ีสุดจํานวน 1,350,000,000 บาท (รอยละ 52 ของ 

มลูคาทางเศรษฐกจิของการจัดการแขงขนัรวม) รองลงมาเปน 

รายไดจากการแขงขันรายไดรวมของผูจัดการแขงขันจํานวน 

1,860,000,000 บาท (รอยละ 33 ของมูลคาทางเศรษฐกิจ 

ของการจัดการแขงขันรวม) เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการทองเท่ียวตอของเจาหนาท่ีและผูชมการแขงขันจาํนวน 

245,265,000 บาท (รอยละ 9 ของมูลคาทางเศรษฐกิจของ 

การจัดการแขงขันรวม)  และเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

จากการใชจายจํานวน 148,819,329 บาท (รอยละ 6 ของ   

มูลคาทางเศรษฐกิจของการจัดการแขงขันรวม) ตามลําดับ

ตางๆ ไดรับการปรับปรงุ สวย สะอาดตา 6. ทาํใหจังหวดัชลบุรี 

เปนที่รู จักมากขึ้น 7. การจัดการแขงขันกีฬาเปนการชวย 

สรางชื่อเสียง ภาพลักษณใหกับประเทศ และ 8. ความสุข 

ที่ไดรับจากการเขารวมการแขงขันกีฬา ซึ่งจากผลการสํารวจ 

ระดับผลกระทบทางสังคม (ประโยชนท่ีได) จากการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี พบวา 

โดยภาพรวมแลวผูท่ีเกีย่วของทัง้หมดเหน็วา มรีะดับผลกระทบ 

ทางสังคม (ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกอลฟ 

Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี ประเด็นสวนใหญ 

อยูในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ซึ่งในแตละประเด็นของ 

ประโยชนท่ีไดมีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.12-4.41 (จาก 

คะแนนเต็ม 5) โดยในประเด็นการจัดการแขงขันกีฬาทําให 

เยาวชนใชเวลาใหเกิดประโยชนมากข้ึนมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

สูงที่สุด (มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.41)

จะเห็นไดวา กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism): กรณศีกึษาการจัดการแขงขนักอลฟ Honda LPGA 

Thailand จงัหวดัชลบรุ)ี น้ัน สามารถสรางมลูคาทางเศรษฐกจิ 

ใหกับประเทศไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในการสงเสริมและพัฒนา 

กิจกรรมการทองเทีย่วเชงิกฬีาเพือ่ใหเกดิการเติบโตอยางยัง่ยนื 

นัน้ หนวยงานทีเ่กีย่วของท้ังภาครฐัและภาคเอกชน ตองมกีาร 

รวมมือบูรณาการการทํางานรวมกัน เพื่อรวมกําหนดแนวทาง 

ในการสงเสรมิและพัฒนาการทองเทีย่วเชงิกฬีา การพัฒนาและ 

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี 

เกีย่วของตางๆ มกีารจดัระเบียบและมาตรฐานความปลอดภยั 

ของกิจกรรมทางกีฬาใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจน 

การประชาสมัพนัธและการใชชองทางทางการตลาดเพ่ือดงึดดู 

นักทองเท่ียวเชิงกีฬาเดินทางมาทองเท่ียวเชิงกีฬาในประเทศ

ไทย ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผานการ 

เพ่ิมมูลคาจากกิจกรรมทองเท่ียวเชิงกีฬา รวมท้ังสินคาและ 

บริการที่เก่ียวของ และเปนสรางการกระจายรายไดใหกับ 

พื้นที่ตางๆ ในประเทศตอไป

2. ผลการวิเคราะหมูลคาทางสังคมของการจัดการ 

แขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand จังหวัดชลบุรี

จากการจัดการแขงขันกอลฟ Honda LPGA Thailand 

จังหวัดชลบุ รี ได ทําการประเมินผลกระทบทางสังคม 

(ประโยชนที่ได) จากการจัดการแขงขันกีฬากอลฟ ทั้งหมด 8 

ประเด็น ประกอบดวย 1. กระตุนและสงเสริมใหเยาวชน 

และประชาชนสนใจกฬีา เลนกฬีาเพิม่ขึน้ 2. การจดัการแขงขนั 

กีฬาทําใหเยาวชนใชเวลาใหเกดิประโยชนมากข้ึน 3. เศรษฐกิจ 

ดข้ึีน ประชาชนมรีายไดเพิม่ข้ึน สภาพความเปนอยูดข้ึีน 4. การ 

จางงานในชวงการจัดการแขงขันกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 5. สถานที่ 
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ตามสถานการณไดรวดเร็ว อีกท้ังการรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูอื่นจะทําใหไดมุมมองในการพัฒนาท่ีกวางข้ึน และพวกเขา 

ยังเห็นวาความซื่อสัตยเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผู นําทุกคน 

ควรจะมีอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา 

เถลิงศรี, (2554) ที่พบวาผูนําในโลกตะวันออกจะสนใจเรื่อง 

ของคุณธรรมนํ้ามิตร เรื่องของใจ และการใหโอกาสเติบโตใน 
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เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มีความซับซอนและ 

ละเอียดออนมากกวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผล 

กาํไรของกิจการเปนหลกั แตธรุกจิครอบครวัตอง 

มองในมิติที่หลากหลายอีกทั้งมีเรื่องของอารมณเข ามา 

เกี่ยวของดวยมาก ทําใหบทบาทของการเปนผูนําในธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยากมากกวา 

ผู นําของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเปนผู นํา 

ที่เปนผูรับใช การประนีประนอม ออนนอมถอมตน การมี 

อิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง การใหบริการ การเกื้อกูล 

และเอาใจใสตอผูอื่น 

เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะมีความออนไหวเร่ืองของ

การใชอํานาจบงการ หากรูสึกวาผูนําธุรกิจครอบครัวมีการ 

ใชอํานาจในตําแหนงอาจเกิดการตอตานและนํามาซ่ึงปญหา 

ความขัดแยงในทีส่ดุ ผูนาํในธรุกจิครอบครวัจงึตองระมัดระวงั 

เรื่องการใชอํานาจโดยตําแหนงกับคนในครอบครัวเปนอยาง 

มาก ตารางท่ี 1 จะแสดงความแตกตางของผูนําโดยการใช 

สิทธิอํานาจบงการ และ ผูนําที่เปนผูรับใช และยึดมั่นใน 

หลักการ

น

ผูนํา แตกตางจาก ผูจัดการ ในขั้นพื้นฐานหลายประการ 

ในขณะที่ผูจัดการมุงการบริหาร(Administer) ทวาผูนํามุง 

ประดิษฐคิดสรางสิ่งใหมๆเสมอ(Innovate) ดังนั้นผูจัดการ 

จึงไดแตรักษาสถานะการบริการ(Maintain) ทวาผูนํามุง 

พัฒนา(Develop) ผูจัดการวางใจในระบบและตัดสินดวย 

การควบคุม(Control) แตผูนําวางใจในคนทํางานและความ 

รับผิดชอบ(Trust)

ผูจดัการจะเปนคนทีใ่หความสําคัญกบัการทํางานใหลุลวง 

การทาํงานของผูจดัการจงึมรีะเบยีบแบบแผน เปนขัน้เปนตอน 

และใหความสําคัญกับปริมาณ ซ่ึงยึดตามกระบวนการและ 

มาตราการควบคมุตางๆ โดยมกีารกาํหนดเนือ้งานและผลลพัธ 

ที่ชี้วัดไดไวอยางชัดเจน ความสําเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยู 

กับการวางแผน การจดัการ การสรางผลลพัธ และการควบคมุ

ผูจัดการจะแบงงานออกมาไดอยางชัดเจนตามกลยุทธ

ที่กําหนดไว โดยใหความสนใจกับรายละเอียดและความเปน 

ไปไดในการทําสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นไปทีละขั้นในแตละวัน ซึ่ง 

เปนกรอบความคิดที่มุงเนนตัวงาน โดยใหความสําคัญกับการ 

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงมอบสินคาและ 

บริการที่ตรงเวลา  ประหยัดตนทุน และสรางรายไดตาม 

เปาหมายในแตละไตรมาส

อยางไรก็ตามเน่ืองจากความสําเร็จของผูจัดการข้ึนอยู 

กบัการกระทาํของผูอืน่ ความสามารถในการสรางแรงจงูใจจงึ 

เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่ง เชนเดียวกับการเขาใจวาอะไร 

ธุรกิจครอบครัว
ตอน ภาวะผู้นำ

ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูคน การเขาใจวาจะประพฤติตัว 

อยางไรใหสามารถดึงคนเขามีสวนรวมในการทํางาน ท้ังคนท่ี 

เปนผูใตบงัคบับญัชาของพวกเขาโดยตรง ผูบรหิารระดบัเดยีว 

กันในสวนอื่นขององคกร และที่สําคัญคือผูบังคับบัญชาของ 

พวกเขาเอง 

ผูนํา มักจะเปนคนที่อยูตรงขามกับ ผูบริหารจัดการ โดย 

ผูบริหารและผูนํานั้นเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” ของ 

องคกร โดยผูจดัการจะมุงเนนทาํส่ิงทีอ่ยูตรงหนา มุงเนนเฉพาะ 

บางเร่ืองและการดาํเนนิการควบคุม แตผูนาํจะมองไปขางหนา 

สรางวสัิยทศันและความสมัพนัธกบัผูอืน่ และสรางวสิยัทศันที่ 

ทําใหคนในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตามพวก 

เขา ผูนําจะดึงคนใหเขามามีสวนรวมและเกดิการกระตนืรอืรน 

ที่จะทําตามวิสัยทัศนของผูนํา มากกวาผลักดันใหทําสิ่งที่ผูนํา 

ตองการ

ผูนําจะตองเปนคนแรกที่คาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง

และวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางมี 

ประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัวงาย เปดรับทางเลือก 

อืน่และเตม็ใจรับความเสีย่ง เปนผูนาํการเปลีย่นแปลงมากกวา 

จะพยายามรักษาสภาพเดิมที่เปนอยู  และทําใหเกิดเปน 

ความจริง

ในหนึง่คนสามารถมทีัง้คุณลกัษณะของผูนําและผูบริหาร 

ที่ชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหการบริหารธุรกิจ 

ครอบครัวเปนไป

รูปแบบภาวะผู้นำในธุรกิจครอบครัว 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยศึกษาธุรกิจ 

ครอบครวั ไดทําการวจัิยถงึรปูแบบผูนําในธรุกจิครอบครวั โดย 

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวน 58 คน และทดสอบรปูแบบ 

ของภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Style) คือจิตใจพรอมที่จะแขงขันสูง พยายามแสวงหา 

มุมมองหรือวิธีการใหมๆ ที่จะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการ 

แขงขัน กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาลองสิ่งใหมๆ เนน 

การกระทําเพื่อผลงานและรูสึกวาตนเองเปนเจาของกิจการ 

จริงๆ จึงมีความมุงมั่นท่ีจะทําใหดีท่ีสุด เพื่อใหกิจการที่ตน 

บรหิารประสบความสาํเรจ็ โดยมแีนวคดิทีจ่ะผลกัดนัใหกจิการ 

ประสบความสาํเรจ็ควบคูไปกบัการใหความสาํคัญในประเดน็ 

ตนทุนตํ่า กําไรสูง

2. ผูนําแบบเผด็จการ (Authoritative Style) ภาวะ 

ผูนําแบบชี้นํา (Directive Style) =AD Style เนนการบังคับ 

บัญชาและการออกคําสั่งเปนสําคัญ มักจะตัดสินใจดวย 

ตนเองแตผูเดียว บัญชาการทํางานแบบสั่งการลงมาเลย และ 

ไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกลูกนองมากนัก มักใชวิธี 

การใหรางวลัและลงโทษใหลกูนองรูถงึความคาดหวงั ใหทิศทาง 

วาควรทาํอะไรและควรทาํอยางไร ใหกําหนดการเกีย่วกบังาน 

ที่ตองทําใหและรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่แนนอนชัดเจน 

และใหทุกคนเขาใจตรงกันวาบทบาทของผูนําคืออะไรบาง

3. ผูนาํแบบประชาธปิไตย(Democratic Style  = DP 

Style เปดโอกาสใหลกูนองมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และพูด 

คุยดวย เอาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนองมาอภิปราย 

แสดงความคิดเหน็ในปญหาตางๆ เพือ่เอาความคดิทีด่ทีีส่ดุมา 

ใชและใชการใหขอมลูยอนกลบัเปนโอกาสในการช้ีแนะชวยให 

ลกูนองมพีฒันาการทีด่ขึีน้ สามารถทําใหลกูนองมใีจใหกบัการ 

รวมตดัสนิใจ ผูนาํจะปรกึษาปญหากบัลกูนองและขอใหลกูนอง 

เสนอแนะรวมทั้งนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางจริงจัง

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

style) เปนผูทีไ่ดรบัความชืน่ชม การยอมรบัเคารพนบัถอืและ 

ความไววางใจเปนอยางสูงจากลูกนอง เปนแบบอยางท่ีดีตอ 

ลูกนองมีอิทธิพลตอความคิดและการปฎิบัติงานของลูกนองมี 

พฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูท่ีอยูรอบตัว มีความ 

กระตือรือรนและมองโลกในแงดี สามารถกระตุนและสราง 

ความเชื่อมั่นใหลูกนองเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ 

แกปญหาในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนของ 

องคกรเกิดการเรียนรูและยังเอาใจใสในความตองการของ 

ลกูนองเพ่ือความสาํเรจ็และความกาวหนาของของแตละบคุคล 

โดยสามารถเปนที่ปรึกษา ดูแลเอาใจใสและทําใหลูกนองรูสึก 

มีคุณคาและมีความสําคัญ

โดยสรุปผลวิจัย 
1. รูปแบบภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัยพบวาธุรกิจรุนที่ 1 (ผูกอตั้ง) มีแนวโนมที่ 

จะมีภาวะผูนําแบบ DP Style และผูนําแบบผูประกอบการ 

มากที่สุด ในขณะที่รุนที่ 2 มีแนวโนมที่จะมีเฉพาะภาวะผูนํา 

แบบ DP และ ผูนําการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด และรุนที่ 3 จะ 

มีแนวโนมที่จะมีภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด

และพบวาคณุลักษณะของผูนาํทีจ่ะทําใหธรุกจิครอบครวั 

ประสบความสําเร็จไดแก ความเด็ดขาด/กลาตัดสินใจ รับฟง 

ความคิดเห็นของผูอื่น ความซื่อสัตย คุณธรรม การหาความรู 

และวิธีการใหมๆ อยู เสมอ ภาวะผู นําและความยุติธรรม 

ตามลําดับ

2. รูปแบบภาวะผูนําของผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว

จากผลการวิจัยพบวาในภาพรวมผูสบืทอดธรุกจิทัง้ 3 รุน 

มีระดับภาวะผูนําแบบ  DP  ในระดับตรงมากที่สุด ทั้งนี้อาจ 

เปนเพราะธุรกจิครอบครวั นัน้มเีรือ่งของอารมณเขามาเก่ียวของ 

ดวย ซึ่งเปนเรื่องที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อความเปน 

คนกันเองในเดยีวกัน ทาํใหเกดิความคุนเคย แตกไ็มอาจละเลย 

ในเรือ่งความเกรงใจกนั โดยเฉพาะทีเ่ปนสามภีรรยา หรอืพอแม 

ลูก โดยไมสามารถออกคําสั่งตามใจชอบได เพราะเรื่องนี้อาจ 

ทําใหเกิดความหมางใจผิดกันไดงายกวาคนนอกเสียอีก ผูนํา 

ตองตระหนักในความออนไหวในเรือ่งของความรูสึก ความเหน็ 

หรอืความคิดของคนอืน่ดวย เมือ่องคกรเตบิโตขึน้ตองทิง้รปูแบบ 

การบริหารของตนเอง ความสามารถในการมอบอํานาจและ 

พัฒนาทีมเปนสิ่งสําคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว ซึ่งตอง 

ใชภาวะผูนําแบบ DP ที่เปดโอกาสใหทุกคนไดคิดและมีสวน 

รวมในการทาํงานและการตดัสนิใจ ซึง่จะทาํใหทกุคนรูสกึเปน 

สวนหนึง่ของความสําเร็จ และรูสกึมีสวนรวมเปนเจาของ  และ 

ทาํงานดวยจติใจของคนทีเ่ปนเจาของ มคีวามผกูพนัและความ 

สามคัค ีซึง่เปนคณุลกัษณะเดนอยางหนึง่ของธรุกจิครอบครัวท่ี 

มใีหเหน็ในทกุรุน และหากพจิารณาทลีะรุนจะพบรายละเอยีด 

ดังตาราง

ใชความสามารถและบคุลากรเขามารวมมือหรือใชทมีทาํงานที่ 

ใหญขึน้ จงึจาํเปนตองใชวธิกีารบรหิารงานแบบกระจายอาํนาจ 

โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 

แสดงฝมือ ในการบริหารบางเพื่อใหการดําเนินงานคลองตัว 

และรวดเร็วทันกับสภาพการแขงขันได ซ่ึงสอดคลองกับงาน 

วจิยัของ Salahuddin(2010) ทีพ่บวาคนรุน Baby Broomers 

อายุอยูในชวง 52-69 ป/ 48-66 ป มีความเชื่อมั่นในภาวะ 

ผูนาํแบบ Participative โดยภาวะผูนาํแบบ DP จะใหพนกังาน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจและพิจารณาวาจะทําอะไรและ 

อยางไรเกีย่วกบันโยบาย อยางไรกต็ามการตดัสนิใจขัน้สุดทาย 

ของผูนําจะยอมรับขอเสนอแนะเหลานั้นหรือไม การใชภาวะ 

ผูนํารูปแบบนี้จะเปนประโยชนตอผูนํา คือทําใหเปนสวนหนึ่ง 

ของทีมและชวยทําใหการตัดสินใจไดถูกตอง แตในบางคร้ังก็ 

จะทําใหเสียคาใชจายจากการประชุมที่ไมเสร็จสิ้นและทําให 

พนักงานสับสนรูสึกวาขาดผูนํา(Goleman ,2000)

นอกจากนี้แมรุนที่ 1 จะมีแนวโนมภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ 

ในขางตนมากที่สุด แตในรุนนี้ยังปรากฏลักษณะของผูนํา  

Transformational ผสมผสานเขามาดวย อาจเนื่องมาจาก 

การทีโ่ลกธุรกจิทกุวันนีท้ีม่กีารแขงขนัสงู บรษัิททีป่ระสบความ 

สําเร็จจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของโลกทีพ่ลกิผนัไปอยางรวดเรว็ ผูนาํทีม่ปีระสิทธผิล 

จะสงเสรมิวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงและนําการเปลีย่นแปลง 

ดังกลาวมาสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ผูนําจึงตอง 

ปรบัตวัแสดงบทบาทภาวะผูนาํแบบ Transformational เพือ่ 

สราวความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยอาศัยลักษณะเดน คือ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Inspirational 

motivation) เปนที่ชื่นชอบเคารพนับถือและไววางใจ

2. การสรางแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 

มีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจกับผูที่อยูรอบตัว

3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) 

กระตุนผูตามใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

4. การคาํนงึถงึความเปนปจเจกบคุคล (Individualized 

consideration) เอาใจใสในความตองการของผูตามเพื่อ 

ความสําเร็จและความกาวหนาของแตละบุคคล (Bass, 1985, 

Avolio, Bass and Jung, 1999)

ขอไดเปรียบอยางหน่ึงที่ทําใหธุรกิจครอบครัวยืนหยัด 

อยูไดนานคอื ความสามารถในการปรบัตวัเมือ่ภาวะเศรษฐกจิ 

วิกฤติ บริษัทจะสามารถปรับตัวไดเร็วกวาคู แขงที่บริหาร 

โครงสรางอืน่ เนือ่งจากผูนาํธรุกจิครอบครวัสวนใหญมอีาํนาจ 

ตัดสนิใจแบบเบด็เสรจ็ ไมจําเปนตองปรกึษากับผูถอืหุนจาํนวน 

มากทีอ่าจมคีวามคิดเหน็แตกตางกันไป ซึง่ชวยใหการเคลือ่นตวั 

เชิงกลยุทธสามารถทําไดจริงในเวลาที่รวดเร็ว (พลอย, 2554) 

นัน่จงึเปนเหตุผลวาเหตุใดผูนําในรุนน้ียงัมรีะดับภาวะผูนาํแบบ 

AD อยู แมจะไมปรากฎโดดเดนเทากับอีก 3 แบบ แตก็ยังถือ 

วามคีวามจาํเปนในการบรหิารธุรกจิอยู ซึง่พบวารุนที ่1 มีระดับ 

ภาวะผูนําแบบ AD สงูกวารุนที ่2 และรุนที ่3 ทัง้น้ีอาจเนือ่งจาก 

ในตอนเริ่มแรกของการกอตั้งกิจการเจาของกิจการสวนใหญ 

มกับรหิารงานโดยรวมอาํนาจไวทีตั่วเองเปนศนูยกลางตัดสนิใจ 

แบบเบ็ดเสร็จตามลักษณะภาวะผูนํา AD ซึ่งมีความจําเปน 

เมื่อธุรกิจยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนและมีการสรางวิสัยทัศนใหม

ที่ตองขับเคลื่อนคนไปตามวิสัยทัศน (Goleman, 2000) 

อยางไรก็ตามมีหลายงานวิจัยชี้วา ผูนําจําเปนตองแสดงออก 

หลายรูปแบบจึงจะทําใหบรรยากาศและผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจออกมาดีที่สุด และผูนําท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดตอง 

รูจกัยดืหยุนท่ีจะสลบัใชภาวะผูนาํรปูแบบตางๆ ผูนาํไมควรจบัคู 

รปูแบบภาวะผูนําไวกับสถานการณอยางใดอยางหนึง่ แตควรมี 

ความลื่นไหลรูจักสังเกตุผลตอบรับท่ีได แลวปรับรูปแบบของ 

ตนเองเพื่อใหไดผลดีที่สุด(Goleman ,20006)

รุนที่ 2

รุนที่ 2 อายุอยูในชวง 20-65 ปขึ้นไป มีแนวโนมที่จะมี 

ภาวะผูนําแบบ DP และ Transformational มากที่สุดและ 

มรีะดบัภาวะผูนาํแบบ AD ตํา่ทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นแตกตางจากธุรกิจท่ัวไปตรงท่ีนอกจากตองให 

ความสําคัญกับเรื่องผลกําไรแลว ยังตองใหความสนใจในเรื่อง 

ของการรักษาครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจของคนในรุน   

ที่ 2 พวกเขาจึงมีมุมมองที่แตกตางจากไปจากรุนที่ 1(ผูกอตั้ง) 

ในเรื่องความรู มีการศึกษาและเรียนรูสูงกวาตรงกับธุรกิจ 

มากกวา มีความมั่นคงปลอดภัยในดานการลงทุนและความ 

เสี่ยงในการลงทุน เอกลักษณของคนในรุนท่ี 2 คือตองการ 

สรางแบรนดหรอืความโดดเดนใหกบัธรุกจิ พวกเขาไดมโีอกาส 

ในการทดลองตดัสนิใจทางธรุกจิ มคีวามคาดหวงัในการเขามา 

ดาํเนนิธรุกจิครอบครัวหรือการสวมแทนตาํแหนง การควบคมุ 

ความเปนเจาซ่ึงคิดอยูแตไมรูวาจะมีโอกาสเมื่อไร (Bendor, 

2009 อางถึงในดนัย, 2555)

ดวยเหตน้ีุอาจทาํใหยงัไมมคีวามรูสกึวาเปนเจาของกจิการ 

มากเทาผูกอตั้ง โดยเฉพาะกิจการท่ีรุนพอแมหรือรุนผูกอตั้ง 

ยงัคงอยูในธรุกจิดวยและหากรุนที ่1 เคยทาํแลวประสบความ 

สําเร็จ พอรุนที่ 2 เริ่มเขามา คนรุนที่ 1 ก็อาจจะไมยอมปลอย 

ใหคนในรุนที่ 2 ซึ่งในประเทศไทยนั้นรุนที่ 2 ที่เขามาสูธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นสวนใหญจบการศึกษามาแลวก็เขาทํางานเลย 

โดยธุรกิจหรือประสบการณในการทํางานอาจไมเหมือนรุน     

ที่ 1 ที่เรียนรูการจัดการดวยการทดลองทําดวยประสบการณ 

ของตนเองจึงรูสึกถึงความเปนเจาของมากกวาที่จะทําใหมี 

ระดับภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial ตํ่ากวารุนที่ 1 ซึ่ง 

บางครั้งทําใหเกิดปญหาคนรุนที่ 2 มักออกไปประกอบอาชีพ 

อื่น หรือมําธุรกิจอื่นเพราะไมเขาใจในตัวธุรกิจและไมมีทักษะ 

เพียงพอ 

อยางไรก็ตามรุนท่ี 2 หากอยูในชวของธุรกิจที่ขยายตัว 

ใหญข้ึน ก็มักจะมีการนําคนนอกที่จะเปนทีมเดิมที่มาจากรุน 

พอแม การจะสรางความเชื่อถือหรือลดความขัดแยงไดมาก 

เพียงใดและสามารถจะทํางานทํางานกลมเกลียวกันจริงๆ ได 

อยางไรจึงขึ้นอยูกับลักษณะหรือรูปแบบของการบริหารของ 

ผูนํา ซึ่งลักษณะนี้จึงใชภาวะผูนําแบบ DP ซึ่งมีขอดีคือทําให 

พนักงานมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้จะทําให 

เกิดองคกรที่มีความยืดหยุนและความรับผิดชอบและชวย 

สรางไอเดียใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ (Goleman, 2000) ซึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sala huddin(2010) ที่พบวาคน 

Generation Xer อายุระหวางชวง 32-52 ป สนับสนุน         

Participative leadership เนนทีค่วามยตุธิรรม ความสามารถ 

และความตรงไปตรงมา คนกลุมนี้นําโดยใชความคิดที่ทาทาย 

และไอเดียของคนอื่นๆ มาใชในกระบวนการตัดสินใจ 

รุนที่ 3

ในรุนที่ 3 อายุอยูในชวง 20-45 ป มีแนวโนมและมี 

สภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา 

แบบ Entrepreneurial และ Transformational ดวย ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากสําหรับคนรุนน้ีในบางครอบครัวถือเปนคน 

รุนใหมท่ีเพิ่งกาวเขาสูธุรกิจ ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลบางสวนมา 

จากผูสืบทอดธุรกิจรุนกอน มีงานวิจัยชี้วา ภาวะผูนําของผู 

สืบทอดธุรกิจคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะกับผูบริหารในรุนที่ 

2-3 เพราะพวกเขาไมสามารถนําความคิดและจิตใจของคูคา 

และลูกคาได (อภิญญา, 2553) ซึ่งตองแกไขโดยการสรางให 

พวกเขามีความรูและประสบการณที่เพียงพอ อยางไรก็ตาม 

จากการที่คนรุนกอนทําใหพวกเขามีความรูเกี่ยวกับความ 

เหมาะสมและขอดีขอเสียของภาวะผูนําในแบบตางๆ จึง 

สามารถแสดงภาวะผูนําในแบบที่เกิดประโยชนตอองคกรได 

มีงานวิจัยชี้วาคนรุนใหมมักจะภาวะผูนําแบบ DP ที่มักเปด 

โอกาสใหทีมงานมีโอกาสคิดและมีสวนรวมในกระบวนการ 

ทํางานหรือการตัดสินใจ ถึงแมผูนําจะเปนผูตัดสินใจในขั้น 

สุดทายก็ตาม ซึ่งรูปแบบนี้เหมาะกับการทํางานเปนทีมและ 

คาดหวงัคณุภาพงานมากกวาความรวดเรว็ (อภญิญา, 2554) และ 

เนือ่งจากธุรกจิครอบครวัตองอาศัยความผกูพนัและสมัพนัธภาพ 

ระหวางคนในครอบครัวเปนเดิมพันสําคัญเพราะตองอาศัย 

ความสามคัคแีละรวมแรงรวมใจกันเปนตวัขบัเคลือ่น และจาก 

การศึกษาของโครงการ GLOBE พบวารูปแบบของภาวะผูนํา 
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รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล

ตาราง 1 แสดงความแตกตางของผูนําโดยการใชสิทธิอํานาจบงการ และผูนําที่เปนผูรับใช และยึดมั่นในหลักการ

                   ผูนําโดยสิทธิอํานาจ :

สิทธิอํานาจที่เปนทางการ

อํานาจทําใหเกิดความถูกตอง

ความภักดีอยูเหนือความซื่อสัตยสุจริตตอหลักการ

ถาอยากกาวหนาก็ตองทําตามกระแส

ไมไดดําเนินชีวิตตามหลักการ

ภาพลักษณคือทุกสิ่งทุกอยาง

“ไมมีใครบอกฉัน”

ฉันทําตามที่คุณบอก แตไมไดผลแลวจะทํายังไงตอไป

มีอยูเพียงเทานี้

             ผูนําตามหลักการ ผูนําโดยการเลือก :

สิทธิอํานาจทางศีลธรรม  เปนผูรับใช

ความถูกตองทําใหเกิดอํานาจ

ความซื่อสัตยสุจริตตอหลักการคือความภักดี

ปฎิบัติอยางดื้อดึง ไมยอมทําสิ่งผิด

ทําตนเปนแบบอยาง ไมทําตนเปนนักวิจารณ

จะเปนอะไรก็จงเปนอยางแทจริง อยาเปนแตเปลือก

ถาม และ ใหคําแนะนํา

“ฉันตั้งใจทําแบบนี้”

มีมากพอและยังมีอีกเหลือเฟอ

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ(ผู้บริหาร)
การบริหารจัดการและการเปนผูนํา ตางก็มีความสําคัญ 

อยางไรก็ตามในธุรกิจครอบครัวที่ใหความสําคัญการบริหาร 

จัดการจนเกินพอดี มีการจัดการและควบคุมมาก ยอมไม 

กอใหเกิดความสรางสรรคและสรางความยั่งยืนอยางแทจริง 

ใหกับธุรกิจครอบครัวได

รุนที่ 1 

ผูสบืทอดธรุกิจรุนที ่1 ผูกอต้ัง จะอยูในชวงอาย ุ41-65 ป 

ขึน้ไป มแีนวโนมทีจ่ะมภีาวะผูนาํแบบ DP กับ Entrepreneurial 

มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา Transformational 

ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มแรกขององคกรเรียกวา 

ยคุการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Stage) ตองการ 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเพราะตองการการเติบโต ความคิด 

รเิร่ิมสรางสรรคเพือ่ใหเกดิความกาวหนา ซึง่ผูกอตัง้มกัมีความ 

รูสึกเปนเจาของ มีความทุมเทใหกับงานและทํางานดวยจิตใจ 

ท่ีมคีวามเปนเจาของ(Intrapreneurial Spirit) จงึมกัมลีกัษณะ 

ภาวะผูนาํแบบ Entrepreneurial  ทีม่คีวามรูสกึวาตนเองเปน 

เจาของกิจการจริงๆ(Sense of Ownership) 

อยางไรก็ตามเมื่อธุรกิจขยายตัวใหญขึ้นความสามารถ 

หรือทักษะของธุรกิจครอบครัวไมพอในการจัดการธุรกิจตอง 

แบบ Team-oriented และ Participative เปนโมเดลท่ีมี 

ประสิทธิภาพที่สุดสําหรับประเทศไทย (Gupta et al,2002) 

นอกจากนี้ในรุนที่ 3 ยังมีภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial 

ผสมผสานเพ่ิมขึ้นมาอีกอาจเปนเพราะการเปนสมาชิกใน 

ครอบครวัมกัมสีวนรวมเปนเจาของดวย เมือ่ผูนาํแบบ DP เปด 

โอกาสใหรวมตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ไดรวมเปน 

สวนหนึ่งของความสําเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำที่จะทำให้ธุรกิจ 
ครอบครัวประสบความสำเร็จ 

จากการสํารวจความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของผูนําที่ 

จะทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จพบวา คนรุนที่ 1 

ใหความสําคญัในเร่ืองของความยตุธิรรมมากทีสุ่ด รองลงมาคือ 

ความซือ่สัตย ความเด็ดขาด กลาตดัสินใจ และภาวะผูนาํเทาๆ 

กัน ทั้งนี้จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขาเชื่อวาคุณธรรมและ 

ความซ่ือสัตยจะเปนรากฐานท่ีดขีองทุกอยาง และเนือ่งจากตอง 

เปนผูชี้ทิศทางธุรกิจและตองการใหคนหมูมากเดินตามความ 

เด็ดขาด กลาตัดสินใจ และภาวะผูนําจึงมีความสําคัญมาก 

เชนกัน 

ขณะทีค่นรุนที ่2 ใหความสาํคัญในเร่ืองของความเดด็ขาด 

กลาตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การหาความรูและ 

วิธีการใหมๆ อยูเสมอตามลําดับ จากขอมูลเชิงลึกพวกเขา 

เชื่อวาผูนําควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แพราะมีผลตอ 

ความกาวหนาของบริษัท ขณะเดียวกันก็ควรรับฟงความ 

คิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหเห็นรอบดานและแกปญหาถูกจุด และ 

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจท่ีสูงผูนําก็ควรแสวงหาความรู 

ใหมๆ เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําร็จ 

สวนคนรุนท่ี 3 ใหความสําคัญในเร่ืองของภาวะผูนํา 

มากที่สุด รองลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ รับฟงความ 

คิดเหน็ของผูอืน่ ความซือ่สัตย เทาๆกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากพวกเขา 

เชื่อวาองคกรตองการภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมในการ 

บริหารงาน ซึ่งตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปล่ียนส่ิงตางๆ 
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ตามสถานการณไดรวดเร็ว อีกท้ังการรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูอื่นจะทําใหไดมุมมองในการพัฒนาท่ีกวางขึ้น และพวกเขา 

ยังเห็นวาความซื่อสัตยเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผู นําทุกคน 

ควรจะมีอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา 

เถลิงศรี, (2554) ท่ีพบวาผูนําในโลกตะวันออกจะสนใจเรื่อง 

ของคุณธรรมนํ้ามิตร เรื่องของใจ และการใหโอกาสเติบโตใน 
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เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มีความซับซอนและ 

ละเอียดออนมากกวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผล 

กาํไรของกิจการเปนหลกั แตธรุกจิครอบครวัตอง 

มองในมิติที่หลากหลายอีกทั้งมีเรื่องของอารมณเข ามา 

เกี่ยวของดวยมาก ทําใหบทบาทของการเปนผูนําในธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยากมากกวา 

ผู นําของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเปนผู นํา 

ท่ีเปนผูรับใช การประนีประนอม ออนนอมถอมตน การมี 

อิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง การใหบริการ การเกื้อกูล 

และเอาใจใสตอผูอื่น 

เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะมีความออนไหวเรื่องของ

การใชอํานาจบงการ หากรูสึกวาผูนําธุรกิจครอบครัวมีการ 

ใชอํานาจในตําแหนงอาจเกิดการตอตานและนํามาซึ่งปญหา 

ความขดัแยงในทีส่ดุ ผูนาํในธรุกจิครอบครวัจงึตองระมัดระวัง 

เรื่องการใชอํานาจโดยตําแหนงกับคนในครอบครัวเปนอยาง 

มาก ตารางท่ี 1 จะแสดงความแตกตางของผูนําโดยการใช 

สิทธิอํานาจบงการ และ ผูนําที่เปนผูรับใช และยึดมั่นใน 

หลักการ

ผูนํา แตกตางจาก ผูจัดการ ในขั้นพื้นฐานหลายประการ 

ในขณะที่ผูจัดการมุงการบริหาร(Administer) ทวาผูนํามุง 

ประดิษฐคิดสรางสิ่งใหมๆเสมอ(Innovate) ดังน้ันผูจัดการ 

จึงไดแตรักษาสถานะการบริการ(Maintain) ทวาผู นํามุง 

พัฒนา(Develop) ผูจัดการวางใจในระบบและตัดสินดวย 

การควบคุม(Control) แตผูนําวางใจในคนทํางานและความ 

รับผิดชอบ(Trust)

ผูจดัการจะเปนคนทีใ่หความสาํคัญกบัการทาํงานใหลลุวง 

การทาํงานของผูจดัการจึงมรีะเบยีบแบบแผน เปนขัน้เปนตอน 

และใหความสําคัญกับปริมาณ ซึ่งยึดตามกระบวนการและ 

มาตราการควบคมุตางๆ โดยมกีารกาํหนดเนือ้งานและผลลพัธ 

ที่ชี้วัดไดไวอยางชัดเจน ความสําเร็จของการบริหารจึงข้ึนอยู 

กับการวางแผน การจดัการ การสรางผลลพัธ และการควบคมุ

ผูจัดการจะแบงงานออกมาไดอยางชัดเจนตามกลยุทธ

ที่กําหนดไว โดยใหความสนใจกับรายละเอียดและความเปน 

ไปไดในการทําสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นไปทีละขั้นในแตละวัน ซ่ึง 

เปนกรอบความคิดที่มุงเนนตัวงาน โดยใหความสําคัญกับการ 

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงมอบสินคาและ 

บริการที่ตรงเวลา  ประหยัดตนทุน และสรางรายไดตาม 

เปาหมายในแตละไตรมาส

อยางไรก็ตามเน่ืองจากความสําเร็จของผูจัดการข้ึนอยู 

กบัการกระทาํของผูอืน่ ความสามารถในการสรางแรงจงูใจจงึ 

เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่ง เชนเดียวกับการเขาใจวาอะไร 

ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูคน การเขาใจวาจะประพฤติตัว 

อยางไรใหสามารถดึงคนเขามีสวนรวมในการทํางาน ท้ังคนท่ี 

เปนผูใตบงัคบับญัชาของพวกเขาโดยตรง ผูบรหิารระดบัเดยีว 

กันในสวนอื่นขององคกร และที่สําคัญคือผูบังคับบัญชาของ 

พวกเขาเอง 

ผูนํา มักจะเปนคนที่อยูตรงขามกับ ผูบริหารจัดการ โดย 

ผูบริหารและผูนํานั้นเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” ของ 

องคกร โดยผูจดัการจะมุงเนนทําส่ิงท่ีอยูตรงหนา มุงเนนเฉพาะ 

บางเรือ่งและการดาํเนนิการควบคมุ แตผูนาํจะมองไปขางหนา 

สรางวสิยัทศันและความสมัพนัธกบัผูอืน่ และสรางวสิยัทศันที่ 

ทําใหคนในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตามพวก 

เขา ผูนาํจะดึงคนใหเขามามีสวนรวมและเกดิการกระตนืรอืรน 

ที่จะทําตามวิสัยทัศนของผูนํา มากกวาผลักดันใหทําสิ่งที่ผูนํา 

ตองการ

ผูนําจะตองเปนคนแรกท่ีคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง

และวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางมี 

ประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัวงาย เปดรับทางเลือก 

อืน่และเตม็ใจรบัความเสีย่ง เปนผูนาํการเปลีย่นแปลงมากกวา 

จะพยายามรักษาสภาพเดิมที่เปนอยู  และทําใหเกิดเปน 

ความจริง

ในหนึง่คนสามารถมท้ัีงคุณลกัษณะของผูนําและผูบริหาร 

ที่ชวยสงเสริมซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะทําใหการบริหารธุรกิจ 

ครอบครัวเปนไป

รูปแบบภาวะผู้นำในธุรกิจครอบครัว 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยศึกษาธุรกิจ 

ครอบครวั ไดทําการวจัิยถงึรปูแบบผูนาํในธรุกจิครอบครวั โดย 

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวน 58 คน และทดสอบรปูแบบ 

ของภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Style) คือจิตใจพรอมที่จะแขงขันสูง พยายามแสวงหา 

มุมมองหรือวิธีการใหมๆ ที่จะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการ 

แขงขัน กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาลองสิ่งใหมๆ เนน 

การกระทําเพื่อผลงานและรูสึกวาตนเองเปนเจาของกิจการ 

จริงๆ จึงมีความมุงมั่นที่จะทําใหดีที่สุด เพื่อใหกิจการที่ตน 

บรหิารประสบความสาํเรจ็ โดยมแีนวคิดทีจ่ะผลกัดนัใหกจิการ 

ประสบความสาํเรจ็ควบคูไปกบัการใหความสําคัญในประเด็น 

ตนทุนตํ่า กําไรสูง

2. ผูนําแบบเผด็จการ (Authoritative Style) ภาวะ 

ผูนําแบบชี้นํา (Directive Style) =AD Style เนนการบังคับ 

บัญชาและการออกคําสั่งเปนสําคัญ มักจะตัดสินใจดวย 

ตนเองแตผูเดียว บัญชาการทํางานแบบสั่งการลงมาเลย และ 

ไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกลูกนองมากนัก มักใชวิธี 

การใหรางวลัและลงโทษใหลกูนองรูถงึความคาดหวงั ใหทศิทาง 

วาควรทาํอะไรและควรทาํอยางไร ใหกําหนดการเกีย่วกบังาน 

ที่ตองทําใหและรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่แนนอนชัดเจน 

และใหทุกคนเขาใจตรงกันวาบทบาทของผูนําคืออะไรบาง

3. ผูนาํแบบประชาธปิไตย(Democratic Style  = DP 

Style เปดโอกาสใหลกูนองมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และพูด 

คุยดวย เอาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนองมาอภิปราย 

แสดงความคิดเหน็ในปญหาตางๆ เพือ่เอาความคดิทีด่ทีีสุ่ดมา 

ใชและใชการใหขอมลูยอนกลบัเปนโอกาสในการช้ีแนะชวยให 

ลกูนองมพัีฒนาการทีดี่ขึน้ สามารถทําใหลกูนองมใีจใหกบัการ 

รวมตดัสนิใจ ผูนาํจะปรึกษาปญหากบัลกูนองและขอใหลกูนอง 

เสนอแนะรวมทั้งนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางจริงจัง

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

style) เปนผูทีไ่ดรบัความชืน่ชม การยอมรบัเคารพนบัถือและ 

ความไววางใจเปนอยางสูงจากลูกนอง เปนแบบอยางที่ดีตอ 

ลูกนองมีอิทธิพลตอความคิดและการปฎิบัติงานของลูกนองมี 

พฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูท่ีอยูรอบตัว มีความ 

กระตือรือรนและมองโลกในแงดี สามารถกระตุนและสราง 

ความเชื่อม่ันใหลูกนองเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ 

แกปญหาในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนของ 

องคกรเกิดการเรียนรูและยังเอาใจใสในความตองการของ 

ลกูนองเพือ่ความสาํเรจ็และความกาวหนาของของแตละบคุคล 

โดยสามารถเปนที่ปรึกษา ดูแลเอาใจใสและทําใหลูกนองรูสึก 

มีคุณคาและมีความสําคัญ

โดยสรุปผลวิจัย 
1. รูปแบบภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัยพบวาธุรกิจรุนท่ี 1 (ผูกอตั้ง) มีแนวโนมที่ 

จะมีภาวะผูนําแบบ DP Style และผูนําแบบผูประกอบการ 

มากที่สุด ในขณะที่รุนที่ 2 มีแนวโนมที่จะมีเฉพาะภาวะผูนํา 

แบบ DP และ ผูนําการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด และรุนที่ 3 จะ 

มีแนวโนมที่จะมีภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด

และพบวาคณุลกัษณะของผูนาํท่ีจะทําใหธรุกจิครอบครวั 

ประสบความสําเร็จไดแก ความเด็ดขาด/กลาตัดสินใจ รับฟง 

ความคิดเห็นของผูอื่น ความซื่อสัตย คุณธรรม การหาความรู 

และวิธีการใหมๆ อยู เสมอ ภาวะผู นําและความยุติธรรม 

ตามลําดับ

2. รูปแบบภาวะผูนําของผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว

จากผลการวจิยัพบวาในภาพรวมผูสบืทอดธรุกจิทัง้ 3 รุน 

มีระดับภาวะผูนําแบบ  DP  ในระดับตรงมากที่สุด ทั้งนี้อาจ 

เปนเพราะธรุกิจครอบครวั นัน้มเีรือ่งของอารมณเขามาเก่ียวของ 

ดวย ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อความเปน 

คนกนัเองในเดยีวกนั ทําใหเกดิความคุนเคย แตกไ็มอาจละเลย 

ในเร่ืองความเกรงใจกนั โดยเฉพาะทีเ่ปนสามภีรรยา หรอืพอแม 

ลูก โดยไมสามารถออกคําสั่งตามใจชอบได เพราะเรื่องนี้อาจ 

ทําใหเกิดความหมางใจผิดกันไดงายกวาคนนอกเสียอีก ผูนํา 

ตองตระหนักในความออนไหวในเรือ่งของความรูสึก ความเหน็ 

หรอืความคิดของคนอืน่ดวย เมือ่องคกรเตบิโตขึน้ตองทิง้รูปแบบ 

การบริหารของตนเอง ความสามารถในการมอบอํานาจและ 

พัฒนาทีมเปนสิ่งสําคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว ซ่ึงตอง 

ใชภาวะผูนําแบบ DP ที่เปดโอกาสใหทุกคนไดคิดและมีสวน 

รวมในการทาํงานและการตดัสนิใจ ซึง่จะทําใหทกุคนรูสึกเปน 

สวนหนึง่ของความสําเร็จ และรูสกึมีสวนรวมเปนเจาของ  และ 

ทาํงานดวยจิตใจของคนทีเ่ปนเจาของ มคีวามผูกพันและความ 

สามคัค ีซึง่เปนคณุลกัษณะเดนอยางหน่ึงของธรุกจิครอบครัวท่ี 

มใีหเหน็ในทกุรุน และหากพจิารณาทีละรุนจะพบรายละเอยีด 

ดังตาราง

ผู้นำของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง 
การเป็นผู้นำที่เป็นผู้รับใช้ การ 
ประนีประนอมอ่อนน้อมถ่อมตน การ 
มีอิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกต้อง 
การให้บริการ การเกื้อกูล และ 
เอาใจใส่ต่อผู้อื่น เนื่องจากสมาชิก 
ครอบครัวจะมีความอ่อนไหวเรื่อง 
ของการใช้อำนาจบงการ หากรู้สึกว่า 
ผู้นำธุรกิจครอบครัวมีการใช้อำนาจ 
ในตำแหน่งอาจเกิดการต่อต้านและ 
นำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้งในที่สุด 

ใชความสามารถและบคุลากรเขามารวมมอืหรือใชทมีทํางานที่ 

ใหญขึน้ จงึจาํเปนตองใชวธีิการบรหิารงานแบบกระจายอาํนาจ 

โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 

แสดงฝมือ ในการบริหารบางเพื่อใหการดําเนินงานคลองตัว 

และรวดเร็วทันกับสภาพการแขงขันได ซ่ึงสอดคลองกับงาน 

วจิยัของ Salahuddin(2010) ทีพ่บวาคนรุน Baby Broomers 

อายุอยูในชวง 52-69 ป/ 48-66 ป มีความเชื่อมั่นในภาวะ 

ผูนาํแบบ Participative โดยภาวะผูนําแบบ DP จะใหพนกังาน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจและพิจารณาวาจะทําอะไรและ 

อยางไรเกีย่วกบันโยบาย อยางไรกต็ามการตัดสนิใจขัน้สดุทาย 

ของผูนําจะยอมรับขอเสนอแนะเหลานั้นหรือไม การใชภาวะ 

ผูนํารูปแบบนี้จะเปนประโยชนตอผูนํา คือทําใหเปนสวนหนึ่ง 

ของทีมและชวยทําใหการตัดสินใจไดถูกตอง แตในบางคร้ังก็ 

จะทําใหเสียคาใชจายจากการประชุมท่ีไมเสร็จสิ้นและทําให 

พนักงานสับสนรูสึกวาขาดผูนํา(Goleman ,2000)

นอกจากนี้แมรุนที่ 1 จะมีแนวโนมภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ 

ในขางตนมากที่สุด แตในรุนนี้ยังปรากฏลักษณะของผูนํา  

Transformational ผสมผสานเขามาดวย อาจเนื่องมาจาก 

การท่ีโลกธุรกจิทกุวันนีท้ีม่กีารแขงขนัสงู บรษิทัทีป่ระสบความ 

สําเร็จจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของโลกทีพ่ลกิผนัไปอยางรวดเรว็ ผูนาํทีม่ปีระสิทธผิล 

จะสงเสรมิวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงและนาํการเปลีย่นแปลง 

ดังกลาวมาสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ผูนําจึงตอง 

ปรบัตวัแสดงบทบาทภาวะผูนาํแบบ Transformational เพือ่ 

สราวความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยอาศัยลักษณะเดน คือ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Inspirational 

motivation) เปนที่ชื่นชอบเคารพนับถือและไววางใจ

2. การสรางแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 

มีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจกับผูที่อยูรอบตัว

3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) 

กระตุนผูตามใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

4. การคาํนงึถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized 

consideration) เอาใจใสในความตองการของผูตามเพื่อ 

ความสําเร็จและความกาวหนาของแตละบุคคล (Bass, 1985, 

Avolio, Bass and Jung, 1999)

ขอไดเปรียบอยางหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวยืนหยัด 

อยูไดนานคอื ความสามารถในการปรบัตวัเมือ่ภาวะเศรษฐกจิ 

วิกฤติ บริษัทจะสามารถปรับตัวไดเร็วกวาคู แขงที่บริหาร 

โครงสรางอืน่ เนือ่งจากผูนาํธรุกจิครอบครวัสวนใหญมอีาํนาจ 

ตดัสินใจแบบเบ็ดเสรจ็ ไมจาํเปนตองปรกึษากับผูถือหุนจาํนวน 

มากทีอ่าจมคีวามคิดเหน็แตกตางกันไป ซึง่ชวยใหการเคลือ่นตวั 

เชิงกลยุทธสามารถทําไดจริงในเวลาที่รวดเร็ว (พลอย, 2554) 

นัน่จงึเปนเหตุผลวาเหตใุดผูนาํในรุนน้ียงัมรีะดบัภาวะผูนาํแบบ 

AD อยู แมจะไมปรากฎโดดเดนเทากับอีก 3 แบบ แตก็ยังถือ 

วามคีวามจาํเปนในการบรหิารธุรกจิอยู ซ่ึงพบวารุนท่ี 1 มีระดับ 

ภาวะผูนําแบบ AD สงูกวารุนท่ี 2 และรุนท่ี 3 ท้ังนีอ้าจเนือ่งจาก 

ในตอนเริ่มแรกของการกอตั้งกิจการเจาของกิจการสวนใหญ 

มกับรหิารงานโดยรวมอาํนาจไวทีต่วัเองเปนศนูยกลางตัดสนิใจ 

แบบเบ็ดเสร็จตามลักษณะภาวะผูนํา AD ซึ่งมีความจําเปน 

เมื่อธุรกิจยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนและมีการสรางวิสัยทัศนใหม

ที่ตองขับเคลื่อนคนไปตามวิสัยทัศน (Goleman, 2000) 

อยางไรก็ตามมีหลายงานวิจัยชี้วา ผูนําจําเปนตองแสดงออก 

หลายรูปแบบจึงจะทําใหบรรยากาศและผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจออกมาดีที่สุด และผูนําที่มีประสิทธิภาพที่สุดตอง 

รูจกัยดืหยุนทีจ่ะสลบัใชภาวะผูนํารูปแบบตางๆ ผูนาํไมควรจบัคู 

รปูแบบภาวะผูนําไวกับสถานการณอยางใดอยางหนึง่ แตควรมี 

ความลื่นไหลรูจักสังเกตุผลตอบรับที่ได แลวปรับรูปแบบของ 

ตนเองเพื่อใหไดผลดีที่สุด(Goleman ,20006)

รุนที่ 2

รุนที่ 2 อายุอยูในชวง 20-65 ปขึ้นไป มีแนวโนมที่จะมี 

ภาวะผูนําแบบ DP และ Transformational มากที่สุดและ 

มรีะดบัภาวะผูนาํแบบ AD ตํา่ทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากธุรกิจ 

ครอบครัวน้ันแตกตางจากธุรกิจท่ัวไปตรงที่นอกจากตองให 

ความสําคัญกับเรื่องผลกําไรแลว ยังตองใหความสนใจในเรื่อง 

ของการรักษาครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจของคนในรุน   

ที่ 2 พวกเขาจึงมีมุมมองที่แตกตางจากไปจากรุนที่ 1(ผูกอตั้ง) 

ในเรื่องความรู มีการศึกษาและเรียนรูสูงกวาตรงกับธุรกิจ 

มากกวา มีความมั่นคงปลอดภัยในดานการลงทุนและความ 

เสี่ยงในการลงทุน เอกลักษณของคนในรุนท่ี 2 คือตองการ 

สรางแบรนดหรอืความโดดเดนใหกบัธรุกจิ พวกเขาไดมโีอกาส 

ในการทดลองตดัสนิใจทางธรุกจิ มคีวามคาดหวงัในการเขามา 

ดาํเนนิธรุกจิครอบครวัหรือการสวมแทนตาํแหนง การควบคมุ 

ความเปนเจาซึ่งคิดอยูแตไมรูวาจะมีโอกาสเมื่อไร (Bendor, 

2009 อางถึงในดนัย, 2555)

ดวยเหตน้ีุอาจทาํใหยงัไมมคีวามรูสกึวาเปนเจาของกจิการ 

มากเทาผูกอตั้ง โดยเฉพาะกิจการที่รุนพอแมหรือรุนผูกอตั้ง 

ยงัคงอยูในธรุกจิดวยและหากรุนที ่1 เคยทาํแลวประสบความ 

สําเร็จ พอรุนที่ 2 เริ่มเขามา คนรุนที่ 1 ก็อาจจะไมยอมปลอย 

ใหคนในรุนที่ 2 ซึ่งในประเทศไทยนั้นรุนที่ 2 ที่เขามาสูธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นสวนใหญจบการศึกษามาแลวก็เขาทํางานเลย 

โดยธุรกิจหรือประสบการณในการทํางานอาจไมเหมือนรุน     

ที่ 1 ที่เรียนรูการจัดการดวยการทดลองทําดวยประสบการณ 

ของตนเองจึงรูสึกถึงความเปนเจาของมากกวาที่จะทําใหมี 

ระดับภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial ตํ่ากวารุนท่ี 1 ซ่ึง 

บางครั้งทําใหเกิดปญหาคนรุนที่ 2 มักออกไปประกอบอาชีพ 

อื่น หรือมําธุรกิจอื่นเพราะไมเขาใจในตัวธุรกิจและไมมีทักษะ 

เพียงพอ 

อยางไรก็ตามรุนท่ี 2 หากอยูในชวของธุรกิจที่ขยายตัว 

ใหญข้ึน ก็มักจะมีการนําคนนอกที่จะเปนทีมเดิมที่มาจากรุน 

พอแม การจะสรางความเชื่อถือหรือลดความขัดแยงไดมาก 

เพียงใดและสามารถจะทํางานทํางานกลมเกลียวกันจริงๆ ได 

อยางไรจึงขึ้นอยูกับลักษณะหรือรูปแบบของการบริหารของ 

ผูนํา ซึ่งลักษณะนี้จึงใชภาวะผูนําแบบ DP ซึ่งมีขอดีคือทําให 

พนักงานมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้จะทําให 

เกิดองคกรที่มีความยืดหยุนและความรับผิดชอบและชวย 

สรางไอเดียใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ (Goleman, 2000) ซึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sala huddin(2010) ที่พบวาคน 

Generation Xer อายุระหวางชวง 32-52 ป สนับสนุน         

Participative leadership เนนทีค่วามยติุธรรม ความสามารถ 

และความตรงไปตรงมา คนกลุมนี้นําโดยใชความคิดที่ทาทาย 

และไอเดียของคนอื่นๆ มาใชในกระบวนการตัดสินใจ 

รุนที่ 3

ในรุนที่ 3 อายุอยูในชวง 20-45 ป มีแนวโนมและมี 

สภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา 

แบบ Entrepreneurial และ Transformational ดวย ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากสําหรับคนรุนน้ีในบางครอบครัวถือเปนคน 

รุนใหมท่ีเพิ่งกาวเขาสูธุรกิจ ซ่ึงอาจไดรับอิทธิพลบางสวนมา 

จากผูสืบทอดธุรกิจรุนกอน มีงานวิจัยช้ีวา ภาวะผูนําของผู 

สืบทอดธุรกิจคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะกับผูบริหารในรุนที่ 

2-3 เพราะพวกเขาไมสามารถนําความคิดและจิตใจของคูคา 

และลูกคาได (อภิญญา, 2553) ซึ่งตองแกไขโดยการสรางให 

พวกเขามีความรูและประสบการณท่ีเพียงพอ อยางไรก็ตาม 

จากการที่คนรุนกอนทําใหพวกเขามีความรูเกี่ยวกับความ 

เหมาะสมและขอดีขอเสียของภาวะผูนําในแบบตางๆ จึง 

สามารถแสดงภาวะผูนําในแบบที่เกิดประโยชนตอองคกรได 

มีงานวิจัยช้ีวาคนรุนใหมมักจะภาวะผูนําแบบ DP ท่ีมักเปด 

โอกาสใหทีมงานมีโอกาสคิดและมีสวนรวมในกระบวนการ 

ทํางานหรือการตัดสินใจ ถึงแมผูนําจะเปนผูตัดสินใจในขั้น 

สุดทายก็ตาม ซ่ึงรูปแบบนี้เหมาะกับการทํางานเปนทีมและ 

คาดหวงัคณุภาพงานมากกวาความรวดเรว็ (อภญิญา, 2554) และ 

เนือ่งจากธุรกจิครอบครวัตองอาศัยความผกูพนัและสมัพนัธภาพ 

ระหวางคนในครอบครัวเปนเดิมพันสําคัญเพราะตองอาศัย 

ความสามคัคแีละรวมแรงรวมใจกันเปนตวัขับเคลือ่น และจาก 

การศึกษาของโครงการ GLOBE พบวารูปแบบของภาวะผูนํา 

ตาราง 2 แสดงความหมายของการเปนผูนําและการบริหารจัดการ

                   

วอรเร็น เบ็นเนส

จอรน คอตเตอร

คูซิส และ พอสเนอร

อัมราฮัม ซาเลนิก

จอรน มาริออทติ

จอรจ เวเทอรสบี

                การเปนผูนํา

“ผูนํา ทําสิ่งที่ควรทํา”

“การเปนผูนํา เปนเรื่องของการรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลง

คําวา การเปนผูนํา ใหความรูสึกถึง

การเคลื่อนไหว ไมหยุดนิ่ง

“...ผูนํายอมใสใจวาสิ่งตางๆ 

มีความหมายตอคนเราอยางไร”

“ผูนําคือสถาปนิก”

“ผูนํามุงใสใจการสรางวิสัยทัศนรวมกัน

                       การบริหารจัดการ

ผูจัดการ คือ ผูที่ทําสิ่งตางๆใหถูกตอง

“การจัดการเปนเรื่องการรับมือกับความสลับซับซอน”

“การจัดการเปนเรื่องการ จับ/จัด สิ่งของตางๆ เปน

เรื่องของการรักษาระบบระเบียบ การจัดองคกร 

และการควบคุม”

“ผูจัดการใสใจวาสิ่งตางๆ ทําสําเร็จลุลวงไดอยางไร”

“ผูจัดการคือนักกอสราง”

การจัดการ คือการออกแบบการทํางาน..เปนเรื่อง

เกี่ยวกับการควบคุม..”

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ(ผู้บริหาร)
การบริหารจัดการและการเปนผูนํา ตางก็มีความสําคัญ 

อยางไรก็ตามในธุรกิจครอบครัวที่ใหความสําคัญการบริหาร 

จัดการจนเกินพอดี มีการจัดการและควบคุมมาก ยอมไม 

กอใหเกิดความสรางสรรคและสรางความยั่งยืนอยางแทจริง 

ใหกับธุรกิจครอบครัวได

รุนที่ 1 

ผูสบืทอดธรุกิจรุนท่ี 1 ผูกอตัง้ จะอยูในชวงอาย ุ41-65 ป 

ขึน้ไป มแีนวโนมทีจ่ะมภีาวะผูนาํแบบ DP กับ Entrepreneurial 

มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา Transformational 

ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มแรกขององคกรเรียกวา 

ยคุการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Stage) ตองการ 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเพราะตองการการเติบโต ความคิด 

รเิร่ิมสรางสรรคเพือ่ใหเกดิความกาวหนา ซึง่ผูกอตัง้มกัมคีวาม 

รูสึกเปนเจาของ มีความทุมเทใหกับงานและทํางานดวยจิตใจ 

ท่ีมคีวามเปนเจาของ(Intrapreneurial Spirit) จงึมักมลีกัษณะ 

ภาวะผูนาํแบบ Entrepreneurial  ทีม่คีวามรูสกึวาตนเองเปน 

เจาของกิจการจริงๆ(Sense of Ownership) 

อยางไรก็ตามเมื่อธุรกิจขยายตัวใหญขึ้นความสามารถ 

หรือทักษะของธุรกิจครอบครัวไมพอในการจัดการธุรกิจตอง 

แบบ Team-oriented และ Participative เปนโมเดลที่มี 

ประสิทธิภาพที่สุดสําหรับประเทศไทย (Gupta et al,2002) 

นอกจากนี้ในรุนที่ 3 ยังมีภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial 

ผสมผสานเพิ่มขึ้นมาอีกอาจเปนเพราะการเปนสมาชิกใน 

ครอบครัวมกัมสีวนรวมเปนเจาของดวย เมือ่ผูนาํแบบ DP เปด 

โอกาสใหรวมตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ไดรวมเปน 

สวนหนึ่งของความสําเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำที่จะทำให้ธุรกิจ 
ครอบครัวประสบความสำเร็จ 

จากการสํารวจความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของผูนําที่ 

จะทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จพบวา คนรุนที่ 1 

ใหความสาํคญัในเร่ืองของความยติุธรรมมากทีส่ดุ รองลงมาคือ 

ความซ่ือสัตย ความเด็ดขาด กลาตดัสนิใจ และภาวะผูนาํเทาๆ 

กัน ทั้งนี้จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขาเชื่อวาคุณธรรมและ 

ความซือ่สตัยจะเปนรากฐานท่ีดีของทุกอยาง และเน่ืองจากตอง 

เปนผูชี้ทิศทางธุรกิจและตองการใหคนหมูมากเดินตามความ 

เด็ดขาด กลาตัดสินใจ และภาวะผูนําจึงมีความสําคัญมาก 

เชนกัน 

ขณะทีค่นรุนท่ี 2 ใหความสาํคัญในเร่ืองของความเดด็ขาด 

กลาตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การหาความรูและ 

วิธีการใหมๆ อยูเสมอตามลําดับ จากขอมูลเชิงลึกพวกเขา 

เชื่อวาผูนําควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แพราะมีผลตอ 

ความกาวหนาของบริษัท ขณะเดียวกันก็ควรรับฟงความ 

คิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหเห็นรอบดานและแกปญหาถูกจุด และ 

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจที่สูงผูนําก็ควรแสวงหาความรู 

ใหมๆ เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําร็จ 

สวนคนรุนท่ี 3 ใหความสําคัญในเร่ืองของภาวะผูนํา 

มากที่สุด รองลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ รับฟงความ 

คิดเหน็ของผูอืน่ ความซือ่สตัย เทาๆกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากพวกเขา 

เช่ือวาองคกรตองการภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมในการ 

บริหารงาน ซ่ึงตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปลี่ยนส่ิงตางๆ 
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ตามสถานการณไดรวดเร็ว อีกท้ังการรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูอื่นจะทําใหไดมุมมองในการพัฒนาท่ีกวางข้ึน และพวกเขา 

ยังเห็นวาความซื่อสัตยเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผู นําทุกคน 

ควรจะมีอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา 

เถลิงศรี, (2554) ที่พบวาผูนําในโลกตะวันออกจะสนใจเรื่อง 

ของคุณธรรมนํ้ามิตร เรื่องของใจ และการใหโอกาสเติบโตใน 
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เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มีความซับซอนและ 

ละเอียดออนมากกวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผล 

กาํไรของกิจการเปนหลกั แตธรุกจิครอบครวัตอง 

มองในมิติที่หลากหลายอีกทั้งมีเรื่องของอารมณเข ามา 

เกี่ยวของดวยมาก ทําใหบทบาทของการเปนผูนําในธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยากมากกวา 

ผู นําของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเปนผู นํา 

ที่เปนผูรับใช การประนีประนอม ออนนอมถอมตน การมี 

อิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง การใหบริการ การเกื้อกูล 

และเอาใจใสตอผูอื่น 

เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะมีความออนไหวเรื่องของ

การใชอํานาจบงการ หากรูสึกวาผูนําธุรกิจครอบครัวมีการ 

ใชอํานาจในตําแหนงอาจเกิดการตอตานและนํามาซ่ึงปญหา 

ความขดัแยงในทีส่ดุ ผูนาํในธรุกจิครอบครวัจงึตองระมัดระวงั 

เรื่องการใชอํานาจโดยตําแหนงกับคนในครอบครัวเปนอยาง 

มาก ตารางท่ี 1 จะแสดงความแตกตางของผูนําโดยการใช 

สิทธิอํานาจบงการ และ ผูนําที่เปนผูรับใช และยึดมั่นใน 

หลักการ

ผูนํา แตกตางจาก ผูจัดการ ในขั้นพื้นฐานหลายประการ 

ในขณะที่ผูจัดการมุงการบริหาร(Administer) ทวาผูนํามุง 

ประดิษฐคิดสรางสิ่งใหมๆเสมอ(Innovate) ดังนั้นผูจัดการ 

จึงไดแตรักษาสถานะการบริการ(Maintain) ทวาผูนํามุง 

พัฒนา(Develop) ผูจัดการวางใจในระบบและตัดสินดวย 

การควบคุม(Control) แตผูนําวางใจในคนทํางานและความ 

รับผิดชอบ(Trust)

ผูจดัการจะเปนคนทีใ่หความสําคัญกบัการทํางานใหลุลวง 

การทาํงานของผูจดัการจงึมรีะเบยีบแบบแผน เปนขัน้เปนตอน 

และใหความสําคัญกับปริมาณ ซ่ึงยึดตามกระบวนการและ 

มาตราการควบคมุตางๆ โดยมกีารกาํหนดเนือ้งานและผลลัพธ 

ที่ชี้วัดไดไวอยางชัดเจน ความสําเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยู 

กับการวางแผน การจดัการ การสรางผลลพัธ และการควบคมุ

ผูจัดการจะแบงงานออกมาไดอยางชัดเจนตามกลยุทธ

ที่กําหนดไว โดยใหความสนใจกับรายละเอียดและความเปน 

ไปไดในการทําสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นไปทีละขั้นในแตละวัน ซึ่ง 

เปนกรอบความคิดที่มุงเนนตัวงาน โดยใหความสําคัญกับการ 

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงมอบสินคาและ 

บริการที่ตรงเวลา  ประหยัดตนทุน และสรางรายไดตาม 

เปาหมายในแตละไตรมาส

อยางไรก็ตามเนื่องจากความสําเร็จของผูจัดการข้ึนอยู 

กบัการกระทาํของผูอืน่ ความสามารถในการสรางแรงจงูใจจงึ 

เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่ง เชนเดียวกับการเขาใจวาอะไร 

ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูคน การเขาใจวาจะประพฤติตัว 

อยางไรใหสามารถดึงคนเขามีสวนรวมในการทํางาน ท้ังคนท่ี 

เปนผูใตบงัคบับญัชาของพวกเขาโดยตรง ผูบรหิารระดบัเดยีว 

กันในสวนอื่นขององคกร และที่สําคัญคือผูบังคับบัญชาของ 

พวกเขาเอง 

ผูนํา มักจะเปนคนที่อยูตรงขามกับ ผูบริหารจัดการ โดย 

ผูบริหารและผูนํานั้นเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” ของ 

องคกร โดยผูจดัการจะมุงเนนทาํส่ิงทีอ่ยูตรงหนา มุงเนนเฉพาะ 

บางเร่ืองและการดาํเนนิการควบคุม แตผูนาํจะมองไปขางหนา 

สรางวสัิยทศันและความสมัพนัธกบัผูอืน่ และสรางวสิยัทศันที่ 

ทําใหคนในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตามพวก 

เขา ผูนําจะดึงคนใหเขามามีสวนรวมและเกดิการกระตนืรอืรน 

ที่จะทําตามวิสัยทัศนของผูนํา มากกวาผลักดันใหทําสิ่งที่ผูนํา 

ตองการ

ผูนําจะตองเปนคนแรกที่คาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง

และวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางมี 

ประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัวงาย เปดรับทางเลือก 

อืน่และเตม็ใจรับความเสีย่ง เปนผูนาํการเปลีย่นแปลงมากกวา 

จะพยายามรักษาสภาพเดิมที่เปนอยู  และทําใหเกิดเปน 

ความจริง

ในหนึง่คนสามารถมทีัง้คุณลกัษณะของผูนําและผูบริหาร 

ที่ชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหการบริหารธุรกิจ 

ครอบครัวเปนไป

รูปแบบภาวะผู้นำในธุรกิจครอบครัว 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยศึกษาธุรกิจ 

ครอบครวั ไดทําการวจัิยถงึรปูแบบผูนําในธรุกจิครอบครวั โดย 

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวน 58 คน และทดสอบรปูแบบ 

ของภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Style) คือจิตใจพรอมที่จะแขงขันสูง พยายามแสวงหา 

มุมมองหรือวิธีการใหมๆ ที่จะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการ 

แขงขัน กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาลองสิ่งใหมๆ เนน 

การกระทําเพื่อผลงานและรูสึกวาตนเองเปนเจาของกิจการ 

จริงๆ จึงมีความมุงมั่นท่ีจะทําใหดีท่ีสุด เพื่อใหกิจการที่ตน 

บรหิารประสบความสาํเรจ็ โดยมแีนวคดิทีจ่ะผลกัดนัใหกจิการ 

ประสบความสาํเรจ็ควบคูไปกบัการใหความสาํคัญในประเดน็ 

ตนทุนตํ่า กําไรสูง

2. ผูนําแบบเผด็จการ (Authoritative Style) ภาวะ 

ผูนําแบบชี้นํา (Directive Style) =AD Style เนนการบังคับ 

บัญชาและการออกคําสั่งเปนสําคัญ มักจะตัดสินใจดวย 

ตนเองแตผูเดียว บัญชาการทํางานแบบสั่งการลงมาเลย และ 

ไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกลูกนองมากนัก มักใชวิธี 

การใหรางวลัและลงโทษใหลกูนองรูถงึความคาดหวงั ใหทิศทาง 

วาควรทาํอะไรและควรทาํอยางไร ใหกําหนดการเกีย่วกบังาน 

ที่ตองทําใหและรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่แนนอนชัดเจน 

และใหทุกคนเขาใจตรงกันวาบทบาทของผูนําคืออะไรบาง

3. ผูนาํแบบประชาธปิไตย(Democratic Style  = DP 

Style เปดโอกาสใหลกูนองมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และพูด 

คุยดวย เอาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนองมาอภิปราย 

แสดงความคิดเหน็ในปญหาตางๆ เพือ่เอาความคดิทีด่ทีีส่ดุมา 

ใชและใชการใหขอมลูยอนกลบัเปนโอกาสในการช้ีแนะชวยให 

ลกูนองมพีฒันาการทีด่ขึีน้ สามารถทําใหลกูนองมใีจใหกบัการ 

รวมตดัสนิใจ ผูนาํจะปรกึษาปญหากบัลกูนองและขอใหลกูนอง 

เสนอแนะรวมทั้งนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางจริงจัง

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

style) เปนผูทีไ่ดรบัความชืน่ชม การยอมรบัเคารพนบัถอืและ 

ความไววางใจเปนอยางสูงจากลูกนอง เปนแบบอยางท่ีดีตอ 

ลูกนองมีอิทธิพลตอความคิดและการปฎิบัติงานของลูกนองมี 

พฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูท่ีอยูรอบตัว มีความ 

กระตือรือรนและมองโลกในแงดี สามารถกระตุนและสราง 

ความเชื่อมั่นใหลูกนองเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ 

แกปญหาในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนของ 

องคกรเกิดการเรียนรูและยังเอาใจใสในความตองการของ 

ลกูนองเพ่ือความสาํเรจ็และความกาวหนาของของแตละบคุคล 

โดยสามารถเปนที่ปรึกษา ดูแลเอาใจใสและทําใหลูกนองรูสึก 

มีคุณคาและมีความสําคัญ

โดยสรุปผลวิจัย 
1. รูปแบบภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัยพบวาธุรกิจรุนที่ 1 (ผูกอตั้ง) มีแนวโนมที่ 

จะมีภาวะผูนําแบบ DP Style และผูนําแบบผูประกอบการ 

มากที่สุด ในขณะที่รุนที่ 2 มีแนวโนมที่จะมีเฉพาะภาวะผูนํา 

แบบ DP และ ผูนําการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด และรุนที่ 3 จะ 

มีแนวโนมที่จะมีภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด

และพบวาคณุลักษณะของผูนาํทีจ่ะทําใหธรุกจิครอบครวั 

ประสบความสําเร็จไดแก ความเด็ดขาด/กลาตัดสินใจ รับฟง 

ความคิดเห็นของผูอื่น ความซื่อสัตย คุณธรรม การหาความรู 

และวิธีการใหมๆ อยู เสมอ ภาวะผู นําและความยุติธรรม 

ตามลําดับ

2. รูปแบบภาวะผูนําของผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว

จากผลการวิจัยพบวาในภาพรวมผูสบืทอดธรุกจิทัง้ 3 รุน 

มีระดับภาวะผูนําแบบ  DP  ในระดับตรงมากที่สุด ทั้งนี้อาจ 

เปนเพราะธุรกจิครอบครวั นัน้มเีรือ่งของอารมณเขามาเก่ียวของ 

ดวย ซึ่งเปนเรื่องที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อความเปน 

คนกันเองในเดยีวกัน ทาํใหเกดิความคุนเคย แตกไ็มอาจละเลย 

ในเรือ่งความเกรงใจกนั โดยเฉพาะทีเ่ปนสามภีรรยา หรอืพอแม 

ลูก โดยไมสามารถออกคําสั่งตามใจชอบได เพราะเรื่องนี้อาจ 

ทําใหเกิดความหมางใจผิดกันไดงายกวาคนนอกเสียอีก ผูนํา 

ตองตระหนักในความออนไหวในเรือ่งของความรูสึก ความเหน็ 

หรอืความคิดของคนอืน่ดวย เมือ่องคกรเตบิโตขึน้ตองทิง้รปูแบบ 

การบริหารของตนเอง ความสามารถในการมอบอํานาจและ 

พัฒนาทีมเปนสิ่งสําคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว ซึ่งตอง 

ใชภาวะผูนําแบบ DP ที่เปดโอกาสใหทุกคนไดคิดและมีสวน 

รวมในการทาํงานและการตดัสนิใจ ซึง่จะทาํใหทกุคนรูสกึเปน 

สวนหนึง่ของความสําเร็จ และรูสกึมีสวนรวมเปนเจาของ  และ 

ทาํงานดวยจติใจของคนทีเ่ปนเจาของ มคีวามผกูพนัและความ 

สามคัค ีซึง่เปนคณุลกัษณะเดนอยางหนึง่ของธรุกจิครอบครัวท่ี 

มใีหเหน็ในทกุรุน และหากพจิารณาทลีะรุนจะพบรายละเอยีด 

ดังตาราง

การบริหารจัดการและการเป็นผู้นำ 
ต่างก็มีความสำคัญ อย่างไรก็ตามใน 
ธุรกิจครอบครัวท่ีให้ความสำคัญการ 
บริหารจัดการจนเกินพอดี มีการ 
จัดการและควบคุมมาก ย่อมไม่ก่อให้ 
เกิดความสร้างสรรค์และสร้างความ 
ย่ังยืนอย่างแท้จริงให้กับธุรกิจ 
ครอบครัวได้

ใชความสามารถและบคุลากรเขามารวมมอืหรือใชทมีทาํงานที่ 

ใหญขึน้ จงึจาํเปนตองใชวธีิการบรหิารงานแบบกระจายอาํนาจ 

โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 

แสดงฝมือ ในการบริหารบางเพื่อใหการดําเนินงานคลองตัว 

และรวดเร็วทันกับสภาพการแขงขันได ซ่ึงสอดคลองกับงาน 

วจิยัของ Salahuddin(2010) ทีพ่บวาคนรุน Baby Broomers 

อายุอยูในชวง 52-69 ป/ 48-66 ป มีความเชื่อมั่นในภาวะ 

ผูนาํแบบ Participative โดยภาวะผูนาํแบบ DP จะใหพนกังาน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจและพิจารณาวาจะทําอะไรและ 

อยางไรเกีย่วกบันโยบาย อยางไรกต็ามการตดัสนิใจขัน้สดุทาย 

ของผูนําจะยอมรับขอเสนอแนะเหลานั้นหรือไม การใชภาวะ 

ผูนํารูปแบบนี้จะเปนประโยชนตอผูนํา คือทําใหเปนสวนหนึ่ง 

ของทีมและชวยทําใหการตัดสินใจไดถูกตอง แตในบางคร้ังก็ 

จะทําใหเสียคาใชจายจากการประชุมที่ไมเสร็จสิ้นและทําให 

พนักงานสับสนรูสึกวาขาดผูนํา(Goleman ,2000)

นอกจากนี้แมรุนที่ 1 จะมีแนวโนมภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ 

ในขางตนมากที่สุด แตในรุนนี้ยังปรากฏลักษณะของผูนํา  

Transformational ผสมผสานเขามาดวย อาจเนื่องมาจาก 

การทีโ่ลกธุรกจิทกุวันนีท้ีม่กีารแขงขนัสงู บรษัิททีป่ระสบความ 

สําเร็จจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของโลกทีพ่ลกิผันไปอยางรวดเรว็ ผูนาํทีม่ปีระสิทธผิล 

จะสงเสรมิวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงและนําการเปลีย่นแปลง 

ดังกลาวมาสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ผูนําจึงตอง 

ปรบัตวัแสดงบทบาทภาวะผูนาํแบบ Transformational เพือ่ 

สราวความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยอาศัยลักษณะเดน คือ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Inspirational 

motivation) เปนที่ชื่นชอบเคารพนับถือและไววางใจ

2. การสรางแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 

มีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจกับผูที่อยูรอบตัว

3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) 

กระตุนผูตามใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

4. การคาํนงึถงึความเปนปจเจกบคุคล (Individualized 

consideration) เอาใจใสในความตองการของผูตามเพื่อ 

ความสําเร็จและความกาวหนาของแตละบุคคล (Bass, 1985, 

Avolio, Bass and Jung, 1999)

ขอไดเปรียบอยางหน่ึงที่ทําใหธุรกิจครอบครัวยืนหยัด 

อยูไดนานคอื ความสามารถในการปรบัตวัเมือ่ภาวะเศรษฐกจิ 

วิกฤติ บริษัทจะสามารถปรับตัวไดเร็วกวาคู แขงที่บริหาร 

โครงสรางอืน่ เนือ่งจากผูนาํธรุกจิครอบครวัสวนใหญมอีาํนาจ 

ตัดสนิใจแบบเบด็เสรจ็ ไมจําเปนตองปรกึษากับผูถอืหุนจาํนวน 

มากทีอ่าจมคีวามคิดเหน็แตกตางกนัไป ซึง่ชวยใหการเคลือ่นตวั 

เชิงกลยุทธสามารถทําไดจริงในเวลาที่รวดเร็ว (พลอย, 2554) 

นัน่จงึเปนเหตุผลวาเหตุใดผูนําในรุนน้ียงัมรีะดับภาวะผูนาํแบบ 

AD อยู แมจะไมปรากฎโดดเดนเทากับอีก 3 แบบ แตก็ยังถือ 

วามคีวามจาํเปนในการบรหิารธุรกจิอยู ซึง่พบวารุนที ่1 มีระดับ 

ภาวะผูนาํแบบ AD สงูกวารุนที ่2 และรุนที ่3 ทัง้น้ีอาจเนือ่งจาก 

ในตอนเริ่มแรกของการกอตั้งกิจการเจาของกิจการสวนใหญ 

มกับรหิารงานโดยรวมอาํนาจไวทีตั่วเองเปนศนูยกลางตัดสนิใจ 

แบบเบ็ดเสร็จตามลักษณะภาวะผูนํา AD ซึ่งมีความจําเปน 

เมื่อธุรกิจยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนและมีการสรางวิสัยทัศนใหม

ที่ตองขับเคลื่อนคนไปตามวิสัยทัศน (Goleman, 2000) 

อยางไรก็ตามมีหลายงานวิจัยชี้วา ผูนําจําเปนตองแสดงออก 

หลายรูปแบบจึงจะทําใหบรรยากาศและผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจออกมาดีท่ีสุด และผูนําท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดตอง 

รูจกัยดืหยุนท่ีจะสลบัใชภาวะผูนาํรปูแบบตางๆ ผูนาํไมควรจบัคู 

รปูแบบภาวะผูนําไวกับสถานการณอยางใดอยางหนึง่ แตควรมี 

ความลื่นไหลรูจักสังเกตุผลตอบรับท่ีได แลวปรับรูปแบบของ 

ตนเองเพื่อใหไดผลดีที่สุด(Goleman ,20006)

รุนที่ 2

รุนที่ 2 อายุอยูในชวง 20-65 ปขึ้นไป มีแนวโนมที่จะมี 

ภาวะผูนําแบบ DP และ Transformational มากที่สุดและ 

มรีะดบัภาวะผูนาํแบบ AD ตํา่ทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นแตกตางจากธุรกิจท่ัวไปตรงท่ีนอกจากตองให 

ความสําคัญกับเรื่องผลกําไรแลว ยังตองใหความสนใจในเรื่อง 

ของการรักษาครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจของคนในรุน   

ที่ 2 พวกเขาจึงมีมุมมองที่แตกตางจากไปจากรุนที่ 1(ผูกอตั้ง) 

ในเรื่องความรู มีการศึกษาและเรียนรูสูงกวาตรงกับธุรกิจ 

มากกวา มีความมั่นคงปลอดภัยในดานการลงทุนและความ 

เสี่ยงในการลงทุน เอกลักษณของคนในรุนท่ี 2 คือตองการ 

สรางแบรนดหรอืความโดดเดนใหกบัธรุกจิ พวกเขาไดมโีอกาส 

ในการทดลองตดัสนิใจทางธรุกจิ มคีวามคาดหวงัในการเขามา 

ดาํเนนิธรุกจิครอบครวัหรือการสวมแทนตาํแหนง การควบคมุ 

ความเปนเจาซ่ึงคิดอยูแตไมรูวาจะมีโอกาสเมื่อไร (Bendor, 

2009 อางถึงในดนัย, 2555)

ดวยเหตน้ีุอาจทาํใหยงัไมมคีวามรูสกึวาเปนเจาของกจิการ 

มากเทาผูกอตั้ง โดยเฉพาะกิจการท่ีรุนพอแมหรือรุนผูกอตั้ง 

ยงัคงอยูในธรุกจิดวยและหากรุนที ่1 เคยทาํแลวประสบความ 

สําเร็จ พอรุนที่ 2 เริ่มเขามา คนรุนที่ 1 ก็อาจจะไมยอมปลอย 

ใหคนในรุนที่ 2 ซึ่งในประเทศไทยนั้นรุนที่ 2 ที่เขามาสูธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นสวนใหญจบการศึกษามาแลวก็เขาทํางานเลย 

โดยธุรกิจหรือประสบการณในการทํางานอาจไมเหมือนรุน     

ที่ 1 ที่เรียนรูการจัดการดวยการทดลองทําดวยประสบการณ 

ของตนเองจึงรูสึกถึงความเปนเจาของมากกวาที่จะทําใหมี 

ระดับภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial ตํ่ากวารุนที่ 1 ซึ่ง 

บางครั้งทําใหเกิดปญหาคนรุนที่ 2 มักออกไปประกอบอาชีพ 

อื่น หรือมําธุรกิจอื่นเพราะไมเขาใจในตัวธุรกิจและไมมีทักษะ 

เพียงพอ 

อยางไรก็ตามรุนท่ี 2 หากอยูในชวของธุรกิจที่ขยายตัว 

ใหญข้ึน ก็มักจะมีการนําคนนอกที่จะเปนทีมเดิมที่มาจากรุน 

พอแม การจะสรางความเชื่อถือหรือลดความขัดแยงไดมาก 

เพียงใดและสามารถจะทํางานทํางานกลมเกลียวกันจริงๆ ได 

อยางไรจึงขึ้นอยูกับลักษณะหรือรูปแบบของการบริหารของ 

ผูนํา ซึ่งลักษณะนี้จึงใชภาวะผูนําแบบ DP ซึ่งมีขอดีคือทําให 

พนักงานมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้จะทําให 

เกิดองคกรที่มีความยืดหยุนและความรับผิดชอบและชวย 

สรางไอเดียใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ (Goleman, 2000) ซึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sala huddin(2010) ที่พบวาคน 

Generation Xer อายุระหวางชวง 32-52 ป สนับสนุน         

Participative leadership เนนทีค่วามยตุธิรรม ความสามารถ 

และความตรงไปตรงมา คนกลุมนี้นําโดยใชความคิดที่ทาทาย 

และไอเดียของคนอื่นๆ มาใชในกระบวนการตัดสินใจ 

รุนที่ 3

ในรุนที่ 3 อายุอยูในชวง 20-45 ป มีแนวโนมและมี 

สภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา 

แบบ Entrepreneurial และ Transformational ดวย ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากสําหรับคนรุนนี้ในบางครอบครัวถือเปนคน 

รุนใหมท่ีเพิ่งกาวเขาสูธุรกิจ ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลบางสวนมา 

จากผูสืบทอดธุรกิจรุนกอน มีงานวิจัยชี้วา ภาวะผูนําของผู 

สืบทอดธุรกิจคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะกับผูบริหารในรุนที่ 

2-3 เพราะพวกเขาไมสามารถนําความคิดและจิตใจของคูคา 

และลูกคาได (อภิญญา, 2553) ซึ่งตองแกไขโดยการสรางให 

พวกเขามีความรูและประสบการณที่เพียงพอ อยางไรก็ตาม 

จากการที่คนรุนกอนทําใหพวกเขามีความรูเกี่ยวกับความ 

เหมาะสมและขอดีขอเสียของภาวะผูนําในแบบตางๆ จึง 

สามารถแสดงภาวะผูนําในแบบที่เกิดประโยชนตอองคกรได 

มีงานวิจัยชี้วาคนรุนใหมมักจะภาวะผูนําแบบ DP ที่มักเปด 

โอกาสใหทีมงานมีโอกาสคิดและมีสวนรวมในกระบวนการ 

ทํางานหรือการตัดสินใจ ถึงแมผูนําจะเปนผูตัดสินใจในขั้น 

สุดทายก็ตาม ซึ่งรูปแบบน้ีเหมาะกับการทํางานเปนทีมและ 

คาดหวงัคณุภาพงานมากกวาความรวดเรว็ (อภญิญา, 2554) และ 

เนือ่งจากธุรกจิครอบครวัตองอาศัยความผกูพนัและสมัพนัธภาพ 

ระหวางคนในครอบครัวเปนเดิมพันสําคัญเพราะตองอาศัย 

ความสามคัคแีละรวมแรงรวมใจกันเปนตวัขบัเคลือ่น และจาก 

การศึกษาของโครงการ GLOBE พบวารูปแบบของภาวะผูนํา 

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ(ผู้บริหาร)
การบริหารจัดการและการเปนผูนํา ตางก็มีความสําคัญ 

อยางไรก็ตามในธุรกิจครอบครัวที่ใหความสําคัญการบริหาร 

จัดการจนเกินพอดี มีการจัดการและควบคุมมาก ยอมไม 

กอใหเกิดความสรางสรรคและสรางความยั่งยืนอยางแทจริง 

ใหกับธุรกิจครอบครัวได

รุนที่ 1 

ผูสบืทอดธรุกิจรุนที ่1 ผูกอต้ัง จะอยูในชวงอาย ุ41-65 ป 

ขึน้ไป มแีนวโนมทีจ่ะมภีาวะผูนาํแบบ DP กับ Entrepreneurial 

มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา Transformational 

ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มแรกขององคกรเรียกวา 

ยคุการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Stage) ตองการ 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเพราะตองการการเติบโต ความคิด 

รเิร่ิมสรางสรรคเพือ่ใหเกดิความกาวหนา ซึง่ผูกอตัง้มกัมีความ 

รูสึกเปนเจาของ มีความทุมเทใหกับงานและทํางานดวยจิตใจ 

ท่ีมคีวามเปนเจาของ(Intrapreneurial Spirit) จงึมกัมลีกัษณะ 

ภาวะผูนาํแบบ Entrepreneurial  ทีม่คีวามรูสกึวาตนเองเปน 

เจาของกิจการจริงๆ(Sense of Ownership) 

อยางไรก็ตามเมื่อธุรกิจขยายตัวใหญขึ้นความสามารถ 

หรือทักษะของธุรกิจครอบครัวไมพอในการจัดการธุรกิจตอง 

แบบ Team-oriented และ Participative เปนโมเดลท่ีมี 

ประสิทธิภาพที่สุดสําหรับประเทศไทย (Gupta et al,2002) 

นอกจากนี้ในรุนที่ 3 ยังมีภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial 

ผสมผสานเพ่ิมขึ้นมาอีกอาจเปนเพราะการเปนสมาชิกใน 

ครอบครวัมกัมสีวนรวมเปนเจาของดวย เมือ่ผูนาํแบบ DP เปด 

โอกาสใหรวมตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ไดรวมเปน 

สวนหนึ่งของความสําเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำที่จะทำให้ธุรกิจ 
ครอบครัวประสบความสำเร็จ 

จากการสํารวจความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของผูนําที่ 

จะทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จพบวา คนรุนที่ 1 

ใหความสําคญัในเร่ืองของความยตุธิรรมมากทีสุ่ด รองลงมาคือ 

ความซือ่สัตย ความเด็ดขาด กลาตดัสินใจ และภาวะผูนาํเทาๆ 

กัน ทั้งนี้จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขาเชื่อวาคุณธรรมและ 

ความซ่ือสัตยจะเปนรากฐานท่ีดขีองทุกอยาง และเนือ่งจากตอง 

เปนผูชี้ทิศทางธุรกิจและตองการใหคนหมูมากเดินตามความ 

เด็ดขาด กลาตัดสินใจ และภาวะผูนําจึงมีความสําคัญมาก 

เชนกัน 

ขณะทีค่นรุนที ่2 ใหความสาํคัญในเร่ืองของความเดด็ขาด 

กลาตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การหาความรูและ 

วิธีการใหมๆ อยูเสมอตามลําดับ จากขอมูลเชิงลึกพวกเขา 

เชื่อวาผูนําควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แพราะมีผลตอ 

ความกาวหนาของบริษัท ขณะเดียวกันก็ควรรับฟงความ 

คิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหเห็นรอบดานและแกปญหาถูกจุด และ 

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจท่ีสูงผูนําก็ควรแสวงหาความรู 

ใหมๆ เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําร็จ 

สวนคนรุนท่ี 3 ใหความสําคัญในเร่ืองของภาวะผูนํา 

มากที่สุด รองลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ รับฟงความ 

คิดเหน็ของผูอืน่ ความซือ่สัตย เทาๆกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากพวกเขา 

เชื่อวาองคกรตองการภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมในการ 

บริหารงาน ซึ่งตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปล่ียนส่ิงตางๆ 
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ตามสถานการณไดรวดเร็ว อีกท้ังการรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูอื่นจะทําใหไดมุมมองในการพัฒนาท่ีกวางขึ้น และพวกเขา 

ยังเห็นวาความซื่อสัตยเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผู นําทุกคน 

ควรจะมีอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา 

เถลิงศรี, (2554) ท่ีพบวาผูนําในโลกตะวันออกจะสนใจเรื่อง 

ของคุณธรรมนํ้ามิตร เรื่องของใจ และการใหโอกาสเติบโตใน 
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เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มีความซับซอนและ 

ละเอียดออนมากกวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผล 

กาํไรของกิจการเปนหลกั แตธรุกจิครอบครวัตอง 

มองในมิติที่หลากหลายอีกทั้งมีเรื่องของอารมณเข ามา 

เกี่ยวของดวยมาก ทําใหบทบาทของการเปนผูนําในธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยากมากกวา 

ผู นําของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเปนผู นํา 

ท่ีเปนผูรับใช การประนีประนอม ออนนอมถอมตน การมี 

อิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง การใหบริการ การเกื้อกูล 

และเอาใจใสตอผูอื่น 

เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะมีความออนไหวเรื่องของ

การใชอํานาจบงการ หากรูสึกวาผูนําธุรกิจครอบครัวมีการ 

ใชอํานาจในตําแหนงอาจเกิดการตอตานและนํามาซึ่งปญหา 

ความขดัแยงในทีส่ดุ ผูนาํในธรุกจิครอบครวัจงึตองระมัดระวัง 

เรื่องการใชอํานาจโดยตําแหนงกับคนในครอบครัวเปนอยาง 

มาก ตารางท่ี 1 จะแสดงความแตกตางของผูนําโดยการใช 

สิทธิอํานาจบงการ และ ผูนําที่เปนผูรับใช และยึดมั่นใน 

หลักการ

ผูนํา แตกตางจาก ผูจัดการ ในขั้นพื้นฐานหลายประการ 

ในขณะที่ผูจัดการมุงการบริหาร(Administer) ทวาผูนํามุง 

ประดิษฐคิดสรางสิ่งใหมๆเสมอ(Innovate) ดังน้ันผูจัดการ 

จึงไดแตรักษาสถานะการบริการ(Maintain) ทวาผู นํามุง 

พัฒนา(Develop) ผูจัดการวางใจในระบบและตัดสินดวย 

การควบคุม(Control) แตผูนําวางใจในคนทํางานและความ 

รับผิดชอบ(Trust)

ผูจดัการจะเปนคนทีใ่หความสาํคัญกบัการทาํงานใหลลุวง 

การทาํงานของผูจดัการจึงมรีะเบยีบแบบแผน เปนขัน้เปนตอน 

และใหความสําคัญกับปริมาณ ซึ่งยึดตามกระบวนการและ 

มาตราการควบคมุตางๆ โดยมกีารกาํหนดเนือ้งานและผลลัพธ 

ที่ชี้วัดไดไวอยางชัดเจน ความสําเร็จของการบริหารจึงข้ึนอยู 

กับการวางแผน การจดัการ การสรางผลลพัธ และการควบคมุ

ผูจัดการจะแบงงานออกมาไดอยางชัดเจนตามกลยุทธ

ที่กําหนดไว โดยใหความสนใจกับรายละเอียดและความเปน 

ไปไดในการทําสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นไปทีละขั้นในแตละวัน ซ่ึง 

เปนกรอบความคิดที่มุงเนนตัวงาน โดยใหความสําคัญกับการ 

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงมอบสินคาและ 

บริการที่ตรงเวลา  ประหยัดตนทุน และสรางรายไดตาม 

เปาหมายในแตละไตรมาส

อยางไรก็ตามเนื่องจากความสําเร็จของผูจัดการขึ้นอยู 

กบัการกระทาํของผูอืน่ ความสามารถในการสรางแรงจงูใจจงึ 

เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่ง เชนเดียวกับการเขาใจวาอะไร 

ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูคน การเขาใจวาจะประพฤติตัว 

อยางไรใหสามารถดึงคนเขามีสวนรวมในการทํางาน ท้ังคนท่ี 

เปนผูใตบงัคบับญัชาของพวกเขาโดยตรง ผูบรหิารระดบัเดยีว 

กันในสวนอื่นขององคกร และที่สําคัญคือผูบังคับบัญชาของ 

พวกเขาเอง 

ผูนํา มักจะเปนคนที่อยูตรงขามกับ ผูบริหารจัดการ โดย 

ผูบริหารและผูนํานั้นเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” ของ 

องคกร โดยผูจดัการจะมุงเนนทําส่ิงท่ีอยูตรงหนา มุงเนนเฉพาะ 

บางเรือ่งและการดาํเนนิการควบคมุ แตผูนาํจะมองไปขางหนา 

สรางวสิยัทศันและความสมัพนัธกบัผูอืน่ และสรางวสิยัทศันที่ 

ทําใหคนในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตามพวก 

เขา ผูนาํจะดึงคนใหเขามามีสวนรวมและเกดิการกระตนืรอืรน 

ที่จะทําตามวิสัยทัศนของผูนํา มากกวาผลักดันใหทําสิ่งที่ผูนํา 

ตองการ

ผูนําจะตองเปนคนแรกท่ีคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง

และวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางมี 

ประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัวงาย เปดรับทางเลือก 

อืน่และเตม็ใจรบัความเสีย่ง เปนผูนาํการเปลีย่นแปลงมากกวา 

จะพยายามรักษาสภาพเดิมที่เปนอยู  และทําใหเกิดเปน 

ความจริง

ในหนึง่คนสามารถมท้ัีงคุณลกัษณะของผูนําและผูบรหิาร 

ที่ชวยสงเสริมซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะทําใหการบริหารธุรกิจ 

ครอบครัวเปนไป

รูปแบบภาวะผู้นำในธุรกิจครอบครัว 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยศึกษาธุรกิจ 

ครอบครวั ไดทําการวจัิยถงึรปูแบบผูนาํในธรุกจิครอบครวั โดย 

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวน 58 คน และทดสอบรปูแบบ 

ของภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Style) คือจิตใจพรอมที่จะแขงขันสูง พยายามแสวงหา 

มุมมองหรือวิธีการใหมๆ ที่จะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการ 

แขงขัน กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาลองสิ่งใหมๆ เนน 

การกระทําเพื่อผลงานและรูสึกวาตนเองเปนเจาของกิจการ 

จริงๆ จึงมีความมุงมั่นที่จะทําใหดีที่สุด เพื่อใหกิจการที่ตน 

บรหิารประสบความสาํเรจ็ โดยมแีนวคิดทีจ่ะผลกัดนัใหกจิการ 

ประสบความสาํเรจ็ควบคูไปกบัการใหความสําคัญในประเด็น 

ตนทุนตํ่า กําไรสูง

2. ผูนําแบบเผด็จการ (Authoritative Style) ภาวะ 

ผูนําแบบชี้นํา (Directive Style) =AD Style เนนการบังคับ 

บัญชาและการออกคําสั่งเปนสําคัญ มักจะตัดสินใจดวย 

ตนเองแตผูเดียว บัญชาการทํางานแบบสั่งการลงมาเลย และ 

ไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกลูกนองมากนัก มักใชวิธี 

การใหรางวลัและลงโทษใหลกูนองรูถงึความคาดหวงั ใหทศิทาง 

วาควรทาํอะไรและควรทาํอยางไร ใหกําหนดการเกีย่วกบังาน 

ที่ตองทําใหและรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่แนนอนชัดเจน 

และใหทุกคนเขาใจตรงกันวาบทบาทของผูนําคืออะไรบาง

3. ผูนาํแบบประชาธปิไตย(Democratic Style  = DP 

Style เปดโอกาสใหลกูนองมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และพูด 

คุยดวย เอาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนองมาอภิปราย 

แสดงความคิดเหน็ในปญหาตางๆ เพือ่เอาความคดิทีด่ทีีสุ่ดมา 

ใชและใชการใหขอมลูยอนกลบัเปนโอกาสในการช้ีแนะชวยให 

ลกูนองมพัีฒนาการทีดี่ขึน้ สามารถทําใหลกูนองมใีจใหกบัการ 

รวมตดัสนิใจ ผูนาํจะปรกึษาปญหากบัลกูนองและขอใหลกูนอง 

เสนอแนะรวมทั้งนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางจริงจัง

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

style) เปนผูทีไ่ดรบัความชืน่ชม การยอมรบัเคารพนบัถือและ 

ความไววางใจเปนอยางสูงจากลูกนอง เปนแบบอยางที่ดีตอ 

ลูกนองมีอิทธิพลตอความคิดและการปฎิบัติงานของลูกนองมี 

พฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูท่ีอยูรอบตัว มีความ 

กระตือรือรนและมองโลกในแงดี สามารถกระตุนและสราง 

ความเชื่อม่ันใหลูกนองเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ 

แกปญหาในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนของ 

องคกรเกิดการเรียนรูและยังเอาใจใสในความตองการของ 

ลกูนองเพือ่ความสาํเรจ็และความกาวหนาของของแตละบคุคล 

โดยสามารถเปนที่ปรึกษา ดูแลเอาใจใสและทําใหลูกนองรูสึก 

มีคุณคาและมีความสําคัญ

โดยสรุปผลวิจัย 
1. รูปแบบภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัยพบวาธุรกิจรุนท่ี 1 (ผูกอตั้ง) มีแนวโนมที่ 

จะมีภาวะผูนําแบบ DP Style และผูนําแบบผูประกอบการ 

มากที่สุด ในขณะที่รุนที่ 2 มีแนวโนมที่จะมีเฉพาะภาวะผูนํา 

แบบ DP และ ผูนําการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด และรุนที่ 3 จะ 

มีแนวโนมที่จะมีภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด

และพบวาคณุลกัษณะของผูนาํท่ีจะทําใหธรุกจิครอบครวั 

ประสบความสําเร็จไดแก ความเด็ดขาด/กลาตัดสินใจ รับฟง 

ความคิดเห็นของผูอื่น ความซื่อสัตย คุณธรรม การหาความรู 

และวิธีการใหมๆ อยู เสมอ ภาวะผู นําและความยุติธรรม 

ตามลําดับ

2. รูปแบบภาวะผูนําของผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว

จากผลการวจิยัพบวาในภาพรวมผูสบืทอดธรุกจิทัง้ 3 รุน 

มีระดับภาวะผูนําแบบ  DP  ในระดับตรงมากที่สุด ทั้งนี้อาจ 

เปนเพราะธรุกิจครอบครวั นัน้มเีรือ่งของอารมณเขามาเก่ียวของ 

ดวย ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อความเปน 

คนกนัเองในเดยีวกนั ทําใหเกดิความคุนเคย แตกไ็มอาจละเลย 

ในเร่ืองความเกรงใจกัน โดยเฉพาะทีเ่ปนสามภีรรยา หรอืพอแม 

ลูก โดยไมสามารถออกคําสั่งตามใจชอบได เพราะเรื่องนี้อาจ 

ทําใหเกิดความหมางใจผิดกันไดงายกวาคนนอกเสียอีก ผูนํา 

ตองตระหนักในความออนไหวในเรือ่งของความรูสึก ความเหน็ 

หรอืความคิดของคนอืน่ดวย เมือ่องคกรเตบิโตขึน้ตองทิง้รูปแบบ 

การบริหารของตนเอง ความสามารถในการมอบอํานาจและ 

พัฒนาทีมเปนสิ่งสําคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว ซ่ึงตอง 

ใชภาวะผูนําแบบ DP ที่เปดโอกาสใหทุกคนไดคิดและมีสวน 

รวมในการทาํงานและการตดัสนิใจ ซึง่จะทําใหทกุคนรูสึกเปน 

สวนหนึง่ของความสาํเร็จ และรูสกึมีสวนรวมเปนเจาของ  และ 

ทาํงานดวยจิตใจของคนทีเ่ปนเจาของ มคีวามผูกพันและความ 

สามคัค ีซึง่เปนคณุลกัษณะเดนอยางหน่ึงของธรุกจิครอบครัวที่ 

มใีหเหน็ในทกุรุน และหากพจิารณาทีละรุนจะพบรายละเอยีด 

ดังตาราง

ใชความสามารถและบคุลากรเขามารวมมือหรือใชทมีทํางานที่ 

ใหญขึน้ จงึจาํเปนตองใชวธิกีารบรหิารงานแบบกระจายอาํนาจ 

โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 

แสดงฝมือ ในการบริหารบางเพื่อใหการดําเนินงานคลองตัว 

และรวดเร็วทันกับสภาพการแขงขันได ซ่ึงสอดคลองกับงาน 

วจิยัของ Salahuddin(2010) ทีพ่บวาคนรุน Baby Broomers 

อายุอยูในชวง 52-69 ป/ 48-66 ป มีความเชื่อมั่นในภาวะ 

ผูนาํแบบ Participative โดยภาวะผูนําแบบ DP จะใหพนกังาน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจและพิจารณาวาจะทําอะไรและ 

อยางไรเกีย่วกบันโยบาย อยางไรกต็ามการตัดสนิใจขัน้สุดทาย 

ของผูนําจะยอมรับขอเสนอแนะเหลานั้นหรือไม การใชภาวะ 

ผูนํารูปแบบนี้จะเปนประโยชนตอผูนํา คือทําใหเปนสวนหนึ่ง 

ของทีมและชวยทําใหการตัดสินใจไดถูกตอง แตในบางคร้ังก็ 

จะทําใหเสียคาใชจายจากการประชุมท่ีไมเสร็จสิ้นและทําให 

พนักงานสับสนรูสึกวาขาดผูนํา(Goleman ,2000)

นอกจากนี้แมรุนที่ 1 จะมีแนวโนมภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ 

ในขางตนมากที่สุด แตในรุนนี้ยังปรากฏลักษณะของผูนํา  

Transformational ผสมผสานเขามาดวย อาจเนื่องมาจาก 

การทีโ่ลกธุรกจิทกุวนันีท้ีมี่การแขงขนัสงู บรษิทัทีป่ระสบความ 

สําเร็จจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของโลกทีพ่ลกิผันไปอยางรวดเรว็ ผูนาํทีม่ปีระสิทธผิล 

จะสงเสรมิวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงและนาํการเปลีย่นแปลง 

ดังกลาวมาสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ผูนําจึงตอง 

ปรบัตวัแสดงบทบาทภาวะผูนาํแบบ Transformational เพือ่ 

สราวความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยอาศัยลักษณะเดน คือ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Inspirational 

motivation) เปนที่ชื่นชอบเคารพนับถือและไววางใจ

2. การสรางแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 

มีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจกับผูที่อยูรอบตัว

3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) 

กระตุนผูตามใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

4. การคาํนงึถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized 

consideration) เอาใจใสในความตองการของผูตามเพื่อ 

ความสําเร็จและความกาวหนาของแตละบุคคล (Bass, 1985, 

Avolio, Bass and Jung, 1999)

ขอไดเปรียบอยางหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวยืนหยัด 

อยูไดนานคอื ความสามารถในการปรบัตวัเมือ่ภาวะเศรษฐกจิ 

วิกฤติ บริษัทจะสามารถปรับตัวไดเร็วกวาคู แขงที่บริหาร 

โครงสรางอืน่ เนือ่งจากผูนาํธรุกจิครอบครวัสวนใหญมอีาํนาจ 

ตดัสินใจแบบเบ็ดเสรจ็ ไมจาํเปนตองปรกึษากับผูถือหุนจาํนวน 

มากทีอ่าจมคีวามคิดเหน็แตกตางกันไป ซึง่ชวยใหการเคลือ่นตวั 

เชิงกลยุทธสามารถทําไดจริงในเวลาที่รวดเร็ว (พลอย, 2554) 

นัน่จงึเปนเหตุผลวาเหตใุดผูนาํในรุนน้ียงัมรีะดบัภาวะผูนาํแบบ 

AD อยู แมจะไมปรากฎโดดเดนเทากับอีก 3 แบบ แตก็ยังถือ 

วามคีวามจาํเปนในการบรหิารธุรกจิอยู ซ่ึงพบวารุนท่ี 1 มีระดบั 

ภาวะผูนําแบบ AD สงูกวารุนท่ี 2 และรุนท่ี 3 ท้ังน้ีอาจเนือ่งจาก 

ในตอนเริ่มแรกของการกอตั้งกิจการเจาของกิจการสวนใหญ 

มกับรหิารงานโดยรวมอาํนาจไวทีต่วัเองเปนศนูยกลางตัดสนิใจ 

แบบเบ็ดเสร็จตามลักษณะภาวะผูนํา AD ซ่ึงมีความจําเปน 

เมื่อธุรกิจยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนและมีการสรางวิสัยทัศนใหม

ที่ตองขับเคลื่อนคนไปตามวิสัยทัศน (Goleman, 2000) 

อยางไรก็ตามมีหลายงานวิจัยชี้วา ผูนําจําเปนตองแสดงออก 

หลายรูปแบบจึงจะทําใหบรรยากาศและผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจออกมาดีที่สุด และผูนําที่มีประสิทธิภาพที่สุดตอง 

รูจกัยดืหยุนท่ีจะสลบัใชภาวะผูนํารูปแบบตางๆ ผูนาํไมควรจบัคู 

รปูแบบภาวะผูนําไวกับสถานการณอยางใดอยางหนึง่ แตควรมี 

ความลื่นไหลรูจักสังเกตุผลตอบรับที่ได แลวปรับรูปแบบของ 

ตนเองเพื่อใหไดผลดีที่สุด(Goleman ,20006)

รุนที่ 2

รุนที่ 2 อายุอยูในชวง 20-65 ปขึ้นไป มีแนวโนมที่จะมี 

ภาวะผูนําแบบ DP และ Transformational มากที่สุดและ 

มรีะดบัภาวะผูนาํแบบ AD ตํา่ทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากธุรกิจ 

ครอบครัวน้ันแตกตางจากธุรกิจท่ัวไปตรงที่นอกจากตองให 

ความสําคัญกับเรื่องผลกําไรแลว ยังตองใหความสนใจในเรื่อง 

ของการรักษาครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจของคนในรุน   

ที่ 2 พวกเขาจึงมีมุมมองที่แตกตางจากไปจากรุนที่ 1(ผูกอตั้ง) 

ในเร่ืองความรู มีการศึกษาและเรียนรูสูงกวาตรงกับธุรกิจ 

มากกวา มีความมั่นคงปลอดภัยในดานการลงทุนและความ 

เสี่ยงในการลงทุน เอกลักษณของคนในรุนท่ี 2 คือตองการ 

สรางแบรนดหรอืความโดดเดนใหกบัธรุกจิ พวกเขาไดมโีอกาส 

ในการทดลองตดัสนิใจทางธรุกจิ มคีวามคาดหวงัในการเขามา 

ดาํเนนิธรุกจิครอบครัวหรือการสวมแทนตาํแหนง การควบคมุ 

ความเปนเจาซึ่งคิดอยูแตไมรูวาจะมีโอกาสเมื่อไร (Bendor, 

2009 อางถึงในดนัย, 2555)

ดวยเหตน้ีุอาจทาํใหยงัไมมคีวามรูสกึวาเปนเจาของกจิการ 

มากเทาผูกอตั้ง โดยเฉพาะกิจการที่รุนพอแมหรือรุนผูกอตั้ง 

ยงัคงอยูในธรุกจิดวยและหากรุนที ่1 เคยทาํแลวประสบความ 

สําเร็จ พอรุนที่ 2 เริ่มเขามา คนรุนที่ 1 ก็อาจจะไมยอมปลอย 

ใหคนในรุนที่ 2 ซึ่งในประเทศไทยนั้นรุนที่ 2 ที่เขามาสูธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นสวนใหญจบการศึกษามาแลวก็เขาทํางานเลย 

โดยธุรกิจหรือประสบการณในการทํางานอาจไมเหมือนรุน     

ที่ 1 ที่เรียนรูการจัดการดวยการทดลองทําดวยประสบการณ 

ของตนเองจึงรูสึกถึงความเปนเจาของมากกวาที่จะทําใหมี 

ระดับภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial ตํ่ากวารุนท่ี 1 ซ่ึง 

บางครั้งทําใหเกิดปญหาคนรุนที่ 2 มักออกไปประกอบอาชีพ 

อื่น หรือมําธุรกิจอื่นเพราะไมเขาใจในตัวธุรกิจและไมมีทักษะ 

เพียงพอ 

อยางไรก็ตามรุนท่ี 2 หากอยูในชวของธุรกิจที่ขยายตัว 

ใหญข้ึน ก็มักจะมีการนําคนนอกที่จะเปนทีมเดิมที่มาจากรุน 

พอแม การจะสรางความเชื่อถือหรือลดความขัดแยงไดมาก 

เพียงใดและสามารถจะทํางานทํางานกลมเกลียวกันจริงๆ ได 

อยางไรจึงขึ้นอยูกับลักษณะหรือรูปแบบของการบริหารของ 

ผูนํา ซึ่งลักษณะนี้จึงใชภาวะผูนําแบบ DP ซึ่งมีขอดีคือทําให 

พนักงานมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้จะทําให 

เกิดองคกรที่มีความยืดหยุนและความรับผิดชอบและชวย 

สรางไอเดียใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ (Goleman, 2000) ซึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sala huddin(2010) ที่พบวาคน 

Generation Xer อายุระหวางชวง 32-52 ป สนับสนุน         

Participative leadership เนนทีค่วามยุติธรรม ความสามารถ 

และความตรงไปตรงมา คนกลุมนี้นําโดยใชความคิดที่ทาทาย 

และไอเดียของคนอื่นๆ มาใชในกระบวนการตัดสินใจ 

รุนที่ 3

ในรุนที่ 3 อายุอยูในชวง 20-45 ป มีแนวโนมและมี 

สภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา 

แบบ Entrepreneurial และ Transformational ดวย ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากสําหรับคนรุนนี้ในบางครอบครัวถือเปนคน 

รุนใหมท่ีเพิ่งกาวเขาสูธุรกิจ ซ่ึงอาจไดรับอิทธิพลบางสวนมา 

จากผูสืบทอดธุรกิจรุนกอน มีงานวิจัยช้ีวา ภาวะผูนําของผู 

สืบทอดธุรกิจคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะกับผูบริหารในรุนที่ 

2-3 เพราะพวกเขาไมสามารถนําความคิดและจิตใจของคูคา 

และลูกคาได (อภิญญา, 2553) ซึ่งตองแกไขโดยการสรางให 

พวกเขามีความรูและประสบการณท่ีเพียงพอ อยางไรก็ตาม 

จากการที่คนรุนกอนทําใหพวกเขามีความรูเกี่ยวกับความ 

เหมาะสมและขอดีขอเสียของภาวะผูนําในแบบตางๆ จึง 

สามารถแสดงภาวะผูนําในแบบที่เกิดประโยชนตอองคกรได 

มีงานวิจัยช้ีวาคนรุนใหมมักจะภาวะผูนําแบบ DP ท่ีมักเปด 

โอกาสใหทีมงานมีโอกาสคิดและมีสวนรวมในกระบวนการ 

ทํางานหรือการตัดสินใจ ถึงแมผูนําจะเปนผูตัดสินใจในขั้น 

สุดทายก็ตาม ซ่ึงรูปแบบนี้เหมาะกับการทํางานเปนทีมและ 

คาดหวงัคณุภาพงานมากกวาความรวดเรว็ (อภญิญา, 2554) และ 

เนือ่งจากธุรกจิครอบครวัตองอาศัยความผกูพนัและสมัพนัธภาพ 

ระหวางคนในครอบครัวเปนเดิมพันสําคัญเพราะตองอาศัย 

ความสามคัคแีละรวมแรงรวมใจกันเปนตวัขับเคลือ่น และจาก 

การศึกษาของโครงการ GLOBE พบวารูปแบบของภาวะผูนํา 

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ(ผู้บริหาร)
การบริหารจัดการและการเปนผูนํา ตางก็มีความสําคัญ 

อยางไรก็ตามในธุรกิจครอบครัวที่ใหความสําคัญการบริหาร 

จัดการจนเกินพอดี มีการจัดการและควบคุมมาก ยอมไม 

กอใหเกิดความสรางสรรคและสรางความยั่งยืนอยางแทจริง 

ใหกับธุรกิจครอบครัวได

Designed by Freepik

รุนที่ 1 

ผูสบืทอดธรุกิจรุนท่ี 1 ผูกอตัง้ จะอยูในชวงอาย ุ41-65 ป 

ขึน้ไป มแีนวโนมทีจ่ะมภีาวะผูนาํแบบ DP กับ Entrepreneurial 

มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา Transformational 

ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มแรกขององคกรเรียกวา 

ยคุการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Stage) ตองการ 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเพราะตองการการเติบโต ความคิด 

รเิร่ิมสรางสรรคเพือ่ใหเกดิความกาวหนา ซึง่ผูกอตัง้มกัมีความ 

รูสึกเปนเจาของ มีความทุมเทใหกับงานและทํางานดวยจิตใจ 

ท่ีมคีวามเปนเจาของ(Intrapreneurial Spirit) จงึมักมลีกัษณะ 

ภาวะผูนาํแบบ Entrepreneurial  ทีม่คีวามรูสกึวาตนเองเปน 

เจาของกิจการจริงๆ(Sense of Ownership) 

อยางไรก็ตามเมื่อธุรกิจขยายตัวใหญขึ้นความสามารถ 

หรือทักษะของธุรกิจครอบครัวไมพอในการจัดการธุรกิจตอง 

แบบ Team-oriented และ Participative เปนโมเดลที่มี 

ประสิทธิภาพที่สุดสําหรับประเทศไทย (Gupta et al,2002) 

นอกจากนี้ในรุนที่ 3 ยังมีภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial 

ผสมผสานเพิ่มขึ้นมาอีกอาจเปนเพราะการเปนสมาชิกใน 

ครอบครัวมกัมสีวนรวมเปนเจาของดวย เมือ่ผูนาํแบบ DP เปด 

โอกาสใหรวมตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ไดรวมเปน 

สวนหนึ่งของความสําเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำที่จะทำให้ธุรกิจ 
ครอบครัวประสบความสำเร็จ 

จากการสํารวจความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของผูนําที่ 

จะทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จพบวา คนรุนที่ 1 

ใหความสาํคญัในเร่ืองของความยติุธรรมมากทีส่ดุ รองลงมาคือ 

ความซ่ือสัตย ความเด็ดขาด กลาตดัสนิใจ และภาวะผูนาํเทาๆ 

กัน ทั้งนี้จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขาเชื่อวาคุณธรรมและ 

ความซือ่สตัยจะเปนรากฐานท่ีดีของทุกอยาง และเน่ืองจากตอง 

เปนผูชี้ทิศทางธุรกิจและตองการใหคนหมูมากเดินตามความ 

เด็ดขาด กลาตัดสินใจ และภาวะผูนําจึงมีความสําคัญมาก 

เชนกัน 

ขณะทีค่นรุนท่ี 2 ใหความสาํคัญในเร่ืองของความเดด็ขาด 

กลาตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การหาความรูและ 

วิธีการใหมๆ อยูเสมอตามลําดับ จากขอมูลเชิงลึกพวกเขา 

เชื่อวาผูนําควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แพราะมีผลตอ 

ความกาวหนาของบริษัท ขณะเดียวกันก็ควรรับฟงความ 

คิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหเห็นรอบดานและแกปญหาถูกจุด และ 

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจที่สูงผูนําก็ควรแสวงหาความรู 

ใหมๆ เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําร็จ 

สวนคนรุนท่ี 3 ใหความสําคัญในเร่ืองของภาวะผูนํา 

มากที่สุด รองลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ รับฟงความ 

คิดเหน็ของผูอืน่ ความซือ่สตัย เทาๆกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากพวกเขา 

เช่ือวาองคกรตองการภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมในการ 

บริหารงาน ซ่ึงตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปลี่ยนส่ิงตางๆ 
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ตามสถานการณไดรวดเร็ว อีกท้ังการรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูอื่นจะทําใหไดมุมมองในการพัฒนาท่ีกวางข้ึน และพวกเขา 

ยังเห็นวาความซื่อสัตยเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผู นําทุกคน 

ควรจะมีอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา 

เถลิงศรี, (2554) ที่พบวาผูนําในโลกตะวันออกจะสนใจเรื่อง 

ของคุณธรรมนํ้ามิตร เรื่องของใจ และการใหโอกาสเติบโตใน 
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เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มีความซับซอนและ 

ละเอียดออนมากกวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผล 

กาํไรของกิจการเปนหลกั แตธรุกจิครอบครวัตอง 

มองในมิติที่หลากหลายอีกทั้งมีเรื่องของอารมณเข ามา 

เกี่ยวของดวยมาก ทําใหบทบาทของการเปนผูนําในธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยากมากกวา 

ผู นําของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเปนผู นํา 

ที่เปนผูรับใช การประนีประนอม ออนนอมถอมตน การมี 

อิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง การใหบริการ การเกื้อกูล 

และเอาใจใสตอผูอื่น 

เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะมีความออนไหวเรื่องของ

การใชอํานาจบงการ หากรูสึกวาผูนําธุรกิจครอบครัวมีการ 

ใชอํานาจในตําแหนงอาจเกิดการตอตานและนํามาซ่ึงปญหา 

ความขดัแยงในทีส่ดุ ผูนาํในธรุกจิครอบครวัจงึตองระมัดระวงั 

เรื่องการใชอํานาจโดยตําแหนงกับคนในครอบครัวเปนอยาง 

มาก ตารางท่ี 1 จะแสดงความแตกตางของผูนําโดยการใช 

สิทธิอํานาจบงการ และ ผูนําที่เปนผูรับใช และยึดมั่นใน 

หลักการ

ผูนํา แตกตางจาก ผูจัดการ ในขั้นพื้นฐานหลายประการ 

ในขณะที่ผูจัดการมุงการบริหาร(Administer) ทวาผูนํามุง 

ประดิษฐคิดสรางสิ่งใหมๆเสมอ(Innovate) ดังนั้นผูจัดการ 

จึงไดแตรักษาสถานะการบริการ(Maintain) ทวาผูนํามุง 

พัฒนา(Develop) ผูจัดการวางใจในระบบและตัดสินดวย 

การควบคุม(Control) แตผูนําวางใจในคนทํางานและความ 

รับผิดชอบ(Trust)

ผูจดัการจะเปนคนทีใ่หความสําคัญกบัการทํางานใหลุลวง 

การทาํงานของผูจดัการจงึมรีะเบยีบแบบแผน เปนขัน้เปนตอน 

และใหความสําคัญกับปริมาณ ซ่ึงยึดตามกระบวนการและ 

มาตราการควบคมุตางๆ โดยมกีารกาํหนดเนือ้งานและผลลัพธ 

ที่ชี้วัดไดไวอยางชัดเจน ความสําเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยู 

กับการวางแผน การจดัการ การสรางผลลพัธ และการควบคมุ

ผูจัดการจะแบงงานออกมาไดอยางชัดเจนตามกลยุทธ

ที่กําหนดไว โดยใหความสนใจกับรายละเอียดและความเปน 

ไปไดในการทําสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นไปทีละขั้นในแตละวัน ซึ่ง 

เปนกรอบความคิดที่มุงเนนตัวงาน โดยใหความสําคัญกับการ 

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงมอบสินคาและ 

บริการที่ตรงเวลา  ประหยัดตนทุน และสรางรายไดตาม 

เปาหมายในแตละไตรมาส

อยางไรก็ตามเนื่องจากความสําเร็จของผูจัดการข้ึนอยู 

กบัการกระทาํของผูอืน่ ความสามารถในการสรางแรงจงูใจจงึ 

เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่ง เชนเดียวกับการเขาใจวาอะไร 

ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูคน การเขาใจวาจะประพฤติตัว 

อยางไรใหสามารถดึงคนเขามีสวนรวมในการทํางาน ท้ังคนท่ี 

เปนผูใตบงัคบับญัชาของพวกเขาโดยตรง ผูบรหิารระดบัเดยีว 

กันในสวนอื่นขององคกร และที่สําคัญคือผูบังคับบัญชาของ 

พวกเขาเอง 

ผูนํา มักจะเปนคนที่อยูตรงขามกับ ผูบริหารจัดการ โดย 

ผูบริหารและผูนํานั้นเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” ของ 

องคกร โดยผูจดัการจะมุงเนนทาํส่ิงทีอ่ยูตรงหนา มุงเนนเฉพาะ 

บางเร่ืองและการดาํเนนิการควบคุม แตผูนาํจะมองไปขางหนา 

สรางวสิยัทศันและความสมัพนัธกบัผูอืน่ และสรางวสิยัทศันที่ 

ทําใหคนในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตามพวก 

เขา ผูนําจะดงึคนใหเขามามีสวนรวมและเกิดการกระตนืรอืรน 

ที่จะทําตามวิสัยทัศนของผูนํา มากกวาผลักดันใหทําสิ่งที่ผูนํา 

ตองการ

ผูนําจะตองเปนคนแรกที่คาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง

และวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางมี 

ประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัวงาย เปดรับทางเลือก 

อืน่และเตม็ใจรับความเสีย่ง เปนผูนาํการเปลีย่นแปลงมากกวา 

จะพยายามรักษาสภาพเดิมที่เปนอยู  และทําใหเกิดเปน 

ความจริง

ในหนึง่คนสามารถมทีัง้คุณลกัษณะของผูนําและผูบริหาร 

ที่ชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหการบริหารธุรกิจ 

ครอบครัวเปนไป

รูปแบบภาวะผู้นำในธุรกิจครอบครัว 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยศึกษาธุรกิจ 

ครอบครวั ไดทําการวจัิยถงึรปูแบบผูนําในธรุกจิครอบครวั โดย 

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวน 58 คน และทดสอบรปูแบบ 

ของภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Style) คือจิตใจพรอมที่จะแขงขันสูง พยายามแสวงหา 

มุมมองหรือวิธีการใหมๆ ที่จะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการ 

แขงขัน กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาลองสิ่งใหมๆ เนน 

การกระทําเพื่อผลงานและรูสึกวาตนเองเปนเจาของกิจการ 

จริงๆ จึงมีความมุงมั่นท่ีจะทําใหดีท่ีสุด เพื่อใหกิจการที่ตน 

บรหิารประสบความสาํเรจ็ โดยมแีนวคดิทีจ่ะผลกัดนัใหกจิการ 

ประสบความสาํเรจ็ควบคูไปกบัการใหความสาํคัญในประเดน็ 

ตนทุนตํ่า กําไรสูง

2. ผูนําแบบเผด็จการ (Authoritative Style) ภาวะ 

ผูนําแบบชี้นํา (Directive Style) =AD Style เนนการบังคับ 

บัญชาและการออกคําสั่งเปนสําคัญ มักจะตัดสินใจดวย 

ตนเองแตผูเดียว บัญชาการทํางานแบบสั่งการลงมาเลย และ 

ไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกลูกนองมากนัก มักใชวิธี 

การใหรางวลัและลงโทษใหลกูนองรูถงึความคาดหวงั ใหทิศทาง 

วาควรทาํอะไรและควรทาํอยางไร ใหกําหนดการเกีย่วกบังาน 

ที่ตองทําใหและรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่แนนอนชัดเจน 

และใหทุกคนเขาใจตรงกันวาบทบาทของผูนําคืออะไรบาง

3. ผูนาํแบบประชาธปิไตย(Democratic Style  = DP 

Style เปดโอกาสใหลกูนองมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และพูด 

คุยดวย เอาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนองมาอภิปราย 

แสดงความคิดเหน็ในปญหาตางๆ เพือ่เอาความคดิทีด่ทีีส่ดุมา 

ใชและใชการใหขอมลูยอนกลบัเปนโอกาสในการช้ีแนะชวยให 

ลกูนองมพีฒันาการทีด่ขึีน้ สามารถทําใหลกูนองมใีจใหกบัการ 

รวมตดัสนิใจ ผูนาํจะปรกึษาปญหากบัลกูนองและขอใหลกูนอง 

เสนอแนะรวมทั้งนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางจริงจัง

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

style) เปนผูทีไ่ดรบัความชืน่ชม การยอมรบัเคารพนบัถอืและ 

ความไววางใจเปนอยางสูงจากลูกนอง เปนแบบอยางท่ีดีตอ 

ลูกนองมีอิทธิพลตอความคิดและการปฎิบัติงานของลูกนองมี 

พฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูท่ีอยูรอบตัว มีความ 

กระตือรือรนและมองโลกในแงดี สามารถกระตุนและสราง 

ความเชื่อมั่นใหลูกนองเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ 

แกปญหาในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนของ 

องคกรเกิดการเรียนรูและยังเอาใจใสในความตองการของ 

ลกูนองเพ่ือความสาํเรจ็และความกาวหนาของของแตละบคุคล 

โดยสามารถเปนที่ปรึกษา ดูแลเอาใจใสและทําใหลูกนองรูสึก 

มีคุณคาและมีความสําคัญ

โดยสรุปผลวิจัย 
1. รูปแบบภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัยพบวาธุรกิจรุนที่ 1 (ผูกอตั้ง) มีแนวโนมที่ 

จะมีภาวะผูนําแบบ DP Style และผูนําแบบผูประกอบการ 

มากที่สุด ในขณะที่รุนที่ 2 มีแนวโนมที่จะมีเฉพาะภาวะผูนํา 

แบบ DP และ ผูนําการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด และรุนที่ 3 จะ 

มีแนวโนมที่จะมีภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด

และพบวาคณุลักษณะของผูนาํทีจ่ะทําใหธรุกจิครอบครวั 

ประสบความสําเร็จไดแก ความเด็ดขาด/กลาตัดสินใจ รับฟง 

ความคิดเห็นของผูอื่น ความซื่อสัตย คุณธรรม การหาความรู 

และวิธีการใหมๆ อยู เสมอ ภาวะผู นําและความยุติธรรม 

ตามลําดับ

2. รูปแบบภาวะผูนําของผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว

จากผลการวิจัยพบวาในภาพรวมผูสบืทอดธรุกจิทัง้ 3 รุน 

มีระดับภาวะผูนําแบบ  DP  ในระดับตรงมากที่สุด ทั้งนี้อาจ 

เปนเพราะธุรกจิครอบครวั นัน้มเีรือ่งของอารมณเขามาเก่ียวของ 

ดวย ซึ่งเปนเรื่องที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อความเปน 

คนกันเองในเดยีวกัน ทาํใหเกดิความคุนเคย แตกไ็มอาจละเลย 

ในเรือ่งความเกรงใจกัน โดยเฉพาะทีเ่ปนสามภีรรยา หรอืพอแม 

ลูก โดยไมสามารถออกคําสั่งตามใจชอบได เพราะเรื่องนี้อาจ 

ทําใหเกิดความหมางใจผิดกันไดงายกวาคนนอกเสียอีก ผูนํา 

ตองตระหนักในความออนไหวในเรือ่งของความรูสึก ความเหน็ 

หรอืความคิดของคนอืน่ดวย เมือ่องคกรเตบิโตขึน้ตองทิง้รปูแบบ 

การบริหารของตนเอง ความสามารถในการมอบอํานาจและ 

พัฒนาทีมเปนสิ่งสําคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว ซึ่งตอง 

ใชภาวะผูนําแบบ DP ที่เปดโอกาสใหทุกคนไดคิดและมีสวน 

รวมในการทาํงานและการตดัสนิใจ ซึง่จะทาํใหทกุคนรูสกึเปน 

สวนหนึง่ของความสําเร็จ และรูสกึมีสวนรวมเปนเจาของ  และ 

ทาํงานดวยจติใจของคนทีเ่ปนเจาของ มคีวามผกูพนัและความ 

สามคัค ีซึง่เปนคณุลกัษณะเดนอยางหนึง่ของธรุกจิครอบครัวท่ี 

มใีหเหน็ในทกุรุน และหากพจิารณาทีละรุนจะพบรายละเอยีด 

ดังตาราง

ใชความสามารถและบคุลากรเขามารวมมอืหรือใชทมีทาํงานที่ 

ใหญขึน้ จงึจาํเปนตองใชวธีิการบรหิารงานแบบกระจายอาํนาจ 

โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 

แสดงฝมือ ในการบริหารบางเพื่อใหการดําเนินงานคลองตัว 

และรวดเร็วทันกับสภาพการแขงขันได ซ่ึงสอดคลองกับงาน 

วจิยัของ Salahuddin(2010) ทีพ่บวาคนรุน Baby Broomers 

อายุอยูในชวง 52-69 ป/ 48-66 ป มีความเชื่อมั่นในภาวะ 

ผูนาํแบบ Participative โดยภาวะผูนาํแบบ DP จะใหพนกังาน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจและพิจารณาวาจะทําอะไรและ 

อยางไรเกีย่วกบันโยบาย อยางไรกต็ามการตดัสนิใจขัน้สดุทาย 

ของผูนําจะยอมรับขอเสนอแนะเหลานั้นหรือไม การใชภาวะ 

ผูนํารูปแบบนี้จะเปนประโยชนตอผูนํา คือทําใหเปนสวนหนึ่ง 

ของทีมและชวยทําใหการตัดสินใจไดถูกตอง แตในบางคร้ังก็ 

จะทําใหเสียคาใชจายจากการประชุมที่ไมเสร็จสิ้นและทําให 

พนักงานสับสนรูสึกวาขาดผูนํา(Goleman ,2000)

นอกจากนี้แมรุนที่ 1 จะมีแนวโนมภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ 

ในขางตนมากที่สุด แตในรุนนี้ยังปรากฏลักษณะของผูนํา  

Transformational ผสมผสานเขามาดวย อาจเนื่องมาจาก 

การทีโ่ลกธุรกจิทกุวันนีท้ีม่กีารแขงขนัสงู บรษัิททีป่ระสบความ 

สําเร็จจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของโลกทีพ่ลกิผันไปอยางรวดเรว็ ผูนาํทีม่ปีระสิทธผิล 

จะสงเสรมิวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงและนําการเปลีย่นแปลง 

ดังกลาวมาสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ผูนําจึงตอง 

ปรบัตวัแสดงบทบาทภาวะผูนาํแบบ Transformational เพือ่ 

สราวความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยอาศัยลักษณะเดน คือ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Inspirational 

motivation) เปนที่ชื่นชอบเคารพนับถือและไววางใจ

2. การสรางแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 

มีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจกับผูที่อยูรอบตัว

3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) 

กระตุนผูตามใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

4. การคาํนงึถงึความเปนปจเจกบคุคล (Individualized 

consideration) เอาใจใสในความตองการของผูตามเพื่อ 

ความสําเร็จและความกาวหนาของแตละบุคคล (Bass, 1985, 

Avolio, Bass and Jung, 1999)

ขอไดเปรียบอยางหน่ึงที่ทําใหธุรกิจครอบครัวยืนหยัด 

อยูไดนานคอื ความสามารถในการปรบัตวัเมือ่ภาวะเศรษฐกจิ 

วิกฤติ บริษัทจะสามารถปรับตัวไดเร็วกวาคู แขงที่บริหาร 

โครงสรางอืน่ เนือ่งจากผูนาํธรุกจิครอบครวัสวนใหญมอีาํนาจ 

ตัดสนิใจแบบเบด็เสรจ็ ไมจําเปนตองปรกึษากับผูถอืหุนจาํนวน 

มากทีอ่าจมคีวามคิดเหน็แตกตางกนัไป ซึง่ชวยใหการเคลือ่นตวั 

เชิงกลยุทธสามารถทําไดจริงในเวลาที่รวดเร็ว (พลอย, 2554) 

นัน่จงึเปนเหตุผลวาเหตุใดผูนําในรุนน้ียงัมรีะดับภาวะผูนาํแบบ 

AD อยู แมจะไมปรากฎโดดเดนเทากับอีก 3 แบบ แตก็ยังถือ 

วามคีวามจาํเปนในการบรหิารธุรกจิอยู ซึง่พบวารุนที ่1 มีระดับ 

ภาวะผูนาํแบบ AD สงูกวารุนที ่2 และรุนที ่3 ทัง้น้ีอาจเนือ่งจาก 

ในตอนเริ่มแรกของการกอตั้งกิจการเจาของกิจการสวนใหญ 

มกับรหิารงานโดยรวมอาํนาจไวทีตั่วเองเปนศนูยกลางตัดสนิใจ 

แบบเบ็ดเสร็จตามลักษณะภาวะผูนํา AD ซึ่งมีความจําเปน 

เมื่อธุรกิจยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนและมีการสรางวิสัยทัศนใหม

ที่ตองขับเคลื่อนคนไปตามวิสัยทัศน (Goleman, 2000) 

อยางไรก็ตามมีหลายงานวิจัยชี้วา ผูนําจําเปนตองแสดงออก 

หลายรูปแบบจึงจะทําใหบรรยากาศและผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจออกมาดีท่ีสุด และผูนําท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดตอง 

รูจกัยดืหยุนท่ีจะสลบัใชภาวะผูนาํรปูแบบตางๆ ผูนาํไมควรจบัคู 

รปูแบบภาวะผูนําไวกับสถานการณอยางใดอยางหนึง่ แตควรมี 

ความลื่นไหลรูจักสังเกตุผลตอบรับท่ีได แลวปรับรูปแบบของ 

ตนเองเพื่อใหไดผลดีที่สุด(Goleman ,20006)

รุนที่ 2

รุนที่ 2 อายุอยูในชวง 20-65 ปขึ้นไป มีแนวโนมที่จะมี 

ภาวะผูนําแบบ DP และ Transformational มากที่สุดและ 

มรีะดบัภาวะผูนาํแบบ AD ตํา่ทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นแตกตางจากธุรกิจท่ัวไปตรงท่ีนอกจากตองให 

ความสําคัญกับเรื่องผลกําไรแลว ยังตองใหความสนใจในเรื่อง 

ของการรักษาครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจของคนในรุน   

ที่ 2 พวกเขาจึงมีมุมมองที่แตกตางจากไปจากรุนที่ 1(ผูกอตั้ง) 

ในเรื่องความรู มีการศึกษาและเรียนรูสูงกวาตรงกับธุรกิจ 

มากกวา มีความมั่นคงปลอดภัยในดานการลงทุนและความ 

เสี่ยงในการลงทุน เอกลักษณของคนในรุนท่ี 2 คือตองการ 

สรางแบรนดหรอืความโดดเดนใหกบัธรุกจิ พวกเขาไดมโีอกาส 

ในการทดลองตดัสนิใจทางธรุกจิ มคีวามคาดหวงัในการเขามา 

ดาํเนนิธรุกจิครอบครวัหรือการสวมแทนตาํแหนง การควบคมุ 

ความเปนเจาซ่ึงคิดอยูแตไมรูวาจะมีโอกาสเมื่อไร (Bendor, 

2009 อางถึงในดนัย, 2555)

ดวยเหตน้ีุอาจทาํใหยงัไมมคีวามรูสกึวาเปนเจาของกจิการ 

มากเทาผูกอตั้ง โดยเฉพาะกิจการท่ีรุนพอแมหรือรุนผูกอตั้ง 

ยงัคงอยูในธรุกจิดวยและหากรุนที ่1 เคยทาํแลวประสบความ 

สําเร็จ พอรุนที่ 2 เริ่มเขามา คนรุนที่ 1 ก็อาจจะไมยอมปลอย 

ใหคนในรุนที่ 2 ซึ่งในประเทศไทยนั้นรุนที่ 2 ที่เขามาสูธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นสวนใหญจบการศึกษามาแลวก็เขาทํางานเลย 

โดยธุรกิจหรือประสบการณในการทํางานอาจไมเหมือนรุน     

ที่ 1 ที่เรียนรูการจัดการดวยการทดลองทําดวยประสบการณ 

ของตนเองจึงรูสึกถึงความเปนเจาของมากกวาที่จะทําใหมี 

ระดับภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial ตํ่ากวารุนที่ 1 ซึ่ง 

บางครั้งทําใหเกิดปญหาคนรุนที่ 2 มักออกไปประกอบอาชีพ 

อื่น หรือมําธุรกิจอื่นเพราะไมเขาใจในตัวธุรกิจและไมมีทักษะ 

เพียงพอ 

อยางไรก็ตามรุนท่ี 2 หากอยูในชวของธุรกิจที่ขยายตัว 

ใหญข้ึน ก็มักจะมีการนําคนนอกที่จะเปนทีมเดิมที่มาจากรุน 

พอแม การจะสรางความเชื่อถือหรือลดความขัดแยงไดมาก 

เพียงใดและสามารถจะทํางานทํางานกลมเกลียวกันจริงๆ ได 

อยางไรจึงขึ้นอยูกับลักษณะหรือรูปแบบของการบริหารของ 

ผูนํา ซึ่งลักษณะนี้จึงใชภาวะผูนําแบบ DP ซึ่งมีขอดีคือทําให 

พนักงานมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้จะทําให 

เกิดองคกรที่มีความยืดหยุนและความรับผิดชอบและชวย 

สรางไอเดียใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ (Goleman, 2000) ซึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sala huddin(2010) ที่พบวาคน 

Generation Xer อายุระหวางชวง 32-52 ป สนับสนุน         

Participative leadership เนนทีค่วามยตุธิรรม ความสามารถ 

และความตรงไปตรงมา คนกลุมนี้นําโดยใชความคิดที่ทาทาย 

และไอเดียของคนอื่นๆ มาใชในกระบวนการตัดสินใจ 

รุนที่ 3

ในรุนที่ 3 อายุอยูในชวง 20-45 ป มีแนวโนมและมี 

สภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา 

แบบ Entrepreneurial และ Transformational ดวย ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากสําหรับคนรุนนี้ในบางครอบครัวถือเปนคน 

รุนใหมท่ีเพิ่งกาวเขาสูธุรกิจ ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลบางสวนมา 

จากผูสืบทอดธุรกิจรุนกอน มีงานวิจัยชี้วา ภาวะผูนําของผู 

สืบทอดธุรกิจคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะกับผูบริหารในรุนที่ 

2-3 เพราะพวกเขาไมสามารถนําความคิดและจิตใจของคูคา 

และลูกคาได (อภิญญา, 2553) ซึ่งตองแกไขโดยการสรางให 

พวกเขามีความรูและประสบการณที่เพียงพอ อยางไรก็ตาม 

จากการที่คนรุนกอนทําใหพวกเขามีความรูเกี่ยวกับความ 

เหมาะสมและขอดีขอเสียของภาวะผูนําในแบบตางๆ จึง 

สามารถแสดงภาวะผูนําในแบบที่เกิดประโยชนตอองคกรได 

มีงานวิจัยชี้วาคนรุนใหมมักจะภาวะผูนําแบบ DP ที่มักเปด 

โอกาสใหทีมงานมีโอกาสคิดและมีสวนรวมในกระบวนการ 

ทํางานหรือการตัดสินใจ ถึงแมผูนําจะเปนผูตัดสินใจในขั้น 

สุดทายก็ตาม ซึ่งรูปแบบน้ีเหมาะกับการทํางานเปนทีมและ 

คาดหวงัคณุภาพงานมากกวาความรวดเรว็ (อภญิญา, 2554) และ 

เนือ่งจากธุรกจิครอบครวัตองอาศัยความผกูพนัและสมัพนัธภาพ 

ระหวางคนในครอบครัวเปนเดิมพันสําคัญเพราะตองอาศัย 

ความสามคัคแีละรวมแรงรวมใจกันเปนตวัขบัเคลือ่น และจาก 

การศึกษาของโครงการ GLOBE พบวารูปแบบของภาวะผูนํา 

ตาราง 3  แสดงรุนของธุรกิจครอบครัวและลักษณะเดนของภาวะผูนํา

                 ชวงอายุ

41-65 ป

20-65 ป

20-45 ป

                      ภาวะผูนํา

DP Style

Entrepreneurial

Transformational

DP Style

Transformational

DP Style

Entrepreneurial

Transformational

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ(ผู้บริหาร)
การบริหารจัดการและการเปนผูนํา ตางก็มีความสําคัญ 

อยางไรก็ตามในธุรกิจครอบครัวที่ใหความสําคัญการบริหาร 

จัดการจนเกินพอดี มีการจัดการและควบคุมมาก ยอมไม 

กอใหเกิดความสรางสรรคและสรางความยั่งยืนอยางแทจริง 

ใหกับธุรกิจครอบครัวได

รุนที่

รุนที่ 1 ผูกอตั้ง

รุนที่ 2 หุนสวนพี่นอง

รุนที่ 3 ทายาท

รุนที่ 1 

ผูสบืทอดธรุกิจรุนที ่1 ผูกอต้ัง จะอยูในชวงอาย ุ41-65 ป 

ขึน้ไป มแีนวโนมทีจ่ะมภีาวะผูนาํแบบ DP กับ Entrepreneurial 

มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา Transformational 

ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มแรกขององคกรเรียกวา 

ยคุการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Stage) ตองการ 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเพราะตองการการเติบโต ความคิด 

รเิร่ิมสรางสรรคเพือ่ใหเกดิความกาวหนา ซึง่ผูกอตัง้มกัมีความ 

รูสึกเปนเจาของ มีความทุมเทใหกับงานและทํางานดวยจิตใจ 

ท่ีมคีวามเปนเจาของ(Intrapreneurial Spirit) จงึมกัมลีกัษณะ 

ภาวะผูนาํแบบ Entrepreneurial  ทีม่คีวามรูสกึวาตนเองเปน 

เจาของกิจการจริงๆ(Sense of Ownership) 

อยางไรก็ตามเมื่อธุรกิจขยายตัวใหญขึ้นความสามารถ 

หรือทักษะของธุรกิจครอบครัวไมพอในการจัดการธุรกิจตอง 

แบบ Team-oriented และ Participative เปนโมเดลที่มี 

ประสิทธิภาพที่สุดสําหรับประเทศไทย (Gupta et al,2002) 

นอกจากนี้ในรุนที่ 3 ยังมีภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial 

ผสมผสานเพ่ิมขึ้นมาอีกอาจเปนเพราะการเปนสมาชิกใน 

ครอบครวัมกัมสีวนรวมเปนเจาของดวย เมือ่ผูนาํแบบ DP เปด 

โอกาสใหรวมตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ไดรวมเปน 

สวนหนึ่งของความสําเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำที่จะทำให้ธุรกิจ 
ครอบครัวประสบความสำเร็จ 

จากการสํารวจความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของผูนําที่ 

จะทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จพบวา คนรุนที่ 1 

ใหความสําคญัในเร่ืองของความยตุธิรรมมากทีสุ่ด รองลงมาคือ 

ความซือ่สัตย ความเด็ดขาด กลาตดัสินใจ และภาวะผูนาํเทาๆ 

กัน ทั้งนี้จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขาเชื่อวาคุณธรรมและ 

ความซ่ือสัตยจะเปนรากฐานท่ีดขีองทุกอยาง และเนือ่งจากตอง 

เปนผูชี้ทิศทางธุรกิจและตองการใหคนหมูมากเดินตามความ 

เด็ดขาด กลาตัดสินใจ และภาวะผูนําจึงมีความสําคัญมาก 

เชนกัน 

ขณะทีค่นรุนที ่2 ใหความสาํคัญในเร่ืองของความเดด็ขาด 

กลาตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การหาความรูและ 

วิธีการใหมๆ อยูเสมอตามลําดับ จากขอมูลเชิงลึกพวกเขา 

เชื่อวาผูนําควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แพราะมีผลตอ 

ความกาวหนาของบริษัท ขณะเดียวกันก็ควรรับฟงความ 

คิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหเห็นรอบดานและแกปญหาถูกจุด และ 

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจท่ีสูงผูนําก็ควรแสวงหาความรู 

ใหมๆ เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําร็จ 

สวนคนรุนท่ี 3 ใหความสําคัญในเร่ืองของภาวะผูนํา 

มากที่สุด รองลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ รับฟงความ 

คิดเหน็ของผูอืน่ ความซือ่สัตย เทาๆกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากพวกเขา 

เชื่อวาองคกรตองการภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมในการ 

บริหารงาน ซึ่งตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปล่ียนส่ิงตางๆ 
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ตามสถานการณไดรวดเร็ว อีกท้ังการรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูอื่นจะทําใหไดมุมมองในการพัฒนาท่ีกวางขึ้น และพวกเขา 

ยังเห็นวาความซื่อสัตยเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผู นําทุกคน 

ควรจะมีอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา 

เถลิงศรี, (2554) ท่ีพบวาผูนําในโลกตะวันออกจะสนใจเรื่อง 

ของคุณธรรมนํ้ามิตร เรื่องของใจ และการใหโอกาสเติบโตใน 
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เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มีความซับซอนและ 

ละเอียดออนมากกวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผล 

กาํไรของกิจการเปนหลกั แตธรุกจิครอบครวัตอง 

มองในมิติที่หลากหลายอีกทั้งมีเรื่องของอารมณเข ามา 

เกี่ยวของดวยมาก ทําใหบทบาทของการเปนผูนําในธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยากมากกวา 

ผู นําของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเปนผู นํา 

ท่ีเปนผูรับใช การประนีประนอม ออนนอมถอมตน การมี 

อิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง การใหบริการ การเกื้อกูล 

และเอาใจใสตอผูอื่น 

เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะมีความออนไหวเรื่องของ

การใชอํานาจบงการ หากรูสึกวาผูนําธุรกิจครอบครัวมีการ 

ใชอํานาจในตําแหนงอาจเกิดการตอตานและนํามาซึ่งปญหา 

ความขดัแยงในทีส่ดุ ผูนาํในธรุกจิครอบครวัจงึตองระมัดระวัง 

เรื่องการใชอํานาจโดยตําแหนงกับคนในครอบครัวเปนอยาง 

มาก ตารางท่ี 1 จะแสดงความแตกตางของผูนําโดยการใช 

สิทธิอํานาจบงการ และ ผูนําที่เปนผูรับใช และยึดมั่นใน 

หลักการ

ผูนํา แตกตางจาก ผูจัดการ ในขั้นพื้นฐานหลายประการ 

ในขณะที่ผูจัดการมุงการบริหาร(Administer) ทวาผูนํามุง 

ประดิษฐคิดสรางสิ่งใหมๆเสมอ(Innovate) ดังน้ันผูจัดการ 

จึงไดแตรักษาสถานะการบริการ(Maintain) ทวาผู นํามุง 

พัฒนา(Develop) ผูจัดการวางใจในระบบและตัดสินดวย 

การควบคุม(Control) แตผูนําวางใจในคนทํางานและความ 

รับผิดชอบ(Trust)

ผูจดัการจะเปนคนทีใ่หความสาํคัญกบัการทาํงานใหลลุวง 

การทาํงานของผูจดัการจึงมรีะเบยีบแบบแผน เปนขัน้เปนตอน 

และใหความสําคัญกับปริมาณ ซึ่งยึดตามกระบวนการและ 

มาตราการควบคมุตางๆ โดยมกีารกาํหนดเนือ้งานและผลลัพธ 

ที่ชี้วัดไดไวอยางชัดเจน ความสําเร็จของการบริหารจึงข้ึนอยู 

กับการวางแผน การจดัการ การสรางผลลพัธ และการควบคมุ

ผูจัดการจะแบงงานออกมาไดอยางชัดเจนตามกลยุทธ

ที่กําหนดไว โดยใหความสนใจกับรายละเอียดและความเปน 

ไปไดในการทําสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นไปทีละขั้นในแตละวัน ซ่ึง 

เปนกรอบความคิดที่มุงเนนตัวงาน โดยใหความสําคัญกับการ 

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงมอบสินคาและ 

บริการที่ตรงเวลา  ประหยัดตนทุน และสรางรายไดตาม 

เปาหมายในแตละไตรมาส

อยางไรก็ตามเนื่องจากความสําเร็จของผูจัดการขึ้นอยู 

กบัการกระทาํของผูอืน่ ความสามารถในการสรางแรงจงูใจจงึ 

เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่ง เชนเดียวกับการเขาใจวาอะไร 

ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูคน การเขาใจวาจะประพฤติตัว 

อยางไรใหสามารถดึงคนเขามีสวนรวมในการทํางาน ท้ังคนท่ี 

เปนผูใตบงัคบับญัชาของพวกเขาโดยตรง ผูบรหิารระดบัเดยีว 

กันในสวนอื่นขององคกร และที่สําคัญคือผูบังคับบัญชาของ 

พวกเขาเอง 

ผูนํา มักจะเปนคนที่อยูตรงขามกับ ผูบริหารจัดการ โดย 

ผูบริหารและผูนํานั้นเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” ของ 

องคกร โดยผูจดัการจะมุงเนนทําส่ิงท่ีอยูตรงหนา มุงเนนเฉพาะ 

บางเรือ่งและการดาํเนนิการควบคมุ แตผูนาํจะมองไปขางหนา 

สรางวสิยัทศันและความสมัพนัธกบัผูอืน่ และสรางวสิยัทศันที่ 

ทําใหคนในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตามพวก 

เขา ผูนาํจะดึงคนใหเขามามีสวนรวมและเกดิการกระตนืรอืรน 

ที่จะทําตามวิสัยทัศนของผูนํา มากกวาผลักดันใหทําสิ่งที่ผูนํา 

ตองการ

ผูนําจะตองเปนคนแรกท่ีคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง

และวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางมี 

ประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัวงาย เปดรับทางเลือก 

อืน่และเตม็ใจรบัความเสีย่ง เปนผูนาํการเปลีย่นแปลงมากกวา 

จะพยายามรักษาสภาพเดิมที่เปนอยู  และทําใหเกิดเปน 

ความจริง

ในหนึง่คนสามารถมท้ัีงคุณลกัษณะของผูนําและผูบรหิาร 

ที่ชวยสงเสริมซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะทําใหการบริหารธุรกิจ 

ครอบครัวเปนไป

รูปแบบภาวะผู้นำในธุรกิจครอบครัว 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยศึกษาธุรกิจ 

ครอบครวั ไดทําการวจัิยถงึรปูแบบผูนาํในธรุกจิครอบครวั โดย 

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวน 58 คน และทดสอบรปูแบบ 

ของภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Style) คือจิตใจพรอมที่จะแขงขันสูง พยายามแสวงหา 

มุมมองหรือวิธีการใหมๆ ที่จะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการ 

แขงขัน กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาลองสิ่งใหมๆ เนน 

การกระทําเพื่อผลงานและรูสึกวาตนเองเปนเจาของกิจการ 

จริงๆ จึงมีความมุงมั่นที่จะทําใหดีที่สุด เพื่อใหกิจการที่ตน 

บรหิารประสบความสาํเรจ็ โดยมแีนวคิดทีจ่ะผลกัดนัใหกจิการ 

ประสบความสาํเรจ็ควบคูไปกบัการใหความสําคัญในประเด็น 

ตนทุนตํ่า กําไรสูง

2. ผูนําแบบเผด็จการ (Authoritative Style) ภาวะ 

ผูนําแบบชี้นํา (Directive Style) =AD Style เนนการบังคับ 

บัญชาและการออกคําสั่งเปนสําคัญ มักจะตัดสินใจดวย 

ตนเองแตผูเดียว บัญชาการทํางานแบบสั่งการลงมาเลย และ 

ไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกลูกนองมากนัก มักใชวิธี 

การใหรางวลัและลงโทษใหลกูนองรูถงึความคาดหวงั ใหทศิทาง 

วาควรทาํอะไรและควรทาํอยางไร ใหกําหนดการเกีย่วกบังาน 

ที่ตองทําใหและรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่แนนอนชัดเจน 

และใหทุกคนเขาใจตรงกันวาบทบาทของผูนําคืออะไรบาง

3. ผูนาํแบบประชาธปิไตย(Democratic Style  = DP 

Style เปดโอกาสใหลกูนองมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และพูด 

คุยดวย เอาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนองมาอภิปราย 

แสดงความคิดเหน็ในปญหาตางๆ เพือ่เอาความคดิทีด่ทีีสุ่ดมา 

ใชและใชการใหขอมลูยอนกลบัเปนโอกาสในการช้ีแนะชวยให 

ลกูนองมพัีฒนาการทีดี่ขึน้ สามารถทําใหลกูนองมใีจใหกบัการ 

รวมตดัสนิใจ ผูนาํจะปรึกษาปญหากบัลกูนองและขอใหลกูนอง 

เสนอแนะรวมทั้งนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางจริงจัง

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

style) เปนผูทีไ่ดรบัความชืน่ชม การยอมรบัเคารพนบัถือและ 

ความไววางใจเปนอยางสูงจากลูกนอง เปนแบบอยางที่ดีตอ 

ลูกนองมีอิทธิพลตอความคิดและการปฎิบัติงานของลูกนองมี 

พฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูท่ีอยูรอบตัว มีความ 

กระตือรือรนและมองโลกในแงดี สามารถกระตุนและสราง 

ความเชื่อม่ันใหลูกนองเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ 

แกปญหาในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนของ 

องคกรเกิดการเรียนรูและยังเอาใจใสในความตองการของ 

ลกูนองเพือ่ความสาํเรจ็และความกาวหนาของของแตละบคุคล 

โดยสามารถเปนที่ปรึกษา ดูแลเอาใจใสและทําใหลูกนองรูสึก 

มีคุณคาและมีความสําคัญ

โดยสรุปผลวิจัย 
1. รูปแบบภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัยพบวาธุรกิจรุนท่ี 1 (ผูกอตั้ง) มีแนวโนมที่ 

จะมีภาวะผูนําแบบ DP Style และผูนําแบบผูประกอบการ 

มากที่สุด ในขณะที่รุนที่ 2 มีแนวโนมที่จะมีเฉพาะภาวะผูนํา 

แบบ DP และ ผูนําการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด และรุนที่ 3 จะ 

มีแนวโนมที่จะมีภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด

และพบวาคณุลกัษณะของผูนาํท่ีจะทําใหธรุกจิครอบครวั 

ประสบความสําเร็จไดแก ความเด็ดขาด/กลาตัดสินใจ รับฟง 

ความคิดเห็นของผูอื่น ความซื่อสัตย คุณธรรม การหาความรู 

และวิธีการใหมๆ อยู เสมอ ภาวะผู นําและความยุติธรรม 

ตามลําดับ

2. รูปแบบภาวะผูนําของผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว

จากผลการวจิยัพบวาในภาพรวมผูสบืทอดธรุกจิทัง้ 3 รุน 

มีระดับภาวะผูนําแบบ  DP  ในระดับตรงมากที่สุด ทั้งนี้อาจ 

เปนเพราะธรุกิจครอบครวั นัน้มเีรือ่งของอารมณเขามาเก่ียวของ 

ดวย ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อความเปน 

คนกนัเองในเดยีวกนั ทําใหเกดิความคุนเคย แตกไ็มอาจละเลย 

ในเร่ืองความเกรงใจกนั โดยเฉพาะทีเ่ปนสามภีรรยา หรอืพอแม 

ลูก โดยไมสามารถออกคําสั่งตามใจชอบได เพราะเรื่องนี้อาจ 

ทําใหเกิดความหมางใจผิดกันไดงายกวาคนนอกเสียอีก ผูนํา 

ตองตระหนักในความออนไหวในเรือ่งของความรูสึก ความเหน็ 

หรอืความคิดของคนอืน่ดวย เมือ่องคกรเตบิโตขึน้ตองทิง้รูปแบบ 

การบริหารของตนเอง ความสามารถในการมอบอํานาจและ 

พัฒนาทีมเปนสิ่งสําคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว ซ่ึงตอง 

ใชภาวะผูนําแบบ DP ที่เปดโอกาสใหทุกคนไดคิดและมีสวน 

รวมในการทาํงานและการตดัสนิใจ ซึง่จะทําใหทกุคนรูสึกเปน 

สวนหนึง่ของความสําเร็จ และรูสกึมีสวนรวมเปนเจาของ  และ 

ทาํงานดวยจิตใจของคนทีเ่ปนเจาของ มคีวามผูกพันและความ 

สามคัค ีซึง่เปนคณุลกัษณะเดนอยางหน่ึงของธรุกจิครอบครัวท่ี 

มใีหเหน็ในทกุรุน และหากพจิารณาทีละรุนจะพบรายละเอยีด 

ดังตาราง

ใชความสามารถและบคุลากรเขามารวมมอืหรือใชทมีทํางานที่ 

ใหญขึน้ จงึจาํเปนตองใชวธีิการบรหิารงานแบบกระจายอาํนาจ 

โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 

แสดงฝมือ ในการบริหารบางเพื่อใหการดําเนินงานคลองตัว 

และรวดเร็วทันกับสภาพการแขงขันได ซ่ึงสอดคลองกับงาน 

วจิยัของ Salahuddin(2010) ทีพ่บวาคนรุน Baby Broomers 

อายุอยูในชวง 52-69 ป/ 48-66 ป มีความเชื่อมั่นในภาวะ 

ผูนาํแบบ Participative โดยภาวะผูนําแบบ DP จะใหพนกังาน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจและพิจารณาวาจะทําอะไรและ 

อยางไรเกีย่วกบันโยบาย อยางไรกต็ามการตัดสนิใจขัน้สดุทาย 

ของผูนําจะยอมรับขอเสนอแนะเหลานั้นหรือไม การใชภาวะ 

ผูนํารูปแบบนี้จะเปนประโยชนตอผูนํา คือทําใหเปนสวนหนึ่ง 

ของทีมและชวยทําใหการตัดสินใจไดถูกตอง แตในบางคร้ังก็ 

จะทําใหเสียคาใชจายจากการประชุมท่ีไมเสร็จสิ้นและทําให 

พนักงานสับสนรูสึกวาขาดผูนํา(Goleman ,2000)

นอกจากนี้แมรุนที่ 1 จะมีแนวโนมภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ 

ในขางตนมากที่สุด แตในรุนนี้ยังปรากฏลักษณะของผูนํา  

Transformational ผสมผสานเขามาดวย อาจเนื่องมาจาก 

การทีโ่ลกธุรกจิทกุวันนีท้ีมี่การแขงขนัสงู บรษิทัทีป่ระสบความ 

สําเร็จจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของโลกทีพ่ลกิผนัไปอยางรวดเรว็ ผูนาํทีม่ปีระสิทธผิล 

จะสงเสรมิวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงและนาํการเปลีย่นแปลง 

ดังกลาวมาสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ผูนําจึงตอง 

ปรบัตวัแสดงบทบาทภาวะผูนาํแบบ Transformational เพือ่ 

สราวความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยอาศัยลักษณะเดน คือ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Inspirational 

motivation) เปนที่ชื่นชอบเคารพนับถือและไววางใจ

2. การสรางแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 

มีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจกับผูที่อยูรอบตัว

3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) 

กระตุนผูตามใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

4. การคาํนงึถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized 

consideration) เอาใจใสในความตองการของผูตามเพื่อ 

ความสําเร็จและความกาวหนาของแตละบุคคล (Bass, 1985, 

Avolio, Bass and Jung, 1999)

ขอไดเปรียบอยางหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวยืนหยัด 

อยูไดนานคอื ความสามารถในการปรบัตวัเมือ่ภาวะเศรษฐกจิ 

วิกฤติ บริษัทจะสามารถปรับตัวไดเร็วกวาคู แขงที่บริหาร 

โครงสรางอืน่ เนือ่งจากผูนาํธรุกจิครอบครวัสวนใหญมอีาํนาจ 

ตดัสินใจแบบเบ็ดเสรจ็ ไมจาํเปนตองปรกึษากับผูถือหุนจาํนวน 

มากทีอ่าจมคีวามคิดเหน็แตกตางกันไป ซึง่ชวยใหการเคลือ่นตวั 

เชิงกลยุทธสามารถทําไดจริงในเวลาที่รวดเร็ว (พลอย, 2554) 

นัน่จงึเปนเหตุผลวาเหตใุดผูนาํในรุนน้ียงัมรีะดบัภาวะผูนาํแบบ 

AD อยู แมจะไมปรากฎโดดเดนเทากับอีก 3 แบบ แตก็ยังถือ 

วามคีวามจาํเปนในการบรหิารธุรกจิอยู ซ่ึงพบวารุนท่ี 1 มีระดับ 

ภาวะผูนําแบบ AD สงูกวารุนท่ี 2 และรุนท่ี 3 ท้ังนีอ้าจเนือ่งจาก 

ในตอนเริ่มแรกของการกอตั้งกิจการเจาของกิจการสวนใหญ 

มกับรหิารงานโดยรวมอาํนาจไวทีต่วัเองเปนศนูยกลางตัดสนิใจ 

แบบเบ็ดเสร็จตามลักษณะภาวะผูนํา AD ซึ่งมีความจําเปน 

เมื่อธุรกิจยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนและมีการสรางวิสัยทัศนใหม

ที่ตองขับเคลื่อนคนไปตามวิสัยทัศน (Goleman, 2000) 

อยางไรก็ตามมีหลายงานวิจัยชี้วา ผูนําจําเปนตองแสดงออก 

หลายรูปแบบจึงจะทําใหบรรยากาศและผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจออกมาดีที่สุด และผูนําที่มีประสิทธิภาพที่สุดตอง 

รูจกัยดืหยุนท่ีจะสลบัใชภาวะผูนํารูปแบบตางๆ ผูนาํไมควรจบัคู 

รปูแบบภาวะผูนําไวกับสถานการณอยางใดอยางหนึง่ แตควรมี 

ความลื่นไหลรูจักสังเกตุผลตอบรับที่ได แลวปรับรูปแบบของ 

ตนเองเพื่อใหไดผลดีที่สุด(Goleman ,20006)

รุนที่ 2

รุนที่ 2 อายุอยูในชวง 20-65 ปขึ้นไป มีแนวโนมที่จะมี 

ภาวะผูนําแบบ DP และ Transformational มากที่สุดและ 

มรีะดบัภาวะผูนาํแบบ AD ตํา่ทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากธุรกิจ 

ครอบครัวน้ันแตกตางจากธุรกิจท่ัวไปตรงที่นอกจากตองให 

ความสําคัญกับเรื่องผลกําไรแลว ยังตองใหความสนใจในเรื่อง 

ของการรักษาครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจของคนในรุน   

ที่ 2 พวกเขาจึงมีมุมมองที่แตกตางจากไปจากรุนที่ 1(ผูกอตั้ง) 

ในเรื่องความรู มีการศึกษาและเรียนรูสูงกวาตรงกับธุรกิจ 

มากกวา มีความมั่นคงปลอดภัยในดานการลงทุนและความ 

เสี่ยงในการลงทุน เอกลักษณของคนในรุนท่ี 2 คือตองการ 

สรางแบรนดหรอืความโดดเดนใหกบัธรุกจิ พวกเขาไดมโีอกาส 

ในการทดลองตดัสนิใจทางธรุกจิ มคีวามคาดหวงัในการเขามา 

ดาํเนนิธรุกจิครอบครัวหรือการสวมแทนตาํแหนง การควบคมุ 

ความเปนเจาซึ่งคิดอยูแตไมรูวาจะมีโอกาสเมื่อไร (Bendor, 

2009 อางถึงในดนัย, 2555)

ดวยเหตน้ีุอาจทาํใหยงัไมมคีวามรูสกึวาเปนเจาของกจิการ 

มากเทาผูกอตั้ง โดยเฉพาะกิจการที่รุนพอแมหรือรุนผูกอตั้ง 

ยงัคงอยูในธรุกจิดวยและหากรุนที ่1 เคยทาํแลวประสบความ 

สําเร็จ พอรุนที่ 2 เริ่มเขามา คนรุนที่ 1 ก็อาจจะไมยอมปลอย 

ใหคนในรุนที่ 2 ซึ่งในประเทศไทยนั้นรุนที่ 2 ที่เขามาสูธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นสวนใหญจบการศึกษามาแลวก็เขาทํางานเลย 

โดยธุรกิจหรือประสบการณในการทํางานอาจไมเหมือนรุน     

ที่ 1 ที่เรียนรูการจัดการดวยการทดลองทําดวยประสบการณ 

ของตนเองจึงรูสึกถึงความเปนเจาของมากกวาที่จะทําใหมี 

ระดับภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial ตํ่ากวารุนท่ี 1 ซ่ึง 

บางครั้งทําใหเกิดปญหาคนรุนที่ 2 มักออกไปประกอบอาชีพ 

อื่น หรือมําธุรกิจอื่นเพราะไมเขาใจในตัวธุรกิจและไมมีทักษะ 

เพียงพอ 

อยางไรก็ตามรุนท่ี 2 หากอยูในชวของธุรกิจที่ขยายตัว 

ใหญข้ึน ก็มักจะมีการนําคนนอกที่จะเปนทีมเดิมที่มาจากรุน 

พอแม การจะสรางความเชื่อถือหรือลดความขัดแยงไดมาก 

เพียงใดและสามารถจะทํางานทํางานกลมเกลียวกันจริงๆ ได 

อยางไรจึงขึ้นอยูกับลักษณะหรือรูปแบบของการบริหารของ 

ผูนํา ซึ่งลักษณะนี้จึงใชภาวะผูนําแบบ DP ซึ่งมีขอดีคือทําให 

พนักงานมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้จะทําให 

เกิดองคกรที่มีความยืดหยุนและความรับผิดชอบและชวย 

สรางไอเดียใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ (Goleman, 2000) ซึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sala huddin(2010) ที่พบวาคน 

Generation Xer อายุระหวางชวง 32-52 ป สนับสนุน         

Participative leadership เนนทีค่วามยติุธรรม ความสามารถ 

และความตรงไปตรงมา คนกลุมนี้นําโดยใชความคิดที่ทาทาย 

และไอเดียของคนอื่นๆ มาใชในกระบวนการตัดสินใจ 

รุนที่ 3

ในรุนที่ 3 อายุอยูในชวง 20-45 ป มีแนวโนมและมี 

สภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา 

แบบ Entrepreneurial และ Transformational ดวย ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากสําหรับคนรุนนี้ในบางครอบครัวถือเปนคน 

รุนใหมท่ีเพิ่งกาวเขาสูธุรกิจ ซ่ึงอาจไดรับอิทธิพลบางสวนมา 

จากผูสืบทอดธุรกิจรุนกอน มีงานวิจัยช้ีวา ภาวะผูนําของผู 

สืบทอดธุรกิจคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะกับผูบริหารในรุนที่ 

2-3 เพราะพวกเขาไมสามารถนําความคิดและจิตใจของคูคา 

และลูกคาได (อภิญญา, 2553) ซึ่งตองแกไขโดยการสรางให 

พวกเขามีความรูและประสบการณท่ีเพียงพอ อยางไรก็ตาม 

จากการที่คนรุนกอนทําใหพวกเขามีความรูเกี่ยวกับความ 

เหมาะสมและขอดีขอเสียของภาวะผูนําในแบบตางๆ จึง 

สามารถแสดงภาวะผูนําในแบบที่เกิดประโยชนตอองคกรได 

มีงานวิจัยช้ีวาคนรุนใหมมักจะภาวะผูนําแบบ DP ท่ีมักเปด 

โอกาสใหทีมงานมีโอกาสคิดและมีสวนรวมในกระบวนการ 

ทํางานหรือการตัดสินใจ ถึงแมผูนําจะเปนผูตัดสินใจในขั้น 

สุดทายก็ตาม ซ่ึงรูปแบบนี้เหมาะกับการทํางานเปนทีมและ 

คาดหวงัคณุภาพงานมากกวาความรวดเรว็ (อภญิญา, 2554) และ 

เนือ่งจากธุรกจิครอบครวัตองอาศัยความผกูพนัและสมัพนัธภาพ 

ระหวางคนในครอบครัวเปนเดิมพันสําคัญเพราะตองอาศัย 

ความสามคัคแีละรวมแรงรวมใจกันเปนตวัขับเคลือ่น และจาก 

การศึกษาของโครงการ GLOBE พบวารูปแบบของภาวะผูนํา 

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ(ผู้บริหาร)
การบริหารจัดการและการเปนผูนํา ตางก็มีความสําคัญ 

อยางไรก็ตามในธุรกิจครอบครัวที่ใหความสําคัญการบริหาร 

จัดการจนเกินพอดี มีการจัดการและควบคุมมาก ยอมไม 

กอใหเกิดความสรางสรรคและสรางความยั่งยืนอยางแทจริง 

ใหกับธุรกิจครอบครัวได

Designed by Freepik

รุนที่ 1 

ผูสบืทอดธรุกิจรุนท่ี 1 ผูกอตัง้ จะอยูในชวงอาย ุ41-65 ป 

ขึน้ไป มแีนวโนมทีจ่ะมภีาวะผูนาํแบบ DP กับ Entrepreneurial 

มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา Transformational 

ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มแรกขององคกรเรียกวา 

ยคุการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Stage) ตองการ 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเพราะตองการการเติบโต ความคิด 

รเิร่ิมสรางสรรคเพือ่ใหเกดิความกาวหนา ซึง่ผูกอตัง้มกัมีความ 

รูสึกเปนเจาของ มีความทุมเทใหกับงานและทํางานดวยจิตใจ 

ท่ีมคีวามเปนเจาของ(Intrapreneurial Spirit) จงึมักมลีกัษณะ 

ภาวะผูนาํแบบ Entrepreneurial  ทีม่คีวามรูสกึวาตนเองเปน 

เจาของกิจการจริงๆ(Sense of Ownership) 

อยางไรก็ตามเมื่อธุรกิจขยายตัวใหญขึ้นความสามารถ 

หรือทักษะของธุรกิจครอบครัวไมพอในการจัดการธุรกิจตอง 

แบบ Team-oriented และ Participative เปนโมเดลที่มี 

ประสิทธิภาพที่สุดสําหรับประเทศไทย (Gupta et al,2002) 

นอกจากนี้ในรุนที่ 3 ยังมีภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial 

ผสมผสานเพิ่มขึ้นมาอีกอาจเปนเพราะการเปนสมาชิกใน 

ครอบครัวมกัมสีวนรวมเปนเจาของดวย เมือ่ผูนาํแบบ DP เปด 

โอกาสใหรวมตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ไดรวมเปน 

สวนหนึ่งของความสําเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำที่จะทำให้ธุรกิจ 
ครอบครัวประสบความสำเร็จ 

จากการสํารวจความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของผูนําที่ 

จะทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จพบวา คนรุนที่ 1 

ใหความสาํคญัในเร่ืองของความยติุธรรมมากทีส่ดุ รองลงมาคือ 

ความซ่ือสัตย ความเด็ดขาด กลาตดัสนิใจ และภาวะผูนาํเทาๆ 

กัน ทั้งนี้จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขาเชื่อวาคุณธรรมและ 

ความซือ่สตัยจะเปนรากฐานท่ีดีของทุกอยาง และเน่ืองจากตอง 

เปนผูชี้ทิศทางธุรกิจและตองการใหคนหมูมากเดินตามความ 

เด็ดขาด กลาตัดสินใจ และภาวะผูนําจึงมีความสําคัญมาก 

เชนกัน 

ขณะทีค่นรุนท่ี 2 ใหความสาํคัญในเร่ืองของความเดด็ขาด 

กลาตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การหาความรูและ 

วิธีการใหมๆ อยูเสมอตามลําดับ จากขอมูลเชิงลึกพวกเขา 

เชื่อวาผูนําควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แพราะมีผลตอ 

ความกาวหนาของบริษัท ขณะเดียวกันก็ควรรับฟงความ 

คิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหเห็นรอบดานและแกปญหาถูกจุด และ 

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจที่สูงผูนําก็ควรแสวงหาความรู 

ใหมๆ เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําร็จ 

สวนคนรุนท่ี 3 ใหความสําคัญในเร่ืองของภาวะผูนํา 

มากที่สุด รองลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ รับฟงความ 

คิดเหน็ของผูอืน่ ความซือ่สตัย เทาๆกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากพวกเขา 

เช่ือวาองคกรตองการภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมในการ 

บริหารงาน ซ่ึงตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปลี่ยนส่ิงตางๆ 
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ตามสถานการณไดรวดเร็ว อีกท้ังการรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูอื่นจะทําใหไดมุมมองในการพัฒนาท่ีกวางข้ึน และพวกเขา 

ยังเห็นวาความซื่อสัตยเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผู นําทุกคน 

ควรจะมีอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา 

เถลิงศรี, (2554) ที่พบวาผูนําในโลกตะวันออกจะสนใจเรื่อง 

ของคุณธรรมนํ้ามิตร เรื่องของใจ และการใหโอกาสเติบโตใน 
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เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มีความซับซอนและ 

ละเอียดออนมากกวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผล 

กาํไรของกิจการเปนหลกั แตธรุกจิครอบครวัตอง 

มองในมิติที่หลากหลายอีกทั้งมีเรื่องของอารมณเข ามา 

เกี่ยวของดวยมาก ทําใหบทบาทของการเปนผูนําในธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยากมากกวา 

ผู นําของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเปนผู นํา 

ที่เปนผูรับใช การประนีประนอม ออนนอมถอมตน การมี 

อิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง การใหบริการ การเกื้อกูล 

และเอาใจใสตอผูอื่น 

เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะมีความออนไหวเรื่องของ

การใชอํานาจบงการ หากรูสึกวาผูนําธุรกิจครอบครัวมีการ 

ใชอํานาจในตําแหนงอาจเกิดการตอตานและนํามาซ่ึงปญหา 

ความขดัแยงในทีส่ดุ ผูนาํในธรุกจิครอบครวัจงึตองระมัดระวงั 

เรื่องการใชอํานาจโดยตําแหนงกับคนในครอบครัวเปนอยาง 

มาก ตารางท่ี 1 จะแสดงความแตกตางของผูนําโดยการใช 

สิทธิอํานาจบงการ และ ผูนําที่เปนผูรับใช และยึดมั่นใน 

หลักการ

ผูนํา แตกตางจาก ผูจัดการ ในขั้นพื้นฐานหลายประการ 

ในขณะที่ผูจัดการมุงการบริหาร(Administer) ทวาผูนํามุง 

ประดิษฐคิดสรางสิ่งใหมๆเสมอ(Innovate) ดังนั้นผูจัดการ 

จึงไดแตรักษาสถานะการบริการ(Maintain) ทวาผูนํามุง 

พัฒนา(Develop) ผูจัดการวางใจในระบบและตัดสินดวย 

การควบคุม(Control) แตผูนําวางใจในคนทํางานและความ 

รับผิดชอบ(Trust)

ผูจดัการจะเปนคนทีใ่หความสําคัญกบัการทํางานใหลุลวง 

การทาํงานของผูจดัการจงึมรีะเบยีบแบบแผน เปนขัน้เปนตอน 

และใหความสําคัญกับปริมาณ ซ่ึงยึดตามกระบวนการและ 

มาตราการควบคมุตางๆ โดยมกีารกาํหนดเนือ้งานและผลลัพธ 

ที่ชี้วัดไดไวอยางชัดเจน ความสําเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยู 

กับการวางแผน การจดัการ การสรางผลลพัธ และการควบคมุ

ผูจัดการจะแบงงานออกมาไดอยางชัดเจนตามกลยุทธ

ที่กําหนดไว โดยใหความสนใจกับรายละเอียดและความเปน 

ไปไดในการทําสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นไปทีละขั้นในแตละวัน ซึ่ง 

เปนกรอบความคิดที่มุงเนนตัวงาน โดยใหความสําคัญกับการ 

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงมอบสินคาและ 

บริการที่ตรงเวลา  ประหยัดตนทุน และสรางรายไดตาม 

เปาหมายในแตละไตรมาส

อยางไรก็ตามเนื่องจากความสําเร็จของผูจัดการข้ึนอยู 

กบัการกระทาํของผูอืน่ ความสามารถในการสรางแรงจงูใจจงึ 

เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่ง เชนเดียวกับการเขาใจวาอะไร 

ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูคน การเขาใจวาจะประพฤติตัว 

อยางไรใหสามารถดึงคนเขามีสวนรวมในการทํางาน ท้ังคนท่ี 

เปนผูใตบงัคบับญัชาของพวกเขาโดยตรง ผูบรหิารระดบัเดยีว 

กันในสวนอื่นขององคกร และที่สําคัญคือผูบังคับบัญชาของ 

พวกเขาเอง 

ผูนํา มักจะเปนคนที่อยูตรงขามกับ ผูบริหารจัดการ โดย 

ผูบริหารและผูนํานั้นเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” ของ 

องคกร โดยผูจดัการจะมุงเนนทาํส่ิงทีอ่ยูตรงหนา มุงเนนเฉพาะ 

บางเร่ืองและการดาํเนนิการควบคุม แตผูนาํจะมองไปขางหนา 

สรางวสิยัทศันและความสมัพนัธกบัผูอืน่ และสรางวสิยัทศันที่ 

ทําใหคนในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตามพวก 

เขา ผูนําจะดงึคนใหเขามามีสวนรวมและเกิดการกระตนืรอืรน 

ที่จะทําตามวิสัยทัศนของผูนํา มากกวาผลักดันใหทําสิ่งที่ผูนํา 

ตองการ

ผูนําจะตองเปนคนแรกที่คาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง

และวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางมี 

ประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัวงาย เปดรับทางเลือก 

อืน่และเตม็ใจรับความเสีย่ง เปนผูนาํการเปลีย่นแปลงมากกวา 

จะพยายามรักษาสภาพเดิมที่เปนอยู  และทําใหเกิดเปน 

ความจริง

ในหนึง่คนสามารถมทีัง้คุณลกัษณะของผูนําและผูบริหาร 

ที่ชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหการบริหารธุรกิจ 

ครอบครัวเปนไป

รูปแบบภาวะผู้นำในธุรกิจครอบครัว 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยศึกษาธุรกิจ 

ครอบครวั ไดทําการวจัิยถงึรปูแบบผูนําในธรุกจิครอบครวั โดย 

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวน 58 คน และทดสอบรปูแบบ 

ของภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Style) คือจิตใจพรอมที่จะแขงขันสูง พยายามแสวงหา 

มุมมองหรือวิธีการใหมๆ ที่จะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการ 

แขงขัน กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาลองสิ่งใหมๆ เนน 

การกระทําเพื่อผลงานและรูสึกวาตนเองเปนเจาของกิจการ 

จริงๆ จึงมีความมุงมั่นท่ีจะทําใหดีท่ีสุด เพื่อใหกิจการที่ตน 

บรหิารประสบความสาํเรจ็ โดยมแีนวคดิทีจ่ะผลกัดนัใหกจิการ 

ประสบความสาํเรจ็ควบคูไปกบัการใหความสาํคัญในประเดน็ 

ตนทุนตํ่า กําไรสูง

2. ผูนําแบบเผด็จการ (Authoritative Style) ภาวะ 

ผูนําแบบชี้นํา (Directive Style) =AD Style เนนการบังคับ 

บัญชาและการออกคําสั่งเปนสําคัญ มักจะตัดสินใจดวย 

ตนเองแตผูเดียว บัญชาการทํางานแบบสั่งการลงมาเลย และ 

ไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกลูกนองมากนัก มักใชวิธี 

การใหรางวลัและลงโทษใหลกูนองรูถงึความคาดหวงั ใหทิศทาง 

วาควรทาํอะไรและควรทาํอยางไร ใหกําหนดการเกีย่วกบังาน 

ที่ตองทําใหและรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่แนนอนชัดเจน 

และใหทุกคนเขาใจตรงกันวาบทบาทของผูนําคืออะไรบาง

3. ผูนาํแบบประชาธปิไตย(Democratic Style  = DP 

Style เปดโอกาสใหลกูนองมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และพูด 

คุยดวย เอาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนองมาอภิปราย 

แสดงความคิดเหน็ในปญหาตางๆ เพือ่เอาความคดิทีด่ทีีส่ดุมา 

ใชและใชการใหขอมลูยอนกลบัเปนโอกาสในการช้ีแนะชวยให 

ลกูนองมพีฒันาการทีด่ขึีน้ สามารถทําใหลกูนองมใีจใหกบัการ 

รวมตดัสนิใจ ผูนาํจะปรกึษาปญหากบัลกูนองและขอใหลกูนอง 

เสนอแนะรวมทั้งนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางจริงจัง

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

style) เปนผูทีไ่ดรบัความชืน่ชม การยอมรบัเคารพนบัถอืและ 

ความไววางใจเปนอยางสูงจากลูกนอง เปนแบบอยางท่ีดีตอ 

ลูกนองมีอิทธิพลตอความคิดและการปฎิบัติงานของลูกนองมี 

พฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูท่ีอยูรอบตัว มีความ 

กระตือรือรนและมองโลกในแงดี สามารถกระตุนและสราง 

ความเชื่อมั่นใหลูกนองเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ 

แกปญหาในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนของ 

องคกรเกิดการเรียนรูและยังเอาใจใสในความตองการของ 

ลกูนองเพ่ือความสาํเรจ็และความกาวหนาของของแตละบคุคล 

โดยสามารถเปนที่ปรึกษา ดูแลเอาใจใสและทําใหลูกนองรูสึก 

มีคุณคาและมีความสําคัญ

โดยสรุปผลวิจัย 
1. รูปแบบภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัยพบวาธุรกิจรุนที่ 1 (ผูกอตั้ง) มีแนวโนมที่ 

จะมีภาวะผูนําแบบ DP Style และผูนําแบบผูประกอบการ 

มากที่สุด ในขณะที่รุนที่ 2 มีแนวโนมที่จะมีเฉพาะภาวะผูนํา 

แบบ DP และ ผูนําการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด และรุนที่ 3 จะ 

มีแนวโนมที่จะมีภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด

และพบวาคณุลักษณะของผูนาํทีจ่ะทําใหธรุกจิครอบครวั 

ประสบความสําเร็จไดแก ความเด็ดขาด/กลาตัดสินใจ รับฟง 

ความคิดเห็นของผูอื่น ความซื่อสัตย คุณธรรม การหาความรู 

และวิธีการใหมๆ อยู เสมอ ภาวะผู นําและความยุติธรรม 

ตามลําดับ

2. รูปแบบภาวะผูนําของผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว

จากผลการวิจัยพบวาในภาพรวมผูสบืทอดธรุกจิทัง้ 3 รุน 

มีระดับภาวะผูนําแบบ  DP  ในระดับตรงมากที่สุด ทั้งนี้อาจ 

เปนเพราะธุรกจิครอบครวั นัน้มเีรือ่งของอารมณเขามาเก่ียวของ 

ดวย ซึ่งเปนเรื่องที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อความเปน 

คนกันเองในเดยีวกัน ทาํใหเกดิความคุนเคย แตกไ็มอาจละเลย 

ในเรือ่งความเกรงใจกนั โดยเฉพาะทีเ่ปนสามภีรรยา หรอืพอแม 

ลูก โดยไมสามารถออกคําสั่งตามใจชอบได เพราะเรื่องนี้อาจ 

ทําใหเกิดความหมางใจผิดกันไดงายกวาคนนอกเสียอีก ผูนํา 

ตองตระหนักในความออนไหวในเรือ่งของความรูสึก ความเหน็ 

หรอืความคิดของคนอืน่ดวย เมือ่องคกรเตบิโตขึน้ตองทิง้รปูแบบ 

การบริหารของตนเอง ความสามารถในการมอบอํานาจและ 

พัฒนาทีมเปนสิ่งสําคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว ซึ่งตอง 

ใชภาวะผูนําแบบ DP ที่เปดโอกาสใหทุกคนไดคิดและมีสวน 

รวมในการทาํงานและการตดัสนิใจ ซึง่จะทาํใหทกุคนรูสกึเปน 

สวนหนึง่ของความสําเร็จ และรูสกึมีสวนรวมเปนเจาของ  และ 

ทาํงานดวยจติใจของคนทีเ่ปนเจาของ มคีวามผกูพนัและความ 

สามคัค ีซึง่เปนคณุลกัษณะเดนอยางหนึง่ของธรุกจิครอบครัวท่ี 

มใีหเหน็ในทกุรุน และหากพจิารณาทลีะรุนจะพบรายละเอยีด 

ดังตาราง

ใชความสามารถและบคุลากรเขามารวมมือหรือใชทมีทาํงานที่ 

ใหญขึน้ จงึจาํเปนตองใชวธิกีารบรหิารงานแบบกระจายอาํนาจ 

โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 

แสดงฝมือ ในการบริหารบางเพื่อใหการดําเนินงานคลองตัว 

และรวดเร็วทันกับสภาพการแขงขันได ซ่ึงสอดคลองกับงาน 

วจิยัของ Salahuddin(2010) ทีพ่บวาคนรุน Baby Broomers 

อายุอยูในชวง 52-69 ป/ 48-66 ป มีความเชื่อมั่นในภาวะ 

ผูนาํแบบ Participative โดยภาวะผูนาํแบบ DP จะใหพนกังาน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจและพิจารณาวาจะทําอะไรและ 

อยางไรเกีย่วกบันโยบาย อยางไรกต็ามการตดัสนิใจขัน้สุดทาย 

ของผูนําจะยอมรับขอเสนอแนะเหลานั้นหรือไม การใชภาวะ 

ผูนํารูปแบบนี้จะเปนประโยชนตอผูนํา คือทําใหเปนสวนหนึ่ง 

ของทีมและชวยทําใหการตัดสินใจไดถูกตอง แตในบางคร้ังก็ 

จะทําใหเสียคาใชจายจากการประชุมที่ไมเสร็จสิ้นและทําให 

พนักงานสับสนรูสึกวาขาดผูนํา(Goleman ,2000)

นอกจากนี้แมรุนที่ 1 จะมีแนวโนมภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ 

ในขางตนมากที่สุด แตในรุนนี้ยังปรากฏลักษณะของผูนํา  

Transformational ผสมผสานเขามาดวย อาจเนื่องมาจาก 

การทีโ่ลกธุรกจิทกุวันนีท้ีมี่การแขงขนัสงู บรษัิททีป่ระสบความ 

สําเร็จจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของโลกทีพ่ลกิผนัไปอยางรวดเรว็ ผูนาํทีม่ปีระสิทธผิล 

จะสงเสรมิวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงและนําการเปลีย่นแปลง 

ดังกลาวมาสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ผูนําจึงตอง 

ปรบัตวัแสดงบทบาทภาวะผูนาํแบบ Transformational เพือ่ 

สราวความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยอาศัยลักษณะเดน คือ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Inspirational 

motivation) เปนที่ชื่นชอบเคารพนับถือและไววางใจ

2. การสรางแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 

มีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจกับผูที่อยูรอบตัว

3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) 

กระตุนผูตามใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

4. การคาํนงึถงึความเปนปจเจกบคุคล (Individualized 

consideration) เอาใจใสในความตองการของผูตามเพื่อ 

ความสําเร็จและความกาวหนาของแตละบุคคล (Bass, 1985, 

Avolio, Bass and Jung, 1999)

ขอไดเปรียบอยางหน่ึงที่ทําใหธุรกิจครอบครัวยืนหยัด 

อยูไดนานคอื ความสามารถในการปรบัตวัเมือ่ภาวะเศรษฐกจิ 

วิกฤติ บริษัทจะสามารถปรับตัวไดเร็วกวาคู แขงที่บริหาร 

โครงสรางอืน่ เนือ่งจากผูนาํธรุกจิครอบครวัสวนใหญมอีาํนาจ 

ตัดสนิใจแบบเบด็เสรจ็ ไมจําเปนตองปรกึษากับผูถอืหุนจาํนวน 

มากทีอ่าจมคีวามคิดเหน็แตกตางกันไป ซึง่ชวยใหการเคลือ่นตวั 

เชิงกลยุทธสามารถทําไดจริงในเวลาที่รวดเร็ว (พลอย, 2554) 

นัน่จงึเปนเหตุผลวาเหตุใดผูนําในรุนน้ียงัมรีะดับภาวะผูนาํแบบ 

AD อยู แมจะไมปรากฎโดดเดนเทากับอีก 3 แบบ แตก็ยังถือ 

วามคีวามจาํเปนในการบรหิารธุรกจิอยู ซึง่พบวารุนที ่1 มีระดับ 

ภาวะผูนําแบบ AD สงูกวารุนที ่2 และรุนที ่3 ทัง้น้ีอาจเนือ่งจาก 

ในตอนเริ่มแรกของการกอตั้งกิจการเจาของกิจการสวนใหญ 

มกับรหิารงานโดยรวมอาํนาจไวทีตั่วเองเปนศนูยกลางตัดสนิใจ 

แบบเบ็ดเสร็จตามลักษณะภาวะผูนํา AD ซึ่งมีความจําเปน 

เมื่อธุรกิจยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนและมีการสรางวิสัยทัศนใหม

ที่ตองขับเคลื่อนคนไปตามวิสัยทัศน (Goleman, 2000) 

อยางไรก็ตามมีหลายงานวิจัยชี้วา ผูนําจําเปนตองแสดงออก 

หลายรูปแบบจึงจะทําใหบรรยากาศและผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจออกมาดีที่สุด และผูนําท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดตอง 

รูจกัยดืหยุนท่ีจะสลบัใชภาวะผูนาํรปูแบบตางๆ ผูนาํไมควรจบัคู 

รปูแบบภาวะผูนําไวกับสถานการณอยางใดอยางหนึง่ แตควรมี 

ความลื่นไหลรูจักสังเกตุผลตอบรับท่ีได แลวปรับรูปแบบของ 

ตนเองเพื่อใหไดผลดีที่สุด(Goleman ,20006)

รุนที่ 2

รุนที่ 2 อายุอยูในชวง 20-65 ปขึ้นไป มีแนวโนมที่จะมี 

ภาวะผูนําแบบ DP และ Transformational มากที่สุดและ 

มรีะดบัภาวะผูนาํแบบ AD ตํา่ทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นแตกตางจากธุรกิจท่ัวไปตรงท่ีนอกจากตองให 

ความสําคัญกับเรื่องผลกําไรแลว ยังตองใหความสนใจในเรื่อง 

ของการรักษาครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจของคนในรุน   

ที่ 2 พวกเขาจึงมีมุมมองที่แตกตางจากไปจากรุนที่ 1(ผูกอตั้ง) 

ในเร่ืองความรู มีการศึกษาและเรียนรูสูงกวาตรงกับธุรกิจ 

มากกวา มีความมั่นคงปลอดภัยในดานการลงทุนและความ 

เสี่ยงในการลงทุน เอกลักษณของคนในรุนท่ี 2 คือตองการ 

สรางแบรนดหรอืความโดดเดนใหกบัธรุกจิ พวกเขาไดมโีอกาส 

ในการทดลองตดัสนิใจทางธรุกจิ มคีวามคาดหวงัในการเขามา 

ดาํเนนิธรุกจิครอบครัวหรือการสวมแทนตาํแหนง การควบคมุ 

ความเปนเจาซ่ึงคิดอยูแตไมรูวาจะมีโอกาสเมื่อไร (Bendor, 

2009 อางถึงในดนัย, 2555)

ดวยเหตน้ีุอาจทาํใหยงัไมมคีวามรูสกึวาเปนเจาของกจิการ 

มากเทาผูกอตั้ง โดยเฉพาะกิจการท่ีรุนพอแมหรือรุนผูกอตั้ง 

ยงัคงอยูในธรุกจิดวยและหากรุนที ่1 เคยทาํแลวประสบความ 

สําเร็จ พอรุนที่ 2 เริ่มเขามา คนรุนที่ 1 ก็อาจจะไมยอมปลอย 

ใหคนในรุนที่ 2 ซึ่งในประเทศไทยนั้นรุนที่ 2 ที่เขามาสูธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นสวนใหญจบการศึกษามาแลวก็เขาทํางานเลย 

โดยธุรกิจหรือประสบการณในการทํางานอาจไมเหมือนรุน     

ที่ 1 ที่เรียนรูการจัดการดวยการทดลองทําดวยประสบการณ 

ของตนเองจึงรูสึกถึงความเปนเจาของมากกวาที่จะทําใหมี 

ระดับภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial ตํ่ากวารุนที่ 1 ซึ่ง 

บางครั้งทําใหเกิดปญหาคนรุนที่ 2 มักออกไปประกอบอาชีพ 

อื่น หรือมําธุรกิจอื่นเพราะไมเขาใจในตัวธุรกิจและไมมีทักษะ 

เพียงพอ 

อยางไรก็ตามรุนท่ี 2 หากอยูในชวของธุรกิจที่ขยายตัว 

ใหญข้ึน ก็มักจะมีการนําคนนอกที่จะเปนทีมเดิมที่มาจากรุน 

พอแม การจะสรางความเชื่อถือหรือลดความขัดแยงไดมาก 

เพียงใดและสามารถจะทํางานทํางานกลมเกลียวกันจริงๆ ได 

อยางไรจึงขึ้นอยูกับลักษณะหรือรูปแบบของการบริหารของ 

ผูนํา ซึ่งลักษณะนี้จึงใชภาวะผูนําแบบ DP ซึ่งมีขอดีคือทําให 

พนักงานมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้จะทําให 

เกิดองคกรที่มีความยืดหยุนและความรับผิดชอบและชวย 

สรางไอเดียใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ (Goleman, 2000) ซึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sala huddin(2010) ที่พบวาคน 

Generation Xer อายุระหวางชวง 32-52 ป สนับสนุน         

Participative leadership เนนทีค่วามยตุธิรรม ความสามารถ 

และความตรงไปตรงมา คนกลุมนี้นําโดยใชความคิดที่ทาทาย 

และไอเดียของคนอื่นๆ มาใชในกระบวนการตัดสินใจ 

รุนที่ 3

ในรุนที่ 3 อายุอยูในชวง 20-45 ป มีแนวโนมและมี 

สภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา 

แบบ Entrepreneurial และ Transformational ดวย ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากสําหรับคนรุนน้ีในบางครอบครัวถือเปนคน 

รุนใหมท่ีเพิ่งกาวเขาสูธุรกิจ ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลบางสวนมา 

จากผูสืบทอดธุรกิจรุนกอน มีงานวิจัยชี้วา ภาวะผูนําของผู 

สืบทอดธุรกิจคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะกับผูบริหารในรุนที่ 

2-3 เพราะพวกเขาไมสามารถนําความคิดและจิตใจของคูคา 

และลูกคาได (อภิญญา, 2553) ซึ่งตองแกไขโดยการสรางให 

พวกเขามีความรูและประสบการณที่เพียงพอ อยางไรก็ตาม 

จากการที่คนรุนกอนทําใหพวกเขามีความรูเกี่ยวกับความ 

เหมาะสมและขอดีขอเสียของภาวะผูนําในแบบตางๆ จึง 

สามารถแสดงภาวะผูนําในแบบที่เกิดประโยชนตอองคกรได 

มีงานวิจัยชี้วาคนรุนใหมมักจะภาวะผูนําแบบ DP ที่มักเปด 

โอกาสใหทีมงานมีโอกาสคิดและมีสวนรวมในกระบวนการ 

ทํางานหรือการตัดสินใจ ถึงแมผูนําจะเปนผูตัดสินใจในขั้น 

สุดทายก็ตาม ซึ่งรูปแบบนี้เหมาะกับการทํางานเปนทีมและ 

คาดหวงัคณุภาพงานมากกวาความรวดเรว็ (อภญิญา, 2554) และ 

เนือ่งจากธุรกจิครอบครวัตองอาศัยความผกูพนัและสมัพนัธภาพ 

ระหวางคนในครอบครัวเปนเดิมพันสําคัญเพราะตองอาศัย 

ความสามคัคแีละรวมแรงรวมใจกันเปนตวัขบัเคลือ่น และจาก 

การศึกษาของโครงการ GLOBE พบวารูปแบบของภาวะผูนํา 

ในหนึ่งคนสามารถมีทั้งคุณลักษณะ 
ของผู้นำและผู้บริหารที่ช่วยส่งเสริม 
ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้การบริหาร 
ธุรกิจครอบครัวเป็นไป

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ(ผู้บริหาร)
การบริหารจัดการและการเปนผูนํา ตางก็มีความสําคัญ 

อยางไรก็ตามในธุรกิจครอบครัวที่ใหความสําคัญการบริหาร 

จัดการจนเกินพอดี มีการจัดการและควบคุมมาก ยอมไม 

กอใหเกิดความสรางสรรคและสรางความยั่งยืนอยางแทจริง 

ใหกับธุรกิจครอบครัวได

รุนที่ 1 

ผูสบืทอดธรุกิจรุนที ่1 ผูกอต้ัง จะอยูในชวงอาย ุ41-65 ป 

ขึน้ไป มแีนวโนมทีจ่ะมภีาวะผูนาํแบบ DP กับ Entrepreneurial 

มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา Transformational 

ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มแรกขององคกรเรียกวา 

ยคุการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Stage) ตองการ 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเพราะตองการการเติบโต ความคิด 

รเิร่ิมสรางสรรคเพือ่ใหเกดิความกาวหนา ซึง่ผูกอตัง้มกัมีความ 

รูสึกเปนเจาของ มีความทุมเทใหกับงานและทํางานดวยจิตใจ 

ท่ีมคีวามเปนเจาของ(Intrapreneurial Spirit) จงึมกัมลีกัษณะ 

ภาวะผูนาํแบบ Entrepreneurial  ทีม่คีวามรูสกึวาตนเองเปน 

เจาของกิจการจริงๆ(Sense of Ownership) 

อยางไรก็ตามเมื่อธุรกิจขยายตัวใหญขึ้นความสามารถ 

หรือทักษะของธุรกิจครอบครัวไมพอในการจัดการธุรกิจตอง 

แบบ Team-oriented และ Participative เปนโมเดลท่ีมี 

ประสิทธิภาพที่สุดสําหรับประเทศไทย (Gupta et al,2002) 

นอกจากนี้ในรุนที่ 3 ยังมีภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial 

ผสมผสานเพ่ิมขึ้นมาอีกอาจเปนเพราะการเปนสมาชิกใน 

ครอบครวัมกัมสีวนรวมเปนเจาของดวย เมือ่ผูนาํแบบ DP เปด 

โอกาสใหรวมตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ไดรวมเปน 

สวนหนึ่งของความสําเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำที่จะทำให้ธุรกิจ 
ครอบครัวประสบความสำเร็จ 

จากการสํารวจความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของผูนําที่ 

จะทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จพบวา คนรุนที่ 1 

ใหความสําคญัในเร่ืองของความยตุธิรรมมากทีสุ่ด รองลงมาคือ 

ความซือ่สัตย ความเด็ดขาด กลาตดัสินใจ และภาวะผูนาํเทาๆ 

กัน ทั้งนี้จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขาเชื่อวาคุณธรรมและ 

ความซ่ือสัตยจะเปนรากฐานท่ีดขีองทุกอยาง และเนือ่งจากตอง 

เปนผูชี้ทิศทางธุรกิจและตองการใหคนหมูมากเดินตามความ 

เด็ดขาด กลาตัดสินใจ และภาวะผูนําจึงมีความสําคัญมาก 

เชนกัน 

ขณะทีค่นรุนที ่2 ใหความสาํคัญในเร่ืองของความเดด็ขาด 

กลาตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การหาความรูและ 

วิธีการใหมๆ อยูเสมอตามลําดับ จากขอมูลเชิงลึกพวกเขา 

เชื่อวาผูนําควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แพราะมีผลตอ 

ความกาวหนาของบริษัท ขณะเดียวกันก็ควรรับฟงความ 

คิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหเห็นรอบดานและแกปญหาถูกจุด และ 

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจท่ีสูงผูนําก็ควรแสวงหาความรู 

ใหมๆ เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําร็จ 

สวนคนรุนท่ี 3 ใหความสําคัญในเร่ืองของภาวะผูนํา 

มากที่สุด รองลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ รับฟงความ 

คิดเหน็ของผูอืน่ ความซือ่สัตย เทาๆกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากพวกเขา 

เชื่อวาองคกรตองการภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมในการ 

บริหารงาน ซึ่งตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปล่ียนส่ิงตางๆ 
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ตามสถานการณไดรวดเร็ว อีกท้ังการรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูอื่นจะทําใหไดมุมมองในการพัฒนาท่ีกวางขึ้น และพวกเขา 

ยังเห็นวาความซื่อสัตยเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผู นําทุกคน 

ควรจะมีอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา 

เถลิงศรี, (2554) ท่ีพบวาผูนําในโลกตะวันออกจะสนใจเรื่อง 

ของคุณธรรมนํ้ามิตร เรื่องของใจ และการใหโอกาสเติบโตใน 
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เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มีความซับซอนและ 

ละเอียดออนมากกวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผล 

กาํไรของกิจการเปนหลกั แตธรุกจิครอบครวัตอง 

มองในมิติที่หลากหลายอีกทั้งมีเรื่องของอารมณเข ามา 

เกี่ยวของดวยมาก ทําใหบทบาทของการเปนผูนําในธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยากมากกวา 

ผู นําของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเปนผู นํา 

ท่ีเปนผูรับใช การประนีประนอม ออนนอมถอมตน การมี 

อิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง การใหบริการ การเกื้อกูล 

และเอาใจใสตอผูอื่น 

เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะมีความออนไหวเรื่องของ

การใชอํานาจบงการ หากรูสึกวาผูนําธุรกิจครอบครัวมีการ 

ใชอํานาจในตําแหนงอาจเกิดการตอตานและนํามาซึ่งปญหา 

ความขดัแยงในทีส่ดุ ผูนาํในธรุกจิครอบครวัจงึตองระมัดระวัง 

เรื่องการใชอํานาจโดยตําแหนงกับคนในครอบครัวเปนอยาง 

มาก ตารางท่ี 1 จะแสดงความแตกตางของผูนําโดยการใช 

สิทธิอํานาจบงการ และ ผูนําที่เปนผูรับใช และยึดมั่นใน 

หลักการ

ผูนํา แตกตางจาก ผูจัดการ ในขั้นพื้นฐานหลายประการ 

ในขณะที่ผูจัดการมุงการบริหาร(Administer) ทวาผูนํามุง 

ประดิษฐคิดสรางสิ่งใหมๆเสมอ(Innovate) ดังน้ันผูจัดการ 

จึงไดแตรักษาสถานะการบริการ(Maintain) ทวาผู นํามุง 

พัฒนา(Develop) ผูจัดการวางใจในระบบและตัดสินดวย 

การควบคุม(Control) แตผูนําวางใจในคนทํางานและความ 

รับผิดชอบ(Trust)

ผูจดัการจะเปนคนทีใ่หความสาํคัญกบัการทาํงานใหลลุวง 

การทาํงานของผูจดัการจึงมรีะเบยีบแบบแผน เปนขัน้เปนตอน 

และใหความสําคัญกับปริมาณ ซึ่งยึดตามกระบวนการและ 

มาตราการควบคมุตางๆ โดยมกีารกาํหนดเนือ้งานและผลลัพธ 

ที่ชี้วัดไดไวอยางชัดเจน ความสําเร็จของการบริหารจึงข้ึนอยู 

กับการวางแผน การจดัการ การสรางผลลพัธ และการควบคมุ

ผูจัดการจะแบงงานออกมาไดอยางชัดเจนตามกลยุทธ

ที่กําหนดไว โดยใหความสนใจกับรายละเอียดและความเปน 

ไปไดในการทําสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นไปทีละขั้นในแตละวัน ซ่ึง 

เปนกรอบความคิดที่มุงเนนตัวงาน โดยใหความสําคัญกับการ 

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงมอบสินคาและ 

บริการที่ตรงเวลา  ประหยัดตนทุน และสรางรายไดตาม 

เปาหมายในแตละไตรมาส

อยางไรก็ตามเนื่องจากความสําเร็จของผูจัดการขึ้นอยู 

กบัการกระทาํของผูอืน่ ความสามารถในการสรางแรงจงูใจจงึ 

เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่ง เชนเดียวกับการเขาใจวาอะไร 

ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูคน การเขาใจวาจะประพฤติตัว 

อยางไรใหสามารถดึงคนเขามีสวนรวมในการทํางาน ท้ังคนท่ี 

เปนผูใตบงัคบับญัชาของพวกเขาโดยตรง ผูบรหิารระดบัเดยีว 

กันในสวนอื่นขององคกร และที่สําคัญคือผูบังคับบัญชาของ 

พวกเขาเอง 

ผูนํา มักจะเปนคนที่อยูตรงขามกับ ผูบริหารจัดการ โดย 

ผูบริหารและผูนํานั้นเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” ของ 

องคกร โดยผูจดัการจะมุงเนนทําส่ิงท่ีอยูตรงหนา มุงเนนเฉพาะ 

บางเรือ่งและการดาํเนนิการควบคมุ แตผูนาํจะมองไปขางหนา 

สรางวสิยัทศันและความสมัพนัธกบัผูอืน่ และสรางวสิยัทศันที่ 

ทําใหคนในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตามพวก 

เขา ผูนาํจะดึงคนใหเขามามีสวนรวมและเกดิการกระตนืรอืรน 

ที่จะทําตามวิสัยทัศนของผูนํา มากกวาผลักดันใหทําสิ่งที่ผูนํา 

ตองการ

ผูนําจะตองเปนคนแรกท่ีคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง

และวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางมี 

ประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัวงาย เปดรับทางเลือก 

อืน่และเตม็ใจรบัความเสีย่ง เปนผูนาํการเปลีย่นแปลงมากกวา 

จะพยายามรักษาสภาพเดิมที่เปนอยู  และทําใหเกิดเปน 

ความจริง

ในหนึง่คนสามารถมท้ัีงคุณลกัษณะของผูนําและผูบรหิาร 

ที่ชวยสงเสริมซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะทําใหการบริหารธุรกิจ 

ครอบครัวเปนไป

รูปแบบภาวะผู้นำในธุรกิจครอบครัว 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยศึกษาธุรกิจ 

ครอบครวั ไดทําการวจัิยถงึรปูแบบผูนาํในธรุกจิครอบครวั โดย 

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวน 58 คน และทดสอบรปูแบบ 

ของภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Style) คือจิตใจพรอมที่จะแขงขันสูง พยายามแสวงหา 

มุมมองหรือวิธีการใหมๆ ที่จะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการ 

แขงขัน กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาลองสิ่งใหมๆ เนน 

การกระทําเพื่อผลงานและรูสึกวาตนเองเปนเจาของกิจการ 

จริงๆ จึงมีความมุงมั่นที่จะทําใหดีที่สุด เพื่อใหกิจการที่ตน 

บรหิารประสบความสาํเรจ็ โดยมแีนวคิดทีจ่ะผลกัดนัใหกจิการ 

ประสบความสาํเรจ็ควบคูไปกบัการใหความสําคัญในประเด็น 

ตนทุนตํ่า กําไรสูง

2. ผูนําแบบเผด็จการ (Authoritative Style) ภาวะ 

ผูนําแบบชี้นํา (Directive Style) =AD Style เนนการบังคับ 

บัญชาและการออกคําสั่งเปนสําคัญ มักจะตัดสินใจดวย 

ตนเองแตผูเดียว บัญชาการทํางานแบบสั่งการลงมาเลย และ 

ไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกลูกนองมากนัก มักใชวิธี 

การใหรางวลัและลงโทษใหลกูนองรูถงึความคาดหวงั ใหทศิทาง 

วาควรทาํอะไรและควรทาํอยางไร ใหกําหนดการเกีย่วกบังาน 

ที่ตองทําใหและรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่แนนอนชัดเจน 

และใหทุกคนเขาใจตรงกันวาบทบาทของผูนําคืออะไรบาง

3. ผูนาํแบบประชาธปิไตย(Democratic Style  = DP 

Style เปดโอกาสใหลกูนองมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และพูด 

คุยดวย เอาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนองมาอภิปราย 

แสดงความคิดเหน็ในปญหาตางๆ เพือ่เอาความคดิทีด่ทีีสุ่ดมา 

ใชและใชการใหขอมลูยอนกลบัเปนโอกาสในการช้ีแนะชวยให 

ลกูนองมพัีฒนาการทีดี่ขึน้ สามารถทําใหลกูนองมใีจใหกบัการ 

รวมตดัสนิใจ ผูนาํจะปรึกษาปญหากบัลกูนองและขอใหลกูนอง 

เสนอแนะรวมทั้งนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางจริงจัง

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

style) เปนผูทีไ่ดรบัความชืน่ชม การยอมรบัเคารพนบัถือและ 

ความไววางใจเปนอยางสูงจากลูกนอง เปนแบบอยางที่ดีตอ 

ลูกนองมีอิทธิพลตอความคิดและการปฎิบัติงานของลูกนองมี 

พฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูท่ีอยูรอบตัว มีความ 

กระตือรือรนและมองโลกในแงดี สามารถกระตุนและสราง 

ความเชื่อม่ันใหลูกนองเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ 

แกปญหาในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนของ 

องคกรเกิดการเรียนรูและยังเอาใจใสในความตองการของ 

ลกูนองเพือ่ความสาํเรจ็และความกาวหนาของของแตละบคุคล 

โดยสามารถเปนที่ปรึกษา ดูแลเอาใจใสและทําใหลูกนองรูสึก 

มีคุณคาและมีความสําคัญ

โดยสรุปผลวิจัย 
1. รูปแบบภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัยพบวาธุรกิจรุนท่ี 1 (ผูกอตั้ง) มีแนวโนมที่ 

จะมีภาวะผูนําแบบ DP Style และผูนําแบบผูประกอบการ 

มากที่สุด ในขณะที่รุนที่ 2 มีแนวโนมที่จะมีเฉพาะภาวะผูนํา 

แบบ DP และ ผูนําการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด และรุนที่ 3 จะ 

มีแนวโนมที่จะมีภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด

และพบวาคณุลกัษณะของผูนาํท่ีจะทําใหธรุกจิครอบครวั 

ประสบความสําเร็จไดแก ความเด็ดขาด/กลาตัดสินใจ รับฟง 

ความคิดเห็นของผูอื่น ความซื่อสัตย คุณธรรม การหาความรู 

และวิธีการใหมๆ อยู เสมอ ภาวะผู นําและความยุติธรรม 

ตามลําดับ

2. รูปแบบภาวะผูนําของผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว

จากผลการวจิยัพบวาในภาพรวมผูสบืทอดธรุกจิทัง้ 3 รุน 

มีระดับภาวะผูนําแบบ  DP  ในระดับตรงมากที่สุด ทั้งนี้อาจ 

เปนเพราะธรุกิจครอบครวั นัน้มเีรือ่งของอารมณเขามาเก่ียวของ 

ดวย ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อความเปน 

คนกนัเองในเดยีวกนั ทําใหเกดิความคุนเคย แตกไ็มอาจละเลย 

ในเร่ืองความเกรงใจกนั โดยเฉพาะทีเ่ปนสามภีรรยา หรอืพอแม 

ลูก โดยไมสามารถออกคําสั่งตามใจชอบได เพราะเรื่องนี้อาจ 

ทําใหเกิดความหมางใจผิดกันไดงายกวาคนนอกเสียอีก ผูนํา 

ตองตระหนักในความออนไหวในเรือ่งของความรูสึก ความเหน็ 

หรอืความคิดของคนอืน่ดวย เมือ่องคกรเตบิโตขึน้ตองทิง้รูปแบบ 

การบริหารของตนเอง ความสามารถในการมอบอํานาจและ 

พัฒนาทีมเปนสิ่งสําคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว ซ่ึงตอง 

ใชภาวะผูนําแบบ DP ที่เปดโอกาสใหทุกคนไดคิดและมีสวน 

รวมในการทาํงานและการตดัสนิใจ ซึง่จะทําใหทกุคนรูสึกเปน 

สวนหนึง่ของความสําเร็จ และรูสกึมีสวนรวมเปนเจาของ  และ 

ทาํงานดวยจิตใจของคนทีเ่ปนเจาของ มคีวามผูกพันและความ 

สามคัค ีซึง่เปนคณุลกัษณะเดนอยางหน่ึงของธรุกจิครอบครัวท่ี 

มใีหเหน็ในทกุรุน และหากพจิารณาทีละรุนจะพบรายละเอยีด 

ดังตาราง

ใชความสามารถและบคุลากรเขามารวมมือหรือใชทมีทํางานที่ 

ใหญขึน้ จงึจาํเปนตองใชวธิกีารบรหิารงานแบบกระจายอาํนาจ 

โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 

แสดงฝมือ ในการบริหารบางเพื่อใหการดําเนินงานคลองตัว 

และรวดเร็วทันกับสภาพการแขงขันได ซ่ึงสอดคลองกับงาน 

วจิยัของ Salahuddin(2010) ทีพ่บวาคนรุน Baby Broomers 

อายุอยูในชวง 52-69 ป/ 48-66 ป มีความเชื่อมั่นในภาวะ 

ผูนาํแบบ Participative โดยภาวะผูนําแบบ DP จะใหพนกังาน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจและพิจารณาวาจะทําอะไรและ 

อยางไรเกีย่วกบันโยบาย อยางไรกต็ามการตัดสนิใจขัน้สุดทาย 

ของผูนําจะยอมรับขอเสนอแนะเหลานั้นหรือไม การใชภาวะ 

ผูนํารูปแบบนี้จะเปนประโยชนตอผูนํา คือทําใหเปนสวนหนึ่ง 

ของทีมและชวยทําใหการตัดสินใจไดถูกตอง แตในบางคร้ังก็ 

จะทําใหเสียคาใชจายจากการประชุมท่ีไมเสร็จสิ้นและทําให 

พนักงานสับสนรูสึกวาขาดผูนํา(Goleman ,2000)

นอกจากนี้แมรุนที่ 1 จะมีแนวโนมภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ 

ในขางตนมากที่สุด แตในรุนนี้ยังปรากฏลักษณะของผูนํา  

Transformational ผสมผสานเขามาดวย อาจเนื่องมาจาก 

การทีโ่ลกธุรกจิทกุวนันีท้ีมี่การแขงขนัสงู บรษิทัทีป่ระสบความ 

สําเร็จจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของโลกทีพ่ลกิผันไปอยางรวดเรว็ ผูนาํทีม่ปีระสิทธผิล 

จะสงเสรมิวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงและนาํการเปลีย่นแปลง 

ดังกลาวมาสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ผูนําจึงตอง 

ปรบัตวัแสดงบทบาทภาวะผูนาํแบบ Transformational เพือ่ 

สราวความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยอาศัยลักษณะเดน คือ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Inspirational 

motivation) เปนที่ชื่นชอบเคารพนับถือและไววางใจ

2. การสรางแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 

มีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจกับผูที่อยูรอบตัว

3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) 

กระตุนผูตามใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

4. การคาํนงึถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized 

consideration) เอาใจใสในความตองการของผูตามเพื่อ 

ความสําเร็จและความกาวหนาของแตละบุคคล (Bass, 1985, 

Avolio, Bass and Jung, 1999)

ขอไดเปรียบอยางหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวยืนหยัด 

อยูไดนานคอื ความสามารถในการปรบัตวัเมือ่ภาวะเศรษฐกจิ 

วิกฤติ บริษัทจะสามารถปรับตัวไดเร็วกวาคู แขงที่บริหาร 

โครงสรางอืน่ เนือ่งจากผูนาํธรุกจิครอบครวัสวนใหญมอีาํนาจ 

ตดัสินใจแบบเบ็ดเสรจ็ ไมจาํเปนตองปรกึษากับผูถือหุนจาํนวน 

มากทีอ่าจมคีวามคิดเหน็แตกตางกันไป ซึง่ชวยใหการเคลือ่นตวั 

เชิงกลยุทธสามารถทําไดจริงในเวลาที่รวดเร็ว (พลอย, 2554) 

นัน่จงึเปนเหตุผลวาเหตใุดผูนาํในรุนน้ียงัมรีะดบัภาวะผูนาํแบบ 

AD อยู แมจะไมปรากฎโดดเดนเทากับอีก 3 แบบ แตก็ยังถือ 

วามคีวามจาํเปนในการบรหิารธุรกจิอยู ซ่ึงพบวารุนท่ี 1 มีระดับ 

ภาวะผูนําแบบ AD สงูกวารุนท่ี 2 และรุนท่ี 3 ท้ังนีอ้าจเนือ่งจาก 

ในตอนเริ่มแรกของการกอตั้งกิจการเจาของกิจการสวนใหญ 

มกับรหิารงานโดยรวมอาํนาจไวทีต่วัเองเปนศนูยกลางตัดสนิใจ 

แบบเบ็ดเสร็จตามลักษณะภาวะผูนํา AD ซึ่งมีความจําเปน 

เมื่อธุรกิจยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนและมีการสรางวิสัยทัศนใหม

ที่ตองขับเคลื่อนคนไปตามวิสัยทัศน (Goleman, 2000) 

อยางไรก็ตามมีหลายงานวิจัยชี้วา ผูนําจําเปนตองแสดงออก 

หลายรูปแบบจึงจะทําใหบรรยากาศและผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจออกมาดีที่สุด และผูนําที่มีประสิทธิภาพที่สุดตอง 

รูจกัยดืหยุนท่ีจะสลบัใชภาวะผูนํารูปแบบตางๆ ผูนาํไมควรจบัคู 

รปูแบบภาวะผูนําไวกับสถานการณอยางใดอยางหนึง่ แตควรมี 

ความลื่นไหลรูจักสังเกตุผลตอบรับที่ได แลวปรับรูปแบบของ 

ตนเองเพื่อใหไดผลดีที่สุด(Goleman ,20006)

รุนที่ 2

รุนที่ 2 อายุอยูในชวง 20-65 ปขึ้นไป มีแนวโนมที่จะมี 

ภาวะผูนําแบบ DP และ Transformational มากที่สุดและ 

มรีะดบัภาวะผูนาํแบบ AD ตํา่ทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากธุรกิจ 

ครอบครัวน้ันแตกตางจากธุรกิจท่ัวไปตรงที่นอกจากตองให 

ความสําคัญกับเรื่องผลกําไรแลว ยังตองใหความสนใจในเรื่อง 

ของการรักษาครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจของคนในรุน   

ที่ 2 พวกเขาจึงมีมุมมองที่แตกตางจากไปจากรุนที่ 1(ผูกอตั้ง) 

ในเรื่องความรู มีการศึกษาและเรียนรูสูงกวาตรงกับธุรกิจ 

มากกวา มีความมั่นคงปลอดภัยในดานการลงทุนและความ 

เสี่ยงในการลงทุน เอกลักษณของคนในรุนท่ี 2 คือตองการ 

สรางแบรนดหรอืความโดดเดนใหกบัธรุกจิ พวกเขาไดมโีอกาส 

ในการทดลองตดัสนิใจทางธรุกจิ มคีวามคาดหวงัในการเขามา 

ดาํเนนิธรุกจิครอบครัวหรือการสวมแทนตาํแหนง การควบคมุ 

ความเปนเจาซึ่งคิดอยูแตไมรูวาจะมีโอกาสเมื่อไร (Bendor, 

2009 อางถึงในดนัย, 2555)

ดวยเหตนีุอ้าจทาํใหยงัไมมคีวามรูสกึวาเปนเจาของกจิการ 

มากเทาผูกอตั้ง โดยเฉพาะกิจการที่รุนพอแมหรือรุนผูกอตั้ง 

ยงัคงอยูในธรุกจิดวยและหากรุนที ่1 เคยทาํแลวประสบความ 

สําเร็จ พอรุนที่ 2 เริ่มเขามา คนรุนที่ 1 ก็อาจจะไมยอมปลอย 

ใหคนในรุนที่ 2 ซึ่งในประเทศไทยนั้นรุนที่ 2 ที่เขามาสูธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นสวนใหญจบการศึกษามาแลวก็เขาทํางานเลย 

โดยธุรกิจหรือประสบการณในการทํางานอาจไมเหมือนรุน     

ที่ 1 ที่เรียนรูการจัดการดวยการทดลองทําดวยประสบการณ 

ของตนเองจึงรูสึกถึงความเปนเจาของมากกวาที่จะทําใหมี 

ระดับภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial ตํ่ากวารุนที่ 1 ซ่ึง 

บางครั้งทําใหเกิดปญหาคนรุนที่ 2 มักออกไปประกอบอาชีพ 

อื่น หรือมําธุรกิจอื่นเพราะไมเขาใจในตัวธุรกิจและไมมีทักษะ 

เพียงพอ 

อยางไรก็ตามรุนท่ี 2 หากอยูในชวของธุรกิจที่ขยายตัว 

ใหญข้ึน ก็มักจะมีการนําคนนอกที่จะเปนทีมเดิมที่มาจากรุน 

พอแม การจะสรางความเชื่อถือหรือลดความขัดแยงไดมาก 

เพียงใดและสามารถจะทํางานทํางานกลมเกลียวกันจริงๆ ได 

อยางไรจึงขึ้นอยูกับลักษณะหรือรูปแบบของการบริหารของ 

ผูนํา ซึ่งลักษณะนี้จึงใชภาวะผูนําแบบ DP ซึ่งมีขอดีคือทําให 

พนักงานมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้จะทําให 

เกิดองคกรที่มีความยืดหยุนและความรับผิดชอบและชวย 

สรางไอเดียใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ (Goleman, 2000) ซึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sala huddin(2010) ที่พบวาคน 

Generation Xer อายุระหวางชวง 32-52 ป สนับสนุน         

Participative leadership เนนทีค่วามยติุธรรม ความสามารถ 

และความตรงไปตรงมา คนกลุมนี้นําโดยใชความคิดที่ทาทาย 

และไอเดียของคนอื่นๆ มาใชในกระบวนการตัดสินใจ 

รุนที่ 3

ในรุนที่ 3 อายุอยูในชวง 20-45 ป มีแนวโนมและมี 

สภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา 

แบบ Entrepreneurial และ Transformational ดวย ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากสําหรับคนรุนน้ีในบางครอบครัวถือเปนคน 

รุนใหมท่ีเพิ่งกาวเขาสูธุรกิจ ซ่ึงอาจไดรับอิทธิพลบางสวนมา 

จากผูสืบทอดธุรกิจรุนกอน มีงานวิจัยช้ีวา ภาวะผูนําของผู 

สืบทอดธุรกิจคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะกับผูบริหารในรุนที่ 

2-3 เพราะพวกเขาไมสามารถนําความคิดและจิตใจของคูคา 

และลูกคาได (อภิญญา, 2553) ซึ่งตองแกไขโดยการสรางให 

พวกเขามีความรูและประสบการณท่ีเพียงพอ อยางไรก็ตาม 

จากการที่คนรุนกอนทําใหพวกเขามีความรูเกี่ยวกับความ 

เหมาะสมและขอดีขอเสียของภาวะผูนําในแบบตางๆ จึง 

สามารถแสดงภาวะผูนําในแบบที่เกิดประโยชนตอองคกรได 

มีงานวิจัยช้ีวาคนรุนใหมมักจะภาวะผูนําแบบ DP ท่ีมักเปด 

โอกาสใหทีมงานมีโอกาสคิดและมีสวนรวมในกระบวนการ 

ทํางานหรือการตัดสินใจ ถึงแมผูนําจะเปนผูตัดสินใจในขั้น 

สุดทายก็ตาม ซ่ึงรูปแบบนี้เหมาะกับการทํางานเปนทีมและ 

คาดหวงัคณุภาพงานมากกวาความรวดเรว็ (อภญิญา, 2554) และ 

เนือ่งจากธุรกจิครอบครวัตองอาศัยความผกูพนัและสมัพนัธภาพ 

ระหวางคนในครอบครัวเปนเดิมพันสําคัญเพราะตองอาศัย 

ความสามคัคแีละรวมแรงรวมใจกันเปนตวัขับเคลือ่น และจาก 

การศึกษาของโครงการ GLOBE พบวารูปแบบของภาวะผูนํา 

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ(ผู้บริหาร)
การบริหารจัดการและการเปนผูนํา ตางก็มีความสําคัญ 

อยางไรก็ตามในธุรกิจครอบครัวที่ใหความสําคัญการบริหาร 

จัดการจนเกินพอดี มีการจัดการและควบคุมมาก ยอมไม 

กอใหเกิดความสรางสรรคและสรางความยั่งยืนอยางแทจริง 

ใหกับธุรกิจครอบครัวได

รุนที่ 1 

ผูสบืทอดธรุกิจรุนท่ี 1 ผูกอตัง้ จะอยูในชวงอาย ุ41-65 ป 

ขึน้ไป มแีนวโนมทีจ่ะมภีาวะผูนาํแบบ DP กับ Entrepreneurial 

มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา Transformational 

ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มแรกขององคกรเรียกวา 

ยคุการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Stage) ตองการ 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเพราะตองการการเติบโต ความคิด 

รเิร่ิมสรางสรรคเพือ่ใหเกดิความกาวหนา ซึง่ผูกอตัง้มกัมคีวาม 

รูสึกเปนเจาของ มีความทุมเทใหกับงานและทํางานดวยจิตใจ 

ท่ีมคีวามเปนเจาของ(Intrapreneurial Spirit) จงึมักมลีกัษณะ 

ภาวะผูนาํแบบ Entrepreneurial  ทีม่คีวามรูสกึวาตนเองเปน 

เจาของกิจการจริงๆ(Sense of Ownership) 

อยางไรก็ตามเมื่อธุรกิจขยายตัวใหญขึ้นความสามารถ 

หรือทักษะของธุรกิจครอบครัวไมพอในการจัดการธุรกิจตอง 

ผลการวิจัยพบว่าธุรกิจรุ่นที่ 1 
(ผู้ก่อตั้ง) มีแนวโน้มที่จะมีภาวะผู้นำ 
แบบ DP Style และผู้นำแบบ 
ผู้ประกอบการมากที่สุด ในขณะที่ 
รุ่นที่ 2 มีแนวโน้มที่จะมีเฉพาะภาวะ 
ผู้นำแบบ DP และผู้นำการ 
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด และรุ่นที่ 3 
จะมีแนวโน้มที่จะมีภาวะผู้นำแบบ DP 
มากที่สุด

แบบ Team-oriented และ Participative เปนโมเดลที่มี 

ประสิทธิภาพที่สุดสําหรับประเทศไทย (Gupta et al,2002) 

นอกจากนี้ในรุนที่ 3 ยังมีภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial 

ผสมผสานเพิ่มขึ้นมาอีกอาจเปนเพราะการเปนสมาชิกใน 

ครอบครัวมกัมสีวนรวมเปนเจาของดวย เมือ่ผูนาํแบบ DP เปด 

โอกาสใหรวมตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ไดรวมเปน 

สวนหนึ่งของความสําเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำที่จะทำให้ธุรกิจ 
ครอบครัวประสบความสำเร็จ 

จากการสํารวจความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของผูนําที่ 

จะทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จพบวา คนรุนที่ 1 

ใหความสาํคญัในเร่ืองของความยติุธรรมมากทีส่ดุ รองลงมาคือ 

ความซ่ือสัตย ความเด็ดขาด กลาตดัสนิใจ และภาวะผูนาํเทาๆ 

กัน ทั้งนี้จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขาเชื่อวาคุณธรรมและ 

ความซือ่สตัยจะเปนรากฐานท่ีดีของทุกอยาง และเน่ืองจากตอง 

เปนผูชี้ทิศทางธุรกิจและตองการใหคนหมูมากเดินตามความ 

เด็ดขาด กลาตัดสินใจ และภาวะผูนําจึงมีความสําคัญมาก 

เชนกัน 

ขณะทีค่นรุนท่ี 2 ใหความสาํคัญในเร่ืองของความเดด็ขาด 

กลาตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การหาความรูและ 

วิธีการใหมๆ อยูเสมอตามลําดับ จากขอมูลเชิงลึกพวกเขา 

เชื่อวาผูนําควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แพราะมีผลตอ 

ความกาวหนาของบริษัท ขณะเดียวกันก็ควรรับฟงความ 

คิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหเห็นรอบดานและแกปญหาถูกจุด และ 

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจที่สูงผูนําก็ควรแสวงหาความรู 

ใหมๆ เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําร็จ 

สวนคนรุนท่ี 3 ใหความสําคัญในเร่ืองของภาวะผูนํา 

มากที่สุด รองลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ รับฟงความ 

คิดเหน็ของผูอืน่ ความซือ่สตัย เทาๆกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากพวกเขา 

เช่ือวาองคกรตองการภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมในการ 

บริหารงาน ซ่ึงตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปลี่ยนส่ิงตางๆ 
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ตามสถานการณไดรวดเร็ว อีกท้ังการรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูอื่นจะทําใหไดมุมมองในการพัฒนาท่ีกวางข้ึน และพวกเขา 

ยังเห็นวาความซื่อสัตยเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผู นําทุกคน 

ควรจะมีอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา 

เถลิงศรี, (2554) ที่พบวาผูนําในโลกตะวันออกจะสนใจเรื่อง 

ของคุณธรรมนํ้ามิตร เรื่องของใจ และการใหโอกาสเติบโตใน 
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เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มีความซับซอนและ 

ละเอียดออนมากกวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผล 

กาํไรของกิจการเปนหลกั แตธรุกจิครอบครวัตอง 

มองในมิติที่หลากหลายอีกทั้งมีเรื่องของอารมณเข ามา 

เกี่ยวของดวยมาก ทําใหบทบาทของการเปนผูนําในธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยากมากกวา 

ผู นําของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเปนผู นํา 

ที่เปนผูรับใช การประนีประนอม ออนนอมถอมตน การมี 

อิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง การใหบริการ การเกื้อกูล 

และเอาใจใสตอผูอื่น 

เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะมีความออนไหวเรื่องของ

การใชอํานาจบงการ หากรูสึกวาผูนําธุรกิจครอบครัวมีการ 

ใชอํานาจในตําแหนงอาจเกิดการตอตานและนํามาซ่ึงปญหา 

ความขดัแยงในทีส่ดุ ผูนาํในธรุกจิครอบครวัจงึตองระมัดระวงั 

เรื่องการใชอํานาจโดยตําแหนงกับคนในครอบครัวเปนอยาง 

มาก ตารางท่ี 1 จะแสดงความแตกตางของผูนําโดยการใช 

สิทธิอํานาจบงการ และ ผูนําที่เปนผูรับใช และยึดมั่นใน 

หลักการ

ผูนํา แตกตางจาก ผูจัดการ ในขั้นพื้นฐานหลายประการ 

ในขณะที่ผูจัดการมุงการบริหาร(Administer) ทวาผูนํามุง 

ประดิษฐคิดสรางสิ่งใหมๆเสมอ(Innovate) ดังนั้นผูจัดการ 

จึงไดแตรักษาสถานะการบริการ(Maintain) ทวาผูนํามุง 

พัฒนา(Develop) ผูจัดการวางใจในระบบและตัดสินดวย 

การควบคุม(Control) แตผูนําวางใจในคนทํางานและความ 

รับผิดชอบ(Trust)

ผูจดัการจะเปนคนทีใ่หความสําคัญกบัการทํางานใหลุลวง 

การทาํงานของผูจดัการจงึมรีะเบยีบแบบแผน เปนขัน้เปนตอน 

และใหความสําคัญกับปริมาณ ซ่ึงยึดตามกระบวนการและ 

มาตราการควบคมุตางๆ โดยมกีารกาํหนดเนือ้งานและผลลัพธ 

ที่ชี้วัดไดไวอยางชัดเจน ความสําเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยู 

กับการวางแผน การจดัการ การสรางผลลพัธ และการควบคมุ

ผูจัดการจะแบงงานออกมาไดอยางชัดเจนตามกลยุทธ

ที่กําหนดไว โดยใหความสนใจกับรายละเอียดและความเปน 

ไปไดในการทําสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นไปทีละขั้นในแตละวัน ซึ่ง 

เปนกรอบความคิดที่มุงเนนตัวงาน โดยใหความสําคัญกับการ 

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสงมอบสินคาและ 

บริการที่ตรงเวลา  ประหยัดตนทุน และสรางรายไดตาม 

เปาหมายในแตละไตรมาส

อยางไรก็ตามเนื่องจากความสําเร็จของผูจัดการข้ึนอยู 

กบัการกระทาํของผูอืน่ ความสามารถในการสรางแรงจงูใจจงึ 

เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่ง เชนเดียวกับการเขาใจวาอะไร 

ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูคน การเขาใจวาจะประพฤติตัว 

อยางไรใหสามารถดึงคนเขามีสวนรวมในการทํางาน ท้ังคนท่ี 

เปนผูใตบงัคบับญัชาของพวกเขาโดยตรง ผูบรหิารระดบัเดยีว 

กันในสวนอื่นขององคกร และที่สําคัญคือผูบังคับบัญชาของ 

พวกเขาเอง 

ผูนํา มักจะเปนคนที่อยูตรงขามกับ ผูบริหารจัดการ โดย 

ผูบริหารและผูนํานั้นเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” ของ 

องคกร โดยผูจดัการจะมุงเนนทาํส่ิงทีอ่ยูตรงหนา มุงเนนเฉพาะ 

บางเร่ืองและการดาํเนนิการควบคุม แตผูนาํจะมองไปขางหนา 

สรางวสิยัทศันและความสมัพนัธกบัผูอืน่ และสรางวสิยัทศันที่ 

ทําใหคนในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะเดินตามพวก 

เขา ผูนําจะดงึคนใหเขามามีสวนรวมและเกิดการกระตนืรอืรน 

ที่จะทําตามวิสัยทัศนของผูนํา มากกวาผลักดันใหทําสิ่งที่ผูนํา 

ตองการ

ผูนําจะตองเปนคนแรกที่คาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง

และวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางมี 

ประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัวงาย เปดรับทางเลือก 

อืน่และเตม็ใจรับความเสีย่ง เปนผูนาํการเปลีย่นแปลงมากกวา 

จะพยายามรักษาสภาพเดิมที่เปนอยู  และทําใหเกิดเปน 

ความจริง

ในหนึง่คนสามารถมทีัง้คุณลกัษณะของผูนําและผูบริหาร 

ที่ชวยสงเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทําใหการบริหารธุรกิจ 

ครอบครัวเปนไป

รูปแบบภาวะผู้นำในธุรกิจครอบครัว 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยศึกษาธุรกิจ 

ครอบครวั ไดทําการวจัิยถงึรปูแบบผูนําในธรุกจิครอบครวั โดย 

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวน 58 คน และทดสอบรปูแบบ 

ของภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Style) คือจิตใจพรอมที่จะแขงขันสูง พยายามแสวงหา 

มุมมองหรือวิธีการใหมๆ ที่จะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการ 

แขงขัน กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาลองสิ่งใหมๆ เนน 

การกระทําเพื่อผลงานและรูสึกวาตนเองเปนเจาของกิจการ 

จริงๆ จึงมีความมุงมั่นท่ีจะทําใหดีท่ีสุด เพื่อใหกิจการที่ตน 

บรหิารประสบความสาํเรจ็ โดยมแีนวคดิทีจ่ะผลกัดนัใหกจิการ 

ประสบความสาํเรจ็ควบคูไปกบัการใหความสาํคัญในประเดน็ 

ตนทุนตํ่า กําไรสูง

2. ผูนําแบบเผด็จการ (Authoritative Style) ภาวะ 

ผูนําแบบชี้นํา (Directive Style) =AD Style เนนการบังคับ 

บัญชาและการออกคําสั่งเปนสําคัญ มักจะตัดสินใจดวย 

ตนเองแตผูเดียว บัญชาการทํางานแบบสั่งการลงมาเลย และ 

ไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกลูกนองมากนัก มักใชวิธี 

การใหรางวลัและลงโทษใหลกูนองรูถงึความคาดหวงั ใหทิศทาง 

วาควรทาํอะไรและควรทาํอยางไร ใหกําหนดการเกีย่วกบังาน 

ที่ตองทําใหและรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่แนนอนชัดเจน 

และใหทุกคนเขาใจตรงกันวาบทบาทของผูนําคืออะไรบาง

3. ผูนาํแบบประชาธปิไตย(Democratic Style  = DP 

Style เปดโอกาสใหลกูนองมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และพูด 

คุยดวย เอาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนองมาอภิปราย 

แสดงความคิดเหน็ในปญหาตางๆ เพือ่เอาความคดิทีด่ทีีส่ดุมา 

ใชและใชการใหขอมลูยอนกลบัเปนโอกาสในการช้ีแนะชวยให 

ลกูนองมพีฒันาการทีด่ขึีน้ สามารถทําใหลกูนองมใีจใหกบัการ 

รวมตดัสนิใจ ผูนาํจะปรกึษาปญหากบัลกูนองและขอใหลกูนอง 

เสนอแนะรวมทั้งนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางจริงจัง

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

style) เปนผูทีไ่ดรบัความชืน่ชม การยอมรบัเคารพนบัถอืและ 

ความไววางใจเปนอยางสูงจากลูกนอง เปนแบบอยางท่ีดีตอ 

ลูกนองมีอิทธิพลตอความคิดและการปฎิบัติงานของลูกนองมี 

พฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูท่ีอยูรอบตัว มีความ 

กระตือรือรนและมองโลกในแงดี สามารถกระตุนและสราง 

ความเชื่อมั่นใหลูกนองเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ 

แกปญหาในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนของ 

องคกรเกิดการเรียนรูและยังเอาใจใสในความตองการของ 

ลกูนองเพ่ือความสาํเรจ็และความกาวหนาของของแตละบคุคล 

โดยสามารถเปนที่ปรึกษา ดูแลเอาใจใสและทําใหลูกนองรูสึก 

มีคุณคาและมีความสําคัญ

โดยสรุปผลวิจัย 
1. รูปแบบภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัยพบวาธุรกิจรุนที่ 1 (ผูกอตั้ง) มีแนวโนมที่ 

จะมีภาวะผูนําแบบ DP Style และผูนําแบบผูประกอบการ 

มากที่สุด ในขณะที่รุนที่ 2 มีแนวโนมที่จะมีเฉพาะภาวะผูนํา 

แบบ DP และ ผูนําการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด และรุนที่ 3 จะ 

มีแนวโนมที่จะมีภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด

และพบวาคณุลักษณะของผูนาํทีจ่ะทําใหธรุกจิครอบครวั 

ประสบความสําเร็จไดแก ความเด็ดขาด/กลาตัดสินใจ รับฟง 

ความคิดเห็นของผูอื่น ความซื่อสัตย คุณธรรม การหาความรู 

และวิธีการใหมๆ อยู เสมอ ภาวะผู นําและความยุติธรรม 

ตามลําดับ

2. รูปแบบภาวะผูนําของผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว

จากผลการวิจัยพบวาในภาพรวมผูสบืทอดธรุกจิทัง้ 3 รุน 

มีระดับภาวะผูนําแบบ  DP  ในระดับตรงมากที่สุด ทั้งนี้อาจ 

เปนเพราะธุรกจิครอบครวั นัน้มเีรือ่งของอารมณเขามาเก่ียวของ 

ดวย ซึ่งเปนเรื่องที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อความเปน 

คนกันเองในเดยีวกัน ทาํใหเกดิความคุนเคย แตกไ็มอาจละเลย 

ในเรือ่งความเกรงใจกนั โดยเฉพาะทีเ่ปนสามภีรรยา หรอืพอแม 

ลูก โดยไมสามารถออกคําสั่งตามใจชอบได เพราะเรื่องนี้อาจ 

ทําใหเกิดความหมางใจผิดกันไดงายกวาคนนอกเสียอีก ผูนํา 

ตองตระหนักในความออนไหวในเรือ่งของความรูสึก ความเหน็ 

หรอืความคิดของคนอืน่ดวย เมือ่องคกรเตบิโตขึน้ตองทิง้รปูแบบ 

การบริหารของตนเอง ความสามารถในการมอบอํานาจและ 

พัฒนาทีมเปนสิ่งสําคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว ซึ่งตอง 

ใชภาวะผูนําแบบ DP ที่เปดโอกาสใหทุกคนไดคิดและมีสวน 

รวมในการทาํงานและการตดัสนิใจ ซึง่จะทาํใหทกุคนรูสกึเปน 

สวนหนึง่ของความสําเร็จ และรูสกึมีสวนรวมเปนเจาของ  และ 

ทาํงานดวยจติใจของคนทีเ่ปนเจาของ มคีวามผกูพนัและความ 

สามคัค ีซึง่เปนคณุลกัษณะเดนอยางหนึง่ของธรุกจิครอบครัวท่ี 

มใีหเหน็ในทกุรุน และหากพจิารณาทลีะรุนจะพบรายละเอยีด 

ดังตาราง

ใชความสามารถและบคุลากรเขามารวมมือหรือใชทมีทาํงานที่ 

ใหญขึน้ จงึจาํเปนตองใชวธิกีารบรหิารงานแบบกระจายอาํนาจ 

โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 

แสดงฝมือ ในการบริหารบางเพื่อใหการดําเนินงานคลองตัว 

และรวดเร็วทันกับสภาพการแขงขันได ซ่ึงสอดคลองกับงาน 

วจิยัของ Salahuddin(2010) ทีพ่บวาคนรุน Baby Broomers 

อายุอยูในชวง 52-69 ป/ 48-66 ป มีความเชื่อมั่นในภาวะ 

ผูนาํแบบ Participative โดยภาวะผูนาํแบบ DP จะใหพนกังาน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจและพิจารณาวาจะทําอะไรและ 

อยางไรเกีย่วกบันโยบาย อยางไรกต็ามการตดัสนิใจขัน้สุดทาย 

ของผูนําจะยอมรับขอเสนอแนะเหลานั้นหรือไม การใชภาวะ 

ผูนํารูปแบบนี้จะเปนประโยชนตอผูนํา คือทําใหเปนสวนหนึ่ง 

ของทีมและชวยทําใหการตัดสินใจไดถูกตอง แตในบางคร้ังก็ 

จะทําใหเสียคาใชจายจากการประชุมที่ไมเสร็จสิ้นและทําให 

พนักงานสับสนรูสึกวาขาดผูนํา(Goleman ,2000)

นอกจากนี้แมรุนที่ 1 จะมีแนวโนมภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ 

ในขางตนมากที่สุด แตในรุนนี้ยังปรากฏลักษณะของผูนํา  

Transformational ผสมผสานเขามาดวย อาจเนื่องมาจาก 

การทีโ่ลกธุรกจิทกุวันนีท้ีม่กีารแขงขนัสงู บรษัิททีป่ระสบความ 

สําเร็จจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของโลกทีพ่ลกิผนัไปอยางรวดเรว็ ผูนาํทีม่ปีระสิทธผิล 

จะสงเสรมิวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงและนําการเปลีย่นแปลง 

ดังกลาวมาสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ผูนําจึงตอง 

ปรบัตวัแสดงบทบาทภาวะผูนาํแบบ Transformational เพือ่ 

สราวความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยอาศัยลักษณะเดน คือ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Inspirational 

motivation) เปนที่ชื่นชอบเคารพนับถือและไววางใจ

2. การสรางแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 

มีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจกับผูที่อยูรอบตัว

3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) 

กระตุนผูตามใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

4. การคาํนงึถงึความเปนปจเจกบคุคล (Individualized 

consideration) เอาใจใสในความตองการของผูตามเพื่อ 

ความสําเร็จและความกาวหนาของแตละบุคคล (Bass, 1985, 

Avolio, Bass and Jung, 1999)

ขอไดเปรียบอยางหน่ึงที่ทําใหธุรกิจครอบครัวยืนหยัด 

อยูไดนานคอื ความสามารถในการปรบัตวัเมือ่ภาวะเศรษฐกจิ 

วิกฤติ บริษัทจะสามารถปรับตัวไดเร็วกวาคู แขงที่บริหาร 

โครงสรางอืน่ เนือ่งจากผูนาํธรุกจิครอบครวัสวนใหญมอีาํนาจ 

ตัดสนิใจแบบเบด็เสรจ็ ไมจําเปนตองปรกึษากับผูถอืหุนจาํนวน 

มากทีอ่าจมคีวามคิดเหน็แตกตางกันไป ซึง่ชวยใหการเคลือ่นตวั 

เชิงกลยุทธสามารถทําไดจริงในเวลาที่รวดเร็ว (พลอย, 2554) 

นัน่จงึเปนเหตุผลวาเหตุใดผูนําในรุนน้ียงัมรีะดับภาวะผูนาํแบบ 

AD อยู แมจะไมปรากฎโดดเดนเทากับอีก 3 แบบ แตก็ยังถือ 

วามคีวามจาํเปนในการบรหิารธุรกจิอยู ซึง่พบวารุนที ่1 มีระดับ 

ภาวะผูนําแบบ AD สงูกวารุนที ่2 และรุนที ่3 ทัง้น้ีอาจเนือ่งจาก 

ในตอนเริ่มแรกของการกอตั้งกิจการเจาของกิจการสวนใหญ 

มกับรหิารงานโดยรวมอาํนาจไวทีตั่วเองเปนศนูยกลางตัดสนิใจ 

แบบเบ็ดเสร็จตามลักษณะภาวะผูนํา AD ซึ่งมีความจําเปน 

เมื่อธุรกิจยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนและมีการสรางวิสัยทัศนใหม

ที่ตองขับเคลื่อนคนไปตามวิสัยทัศน (Goleman, 2000) 

อยางไรก็ตามมีหลายงานวิจัยชี้วา ผูนําจําเปนตองแสดงออก 

หลายรูปแบบจึงจะทําใหบรรยากาศและผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจออกมาดีที่สุด และผูนําท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดตอง 

รูจกัยดืหยุนท่ีจะสลบัใชภาวะผูนาํรปูแบบตางๆ ผูนาํไมควรจบัคู 

รปูแบบภาวะผูนําไวกับสถานการณอยางใดอยางหนึง่ แตควรมี 

ความลื่นไหลรูจักสังเกตุผลตอบรับท่ีได แลวปรับรูปแบบของ 

ตนเองเพื่อใหไดผลดีที่สุด(Goleman ,20006)

รุนที่ 2

รุนที่ 2 อายุอยูในชวง 20-65 ปขึ้นไป มีแนวโนมที่จะมี 

ภาวะผูนําแบบ DP และ Transformational มากที่สุดและ 

มรีะดบัภาวะผูนาํแบบ AD ตํา่ทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเนือ่งมาจากธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นแตกตางจากธุรกิจท่ัวไปตรงท่ีนอกจากตองให 

ความสําคัญกับเรื่องผลกําไรแลว ยังตองใหความสนใจในเรื่อง 

ของการรักษาครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจของคนในรุน   

ที่ 2 พวกเขาจึงมีมุมมองที่แตกตางจากไปจากรุนที่ 1(ผูกอตั้ง) 

ในเรื่องความรู มีการศึกษาและเรียนรูสูงกวาตรงกับธุรกิจ 

มากกวา มีความมั่นคงปลอดภัยในดานการลงทุนและความ 

เสี่ยงในการลงทุน เอกลักษณของคนในรุนท่ี 2 คือตองการ 

สรางแบรนดหรอืความโดดเดนใหกบัธรุกจิ พวกเขาไดมโีอกาส 

ในการทดลองตดัสนิใจทางธรุกจิ มคีวามคาดหวงัในการเขามา 

ดาํเนนิธรุกจิครอบครัวหรือการสวมแทนตาํแหนง การควบคมุ 

ความเปนเจาซ่ึงคิดอยูแตไมรูวาจะมีโอกาสเมื่อไร (Bendor, 

2009 อางถึงในดนัย, 2555)

ดวยเหตน้ีุอาจทาํใหยงัไมมคีวามรูสกึวาเปนเจาของกจิการ 

มากเทาผูกอตั้ง โดยเฉพาะกิจการท่ีรุนพอแมหรือรุนผูกอตั้ง 

ยงัคงอยูในธรุกจิดวยและหากรุนที ่1 เคยทาํแลวประสบความ 

สําเร็จ พอรุนที่ 2 เริ่มเขามา คนรุนที่ 1 ก็อาจจะไมยอมปลอย 

ใหคนในรุนที่ 2 ซึ่งในประเทศไทยนั้นรุนที่ 2 ที่เขามาสูธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นสวนใหญจบการศึกษามาแลวก็เขาทํางานเลย 

โดยธุรกิจหรือประสบการณในการทํางานอาจไมเหมือนรุน     

ที่ 1 ที่เรียนรูการจัดการดวยการทดลองทําดวยประสบการณ 

ของตนเองจึงรูสึกถึงความเปนเจาของมากกวาที่จะทําใหมี 

ระดับภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial ตํ่ากวารุนที่ 1 ซึ่ง 

บางครั้งทําใหเกิดปญหาคนรุนที่ 2 มักออกไปประกอบอาชีพ 

อื่น หรือมําธุรกิจอื่นเพราะไมเขาใจในตัวธุรกิจและไมมีทักษะ 

เพียงพอ 

อยางไรก็ตามรุนท่ี 2 หากอยูในชวของธุรกิจที่ขยายตัว 

ใหญข้ึน ก็มักจะมีการนําคนนอกที่จะเปนทีมเดิมที่มาจากรุน 

พอแม การจะสรางความเชื่อถือหรือลดความขัดแยงไดมาก 

เพียงใดและสามารถจะทํางานทํางานกลมเกลียวกันจริงๆ ได 

อยางไรจึงขึ้นอยูกับลักษณะหรือรูปแบบของการบริหารของ 

ผูนํา ซึ่งลักษณะนี้จึงใชภาวะผูนําแบบ DP ซึ่งมีขอดีคือทําให 

พนักงานมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้จะทําให 

เกิดองคกรที่มีความยืดหยุนและความรับผิดชอบและชวย 

สรางไอเดียใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ (Goleman, 2000) ซึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sala huddin(2010) ที่พบวาคน 

Generation Xer อายุระหวางชวง 32-52 ป สนับสนุน         

Participative leadership เนนทีค่วามยตุธิรรม ความสามารถ 

และความตรงไปตรงมา คนกลุมนี้นําโดยใชความคิดที่ทาทาย 

และไอเดียของคนอื่นๆ มาใชในกระบวนการตัดสินใจ 

รุนที่ 3

ในรุนที่ 3 อายุอยูในชวง 20-45 ป มีแนวโนมและมี 

สภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา 

แบบ Entrepreneurial และ Transformational ดวย ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากสําหรับคนรุนน้ีในบางครอบครัวถือเปนคน 

รุนใหมท่ีเพิ่งกาวเขาสูธุรกิจ ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลบางสวนมา 

จากผูสืบทอดธุรกิจรุนกอน มีงานวิจัยชี้วา ภาวะผูนําของผู 

สืบทอดธุรกิจคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะกับผูบริหารในรุนที่ 

2-3 เพราะพวกเขาไมสามารถนําความคิดและจิตใจของคูคา 

และลูกคาได (อภิญญา, 2553) ซึ่งตองแกไขโดยการสรางให 

พวกเขามีความรูและประสบการณที่เพียงพอ อยางไรก็ตาม 

จากการที่คนรุนกอนทําใหพวกเขามีความรูเกี่ยวกับความ 

เหมาะสมและขอดีขอเสียของภาวะผูนําในแบบตางๆ จึง 

สามารถแสดงภาวะผูนําในแบบที่เกิดประโยชนตอองคกรได 

มีงานวิจัยชี้วาคนรุนใหมมักจะภาวะผูนําแบบ DP ที่มักเปด 

โอกาสใหทีมงานมีโอกาสคิดและมีสวนรวมในกระบวนการ 

ทํางานหรือการตัดสินใจ ถึงแมผูนําจะเปนผูตัดสินใจในขั้น 

สุดทายก็ตาม ซึ่งรูปแบบนี้เหมาะกับการทํางานเปนทีมและ 

คาดหวงัคณุภาพงานมากกวาความรวดเรว็ (อภญิญา, 2554) และ 

เนือ่งจากธุรกจิครอบครวัตองอาศัยความผกูพนัและสมัพนัธภาพ 

ระหวางคนในครอบครัวเปนเดิมพันสําคัญเพราะตองอาศัย 

ความสามคัคแีละรวมแรงรวมใจกันเปนตวัขบัเคลือ่น และจาก 

การศึกษาของโครงการ GLOBE พบวารูปแบบของภาวะผูนํา 

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ(ผู้บริหาร)
การบริหารจัดการและการเปนผูนํา ตางก็มีความสําคัญ 

อยางไรก็ตามในธุรกิจครอบครัวที่ใหความสําคัญการบริหาร 

จัดการจนเกินพอดี มีการจัดการและควบคุมมาก ยอมไม 

กอใหเกิดความสรางสรรคและสรางความยั่งยืนอยางแทจริง 

ใหกับธุรกิจครอบครัวได

Designed by Freepik

รุนที่ 1 

ผูสบืทอดธรุกิจรุนที ่1 ผูกอต้ัง จะอยูในชวงอาย ุ41-65 ป 

ขึน้ไป มแีนวโนมทีจ่ะมภีาวะผูนาํแบบ DP กับ Entrepreneurial 

มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา Transformational 

ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มแรกขององคกรเรียกวา 

ยคุการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Stage) ตองการ 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเพราะตองการการเติบโต ความคิด 

รเิร่ิมสรางสรรคเพือ่ใหเกดิความกาวหนา ซึง่ผูกอตัง้มกัมีความ 

รูสึกเปนเจาของ มีความทุมเทใหกับงานและทํางานดวยจิตใจ 

ท่ีมคีวามเปนเจาของ(Intrapreneurial Spirit) จงึมกัมลีกัษณะ 

ภาวะผูนาํแบบ Entrepreneurial  ทีม่คีวามรูสกึวาตนเองเปน 

เจาของกิจการจริงๆ(Sense of Ownership) 

อยางไรก็ตามเมื่อธุรกิจขยายตัวใหญขึ้นความสามารถ 

หรือทักษะของธุรกิจครอบครัวไมพอในการจัดการธุรกิจตอง 

แบบ Team-oriented และ Participative เปนโมเดลที่มี 

ประสิทธิภาพที่สุดสําหรับประเทศไทย (Gupta et al,2002) 

นอกจากนี้ในรุนที่ 3 ยังมีภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial 

ผสมผสานเพ่ิมขึ้นมาอีกอาจเปนเพราะการเปนสมาชิกใน 

ครอบครวัมกัมสีวนรวมเปนเจาของดวย เมือ่ผูนาํแบบ DP เปด 

โอกาสใหรวมตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ไดรวมเปน 

สวนหนึ่งของความสําเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำที่จะทำให้ธุรกิจ 
ครอบครัวประสบความสำเร็จ 

จากการสํารวจความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของผูนําที่ 

จะทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จพบวา คนรุนที่ 1 

ใหความสําคญัในเร่ืองของความยตุธิรรมมากทีสุ่ด รองลงมาคือ 

ความซือ่สัตย ความเด็ดขาด กลาตดัสินใจ และภาวะผูนาํเทาๆ 

กัน ทั้งนี้จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขาเชื่อวาคุณธรรมและ 

ความซ่ือสัตยจะเปนรากฐานท่ีดขีองทุกอยาง และเนือ่งจากตอง 

เปนผูชี้ทิศทางธุรกิจและตองการใหคนหมูมากเดินตามความ 

เด็ดขาด กลาตัดสินใจ และภาวะผูนําจึงมีความสําคัญมาก 

เชนกัน 

ขณะทีค่นรุนที ่2 ใหความสาํคัญในเร่ืองของความเดด็ขาด 

กลาตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การหาความรูและ 

วิธีการใหมๆ อยูเสมอตามลําดับ จากขอมูลเชิงลึกพวกเขา 

เชื่อวาผูนําควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แพราะมีผลตอ 

ความกาวหนาของบริษัท ขณะเดียวกันก็ควรรับฟงความ 

คิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหเห็นรอบดานและแกปญหาถูกจุด และ 

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจท่ีสูงผูนําก็ควรแสวงหาความรู 

ใหมๆ เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําร็จ 

สวนคนรุนท่ี 3 ใหความสําคัญในเร่ืองของภาวะผูนํา 

มากที่สุด รองลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ รับฟงความ 

คิดเหน็ของผูอืน่ ความซือ่สัตย เทาๆกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากพวกเขา 

เชื่อวาองคกรตองการภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมในการ 

บริหารงาน ซึ่งตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปล่ียนส่ิงตางๆ 
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ตามสถานการณไดรวดเร็ว อีกท้ังการรับฟงความคิดเห็นจาก 

ผูอื่นจะทําใหไดมุมมองในการพัฒนาท่ีกวางขึ้น และพวกเขา 

ยังเห็นวาความซื่อสัตยเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผู นําทุกคน 

ควรจะมีอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา 

เถลิงศรี, (2554) ท่ีพบวาผูนําในโลกตะวันออกจะสนใจเรื่อง 

ของคุณธรรมนํ้ามิตร เรื่องของใจ และการใหโอกาสเติบโตใน 
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เนื่องจากธุรกิจครอบครัว มีความซับซอนและ 

ละเอียดออนมากกวาธุรกิจทั่วไปที่เนนไปที่ผล 

กาํไรของกิจการเปนหลกั แตธรุกจิครอบครวัตอง 

มองในมิติที่หลากหลายอีกทั้งมีเรื่องของอารมณเข ามา 

เกี่ยวของดวยมาก ทําใหบทบาทของการเปนผูนําในธุรกิจ 

ครอบครัวมีความยากมากกวา 

ผู นําของธุรกิจครอบครัว จึงหมายถึง การเปนผู นํา 

ท่ีเปนผูรับใช การประนีประนอม ออนนอมถอมตน การมี 

อิทธิพลมาจากหลักการที่ถูกตอง การใหบริการ การเกื้อกูล 

และเอาใจใสตอผูอื่น 

เนื่องจากสมาชิกครอบครัวจะมีความออนไหวเรื่องของ

การใชอํานาจบงการ หากรูสึกวาผูนําธุรกิจครอบครัวมีการ 

ใชอํานาจในตําแหนงอาจเกิดการตอตานและนํามาซึ่งปญหา 

ความขัดแยงในทีส่ดุ ผูนาํในธรุกจิครอบครวัจงึตองระมัดระวัง 

เรื่องการใชอํานาจโดยตําแหนงกับคนในครอบครัวเปนอยาง 

มาก ตารางท่ี 1 จะแสดงความแตกตางของผูนําโดยการใช 

สิทธิอํานาจบงการ และ ผูนําที่เปนผูรับใช และยึดมั่นใน 

หลักการ

ผูนํา แตกตางจาก ผูจัดการ ในขั้นพื้นฐานหลายประการ 

ในขณะที่ผูจัดการมุงการบริหาร(Administer) ทวาผูนํามุง 

ประดิษฐคิดสรางสิ่งใหมๆเสมอ(Innovate) ดังน้ันผูจัดการ 

จึงไดแตรักษาสถานะการบริการ(Maintain) ทวาผู นํามุง 

พัฒนา(Develop) ผูจัดการวางใจในระบบและตัดสินดวย 

การควบคุม(Control) แตผูนําวางใจในคนทํางานและความ 

รับผิดชอบ(Trust)

ผูจดัการจะเปนคนทีใ่หความสาํคัญกบัการทาํงานใหลลุวง 

การทาํงานของผูจดัการจึงมรีะเบยีบแบบแผน เปนขัน้เปนตอน 

และใหความสําคัญกับปริมาณ ซึ่งยึดตามกระบวนการและ 

มาตราการควบคมุตางๆ โดยมกีารกาํหนดเนือ้งานและผลลพัธ 

ที่ชี้วัดไดไวอยางชัดเจน ความสําเร็จของการบริหารจึงข้ึนอยู 

กับการวางแผน การจดัการ การสรางผลลพัธ และการควบคมุ

ผูจัดการจะแบงงานออกมาไดอยางชัดเจนตามกลยุทธ

ที่กําหนดไว โดยใหความสนใจกับรายละเอียดและความเปน 

ไปไดในการทําสิ่งตางๆใหเกิดขึ้นไปทีละขั้นในแตละวัน ซ่ึง 

เปนกรอบความคิดที่มุงเนนตัวงาน โดยใหความสําคัญกับการ 

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงมอบสินคาและ 

บริการที่ตรงเวลา  ประหยัดตนทุน และสรางรายไดตาม 

เปาหมายในแตละไตรมาส

อยางไรก็ตามเนื่องจากความสําเร็จของผูจัดการขึ้นอยู 

กบัการกระทาํของผูอืน่ ความสามารถในการสรางแรงจงูใจจงึ 

เปนคุณสมบัติที่สําคัญอยางยิ่ง เชนเดียวกับการเขาใจวาอะไร 

ที่มีอิทธิพลตอความรูสึกของผูคน การเขาใจวาจะประพฤติตัว 

อยางไรใหสามารถดึงคนเขามีสวนรวมในการทํางาน ท้ังคนท่ี 

เปนผูใตบงัคบับญัชาของพวกเขาโดยตรง ผูบรหิารระดบัเดยีว 

กันในสวนอื่นขององคกร และที่สําคัญคือผูบังคับบัญชาของ 

พวกเขาเอง 

ผูนํา มักจะเปนคนที่อยูตรงขามกับ ผูบริหารจัดการ โดย 

ผูบริหารและผูนํานั้นเปรียบเสมือน “หยินและหยาง” ของ 

องคกร โดยผูจดัการจะมุงเนนทําส่ิงท่ีอยูตรงหนา มุงเนนเฉพาะ 

บางเรือ่งและการดาํเนนิการควบคมุ แตผูนาํจะมองไปขางหนา 

สรางวสิยัทศันและความสมัพนัธกบัผูอืน่ และสรางวสิยัทศันที่ 

ทําใหคนในองคกรกอใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะเดินตามพวก 

เขา ผูนาํจะดงึคนใหเขามามีสวนรวมและเกิดการกระตนืรอืรน 

ที่จะทําตามวิสัยทัศนของผูนํา มากกวาผลักดันใหทําสิ่งที่ผูนํา 

ตองการ

ผูนําจะตองเปนคนแรกท่ีคาดการณถึงการเปลี่ยนแปลง

และวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงลวงหนาอยางมี 

ประสิทธิผล โดยมีความยืดหยุนปรับตัวงาย เปดรับทางเลือก 

อืน่และเตม็ใจรบัความเสีย่ง เปนผูนาํการเปลีย่นแปลงมากกวา 

จะพยายามรักษาสภาพเดิมที่เปนอยู  และทําใหเกิดเปน 

ความจริง

ในหนึง่คนสามารถมท้ัีงคุณลกัษณะของผูนําและผูบริหาร 

ที่ชวยสงเสริมซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะทําใหการบริหารธุรกิจ 

ครอบครัวเปนไป

รูปแบบภาวะผู้นำในธุรกิจครอบครัว 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยศูนยศึกษาธุรกิจ 

ครอบครวั ไดทําการวจัิยถงึรปูแบบผูนาํในธรุกจิครอบครวั โดย 

ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของธุรกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมจาํนวน 58 คน และทดสอบรปูแบบ 

ของภาวะผูนํา ซึ่งประกอบดวย 

1. ภาวะผูนําแบบผูประกอบการ (Entrepreneurial 

Style) คือจิตใจพรอมที่จะแขงขันสูง พยายามแสวงหา 

มุมมองหรือวิธีการใหมๆ ที่จะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงการ 

แขงขัน กลาเสี่ยง กลาคิด กลาตัดสินใจ กลาลองสิ่งใหมๆ เนน 

การกระทําเพื่อผลงานและรูสึกวาตนเองเปนเจาของกิจการ 

จริงๆ จึงมีความมุงมั่นที่จะทําใหดีที่สุด เพื่อใหกิจการที่ตน 

บรหิารประสบความสาํเรจ็ โดยมแีนวคิดทีจ่ะผลกัดนัใหกจิการ 

ประสบความสาํเรจ็ควบคูไปกบัการใหความสําคัญในประเด็น 

ตนทุนตํ่า กําไรสูง

2. ผูนําแบบเผด็จการ (Authoritative Style) ภาวะ 

ผูนําแบบชี้นํา (Directive Style) =AD Style เนนการบังคับ 

บัญชาและการออกคําสั่งเปนสําคัญ มักจะตัดสินใจดวย 

ตนเองแตผูเดียว บัญชาการทํางานแบบสั่งการลงมาเลย และ 

ไมคอยมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแกลูกนองมากนัก มักใชวิธี 

การใหรางวลัและลงโทษใหลกูนองรูถงึความคาดหวงั ใหทศิทาง 

วาควรทาํอะไรและควรทาํอยางไร ใหกําหนดการเกีย่วกบังาน 

ที่ตองทําใหและรักษามาตรฐานการปฏิบัติที่แนนอนชัดเจน 

และใหทุกคนเขาใจตรงกันวาบทบาทของผูนําคืออะไรบาง

3. ผูนาํแบบประชาธปิไตย(Democratic Style  = DP 

Style เปดโอกาสใหลกูนองมโีอกาสแสดงความคดิเหน็และพูด 

คุยดวย เอาความคิดเห็นขอเสนอแนะจากลูกนองมาอภิปราย 

แสดงความคิดเหน็ในปญหาตางๆ เพือ่เอาความคดิทีด่ทีีสุ่ดมา 

ใชและใชการใหขอมลูยอนกลบัเปนโอกาสในการช้ีแนะชวยให 

ลกูนองมพัีฒนาการทีดี่ขึน้ สามารถทําใหลกูนองมใีจใหกบัการ 

รวมตดัสนิใจ ผูนาํจะปรึกษาปญหากบัลกูนองและขอใหลกูนอง 

เสนอแนะรวมทั้งนํามาใชประกอบการตัดสินใจอยางจริงจัง

4. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 

style) เปนผูทีไ่ดรบัความชืน่ชม การยอมรบัเคารพนบัถือและ 

ความไววางใจเปนอยางสูงจากลูกนอง เปนแบบอยางที่ดีตอ 

ลูกนองมีอิทธิพลตอความคิดและการปฎิบัติงานของลูกนองมี 

พฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูท่ีอยูรอบตัว มีความ 

กระตือรือรนและมองโลกในแงดี สามารถกระตุนและสราง 

ความเชื่อม่ันใหลูกนองเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ 

แกปญหาในการทํางาน และสงเสริมใหสมาชิกทุกคนของ 

องคกรเกิดการเรียนรูและยังเอาใจใสในความตองการของ 

ลกูนองเพือ่ความสาํเรจ็และความกาวหนาของของแตละบคุคล 

โดยสามารถเปนที่ปรึกษา ดูแลเอาใจใสและทําใหลูกนองรูสึก 

มีคุณคาและมีความสําคัญ

โดยสรุปผลวิจัย 
1. รูปแบบภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว

ผลการวิจัยพบวาธุรกิจรุนท่ี 1 (ผูกอตั้ง) มีแนวโนมที่ 

จะมีภาวะผูนําแบบ DP Style และผูนําแบบผูประกอบการ 

มากที่สุด ในขณะที่รุนที่ 2 มีแนวโนมที่จะมีเฉพาะภาวะผูนํา 

แบบ DP และ ผูนําการเปลี่ยนแปลง มากที่สุด และรุนที่ 3 จะ 

มีแนวโนมที่จะมีภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด

และพบวาคณุลกัษณะของผูนาํท่ีจะทําใหธรุกจิครอบครวั 

ประสบความสําเร็จไดแก ความเด็ดขาด/กลาตัดสินใจ รับฟง 

ความคิดเห็นของผูอื่น ความซื่อสัตย คุณธรรม การหาความรู 

และวิธีการใหมๆ อยู เสมอ ภาวะผู นําและความยุติธรรม 

ตามลําดับ

2. รูปแบบภาวะผูนําของผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว

จากผลการวจิยัพบวาในภาพรวมผูสบืทอดธรุกจิทัง้ 3 รุน 

มีระดับภาวะผูนําแบบ  DP  ในระดับตรงมากที่สุด ทั้งนี้อาจ 

เปนเพราะธรุกิจครอบครวั นัน้มเีรือ่งของอารมณเขามาเก่ียวของ 

ดวย ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองระมัดระวังเปนพิเศษ เมื่อความเปน 

คนกนัเองในเดยีวกนั ทําใหเกดิความคุนเคย แตกไ็มอาจละเลย 

ในเร่ืองความเกรงใจกนั โดยเฉพาะทีเ่ปนสามภีรรยา หรอืพอแม 

ลูก โดยไมสามารถออกคําสั่งตามใจชอบได เพราะเรื่องนี้อาจ 

ทําใหเกิดความหมางใจผิดกันไดงายกวาคนนอกเสียอีก ผูนํา 

ตองตระหนักในความออนไหวในเรือ่งของความรูสึก ความเหน็ 

หรอืความคิดของคนอืน่ดวย เมือ่องคกรเตบิโตขึน้ตองทิง้รูปแบบ 

การบริหารของตนเอง ความสามารถในการมอบอํานาจและ 

พัฒนาทีมเปนสิ่งสําคัญในการบริหารธุรกิจครอบครัว ซ่ึงตอง 

ใชภาวะผูนําแบบ DP ที่เปดโอกาสใหทุกคนไดคิดและมีสวน 

รวมในการทาํงานและการตดัสนิใจ ซึง่จะทําใหทกุคนรูสึกเปน 

สวนหนึง่ของความสําเร็จ และรูสกึมีสวนรวมเปนเจาของ  และ 

ทาํงานดวยจิตใจของคนทีเ่ปนเจาของ มคีวามผูกพันและความ 

สามคัค ีซึง่เปนคณุลกัษณะเดนอยางหน่ึงของธรุกจิครอบครัวท่ี 

มใีหเหน็ในทกุรุน และหากพจิารณาทีละรุนจะพบรายละเอยีด 

ดังตาราง

ใชความสามารถและบคุลากรเขามารวมมือหรือใชทมีทํางานที่ 

ใหญขึน้ จงึจาํเปนตองใชวธิกีารบรหิารงานแบบกระจายอาํนาจ 

โดยการเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการตัดสินใจและ 

แสดงฝมือ ในการบริหารบางเพื่อใหการดําเนินงานคลองตัว 

และรวดเร็วทันกับสภาพการแขงขันได ซ่ึงสอดคลองกับงาน 

วจิยัของ Salahuddin(2010) ทีพ่บวาคนรุน Baby Broomers 

อายุอยูในชวง 52-69 ป/ 48-66 ป มีความเชื่อมั่นในภาวะ 

ผูนาํแบบ Participative โดยภาวะผูนําแบบ DP จะใหพนกังาน 

มีสวนรวมในการตัดสินใจและพิจารณาวาจะทําอะไรและ 

อยางไรเกีย่วกบันโยบาย อยางไรกต็ามการตัดสนิใจขัน้สุดทาย 

ของผูนําจะยอมรับขอเสนอแนะเหลานั้นหรือไม การใชภาวะ 

ผูนํารูปแบบนี้จะเปนประโยชนตอผูนํา คือทําใหเปนสวนหนึ่ง 

ของทีมและชวยทําใหการตัดสินใจไดถูกตอง แตในบางคร้ังก็ 

จะทําใหเสียคาใชจายจากการประชุมท่ีไมเสร็จสิ้นและทําให 

พนักงานสับสนรูสึกวาขาดผูนํา(Goleman ,2000)

นอกจากนี้แมรุนที่ 1 จะมีแนวโนมภาวะผูนําทั้ง 2 แบบ 

ในขางตนมากที่สุด แตในรุนนี้ยังปรากฏลักษณะของผูนํา  

Transformational ผสมผสานเขามาดวย อาจเนื่องมาจาก 

การทีโ่ลกธุรกจิทกุวนันีท้ีมี่การแขงขนัสงู บรษิทัทีป่ระสบความ 

สําเร็จจึงตองเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความ 

ตองการของโลกทีพ่ลกิผันไปอยางรวดเรว็ ผูนาํทีม่ปีระสิทธผิล 

จะสงเสรมิวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงและนาํการเปลีย่นแปลง 

ดังกลาวมาสรางความไดเปรียบดานการแขงขัน ผูนําจึงตอง 

ปรบัตวัแสดงบทบาทภาวะผูนาํแบบ Transformational เพือ่ 

สราวความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ โดยอาศัยลักษณะเดน คือ

1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ (Inspirational 

motivation) เปนที่ชื่นชอบเคารพนับถือและไววางใจ

2. การสรางแรงบนัดาลใจ (Inspirational motivation) 

มีพฤติกรรมที่สรางแรงบันดาลใจกับผูที่อยูรอบตัว

3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual stimulation) 

กระตุนผูตามใหเกิดสิ่งใหมและสรางสรรค 

4. การคาํนงึถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized 

consideration) เอาใจใสในความตองการของผูตามเพื่อ 

ความสําเร็จและความกาวหนาของแตละบุคคล (Bass, 1985, 

Avolio, Bass and Jung, 1999)

ขอไดเปรียบอยางหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวยืนหยัด 

อยูไดนานคอื ความสามารถในการปรบัตวัเมือ่ภาวะเศรษฐกจิ 

วิกฤติ บริษัทจะสามารถปรับตัวไดเร็วกวาคู แขงที่บริหาร 

โครงสรางอืน่ เนือ่งจากผูนาํธรุกจิครอบครวัสวนใหญมอีาํนาจ 

ตดัสินใจแบบเบ็ดเสรจ็ ไมจาํเปนตองปรกึษากับผูถือหุนจาํนวน 

มากทีอ่าจมคีวามคิดเหน็แตกตางกันไป ซึง่ชวยใหการเคลือ่นตวั 

เชิงกลยุทธสามารถทําไดจริงในเวลาที่รวดเร็ว (พลอย, 2554) 

นัน่จงึเปนเหตุผลวาเหตใุดผูนาํในรุนน้ียงัมรีะดบัภาวะผูนาํแบบ 

AD อยู แมจะไมปรากฎโดดเดนเทากับอีก 3 แบบ แตก็ยังถือ 

วามคีวามจาํเปนในการบรหิารธุรกจิอยู ซ่ึงพบวารุนท่ี 1 มีระดับ 

ภาวะผูนําแบบ AD สงูกวารุนท่ี 2 และรุนท่ี 3 ท้ังนีอ้าจเนือ่งจาก 

ในตอนเริ่มแรกของการกอตั้งกิจการเจาของกิจการสวนใหญ 

มกับรหิารงานโดยรวมอาํนาจไวทีต่วัเองเปนศนูยกลางตัดสนิใจ 

แบบเบ็ดเสร็จตามลักษณะภาวะผูนํา AD ซึ่งมีความจําเปน 

เมื่อธุรกิจยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนและมีการสรางวิสัยทัศนใหม

ที่ตองขับเคลื่อนคนไปตามวิสัยทัศน (Goleman, 2000) 

อยางไรก็ตามมีหลายงานวิจัยชี้วา ผูนําจําเปนตองแสดงออก 

หลายรูปแบบจึงจะทําใหบรรยากาศและผลการดําเนินงาน 

ของธุรกิจออกมาดีที่สุด และผูนําที่มีประสิทธิภาพที่สุดตอง 

รูจกัยดืหยุนท่ีจะสลบัใชภาวะผูนํารูปแบบตางๆ ผูนาํไมควรจบัคู 

รปูแบบภาวะผูนําไวกับสถานการณอยางใดอยางหนึง่ แตควรมี 

ความลื่นไหลรูจักสังเกตุผลตอบรับที่ได แลวปรับรูปแบบของ 

ตนเองเพื่อใหไดผลดีที่สุด(Goleman ,20006)

รุนที่ 2

รุนที่ 2 อายุอยูในชวง 20-65 ปขึ้นไป มีแนวโนมที่จะมี 

ภาวะผูนําแบบ DP และ Transformational มากที่สุดและ 

มรีะดบัภาวะผูนาํแบบ AD ตํา่ทีส่ดุ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากธุรกิจ 

ครอบครัวน้ันแตกตางจากธุรกิจท่ัวไปตรงที่นอกจากตองให 

ความสําคัญกับเรื่องผลกําไรแลว ยังตองใหความสนใจในเรื่อง 

ของการรักษาครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจของคนในรุน   

ที่ 2 พวกเขาจึงมีมุมมองที่แตกตางจากไปจากรุนที่ 1(ผูกอตั้ง) 

ในเรื่องความรู มีการศึกษาและเรียนรูสูงกวาตรงกับธุรกิจ 

มากกวา มีความมั่นคงปลอดภัยในดานการลงทุนและความ 

เสี่ยงในการลงทุน เอกลักษณของคนในรุนท่ี 2 คือตองการ 

สรางแบรนดหรอืความโดดเดนใหกบัธรุกจิ พวกเขาไดมโีอกาส 

ในการทดลองตดัสนิใจทางธรุกจิ มคีวามคาดหวงัในการเขามา 

ดาํเนนิธรุกจิครอบครัวหรือการสวมแทนตาํแหนง การควบคมุ 

ความเปนเจาซึ่งคิดอยูแตไมรูวาจะมีโอกาสเมื่อไร (Bendor, 

2009 อางถึงในดนัย, 2555)

ดวยเหตนีุอ้าจทาํใหยงัไมมคีวามรูสกึวาเปนเจาของกจิการ 

มากเทาผูกอตั้ง โดยเฉพาะกิจการที่รุนพอแมหรือรุนผูกอตั้ง 

ยงัคงอยูในธรุกจิดวยและหากรุนที ่1 เคยทาํแลวประสบความ 

สําเร็จ พอรุนที่ 2 เริ่มเขามา คนรุนที่ 1 ก็อาจจะไมยอมปลอย 

ใหคนในรุนที่ 2 ซึ่งในประเทศไทยนั้นรุนที่ 2 ที่เขามาสูธุรกิจ 

ครอบครัวนั้นสวนใหญจบการศึกษามาแลวก็เขาทํางานเลย 

โดยธุรกิจหรือประสบการณในการทํางานอาจไมเหมือนรุน     

ที่ 1 ที่เรียนรูการจัดการดวยการทดลองทําดวยประสบการณ 

ของตนเองจึงรูสึกถึงความเปนเจาของมากกวาที่จะทําใหมี 

ระดับภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial ตํ่ากวารุนที่ 1 ซ่ึง 

บางครั้งทําใหเกิดปญหาคนรุนที่ 2 มักออกไปประกอบอาชีพ 

อื่น หรือมําธุรกิจอื่นเพราะไมเขาใจในตัวธุรกิจและไมมีทักษะ 

เพียงพอ 

อยางไรก็ตามรุนท่ี 2 หากอยูในชวของธุรกิจที่ขยายตัว 

ใหญข้ึน ก็มักจะมีการนําคนนอกที่จะเปนทีมเดิมที่มาจากรุน 

พอแม การจะสรางความเชื่อถือหรือลดความขัดแยงไดมาก 

เพียงใดและสามารถจะทํางานทํางานกลมเกลียวกันจริงๆ ได 

อยางไรจึงขึ้นอยูกับลักษณะหรือรูปแบบของการบริหารของ 

ผูนํา ซึ่งลักษณะนี้จึงใชภาวะผูนําแบบ DP ซึ่งมีขอดีคือทําให 

พนักงานมีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจ ผูนําแบบนี้จะทําให 

เกิดองคกรที่มีความยืดหยุนและความรับผิดชอบและชวย 

สรางไอเดียใหมๆ ใหเกิดขึ้นอยูเสมอ (Goleman, 2000) ซึ่ง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ Sala huddin(2010) ที่พบวาคน 

Generation Xer อายุระหวางชวง 32-52 ป สนับสนุน         

Participative leadership เนนทีค่วามยติุธรรม ความสามารถ 

และความตรงไปตรงมา คนกลุมนี้นําโดยใชความคิดที่ทาทาย 

และไอเดียของคนอื่นๆ มาใชในกระบวนการตัดสินใจ 

รุนที่ 3

ในรุนที่ 3 อายุอยูในชวง 20-45 ป มีแนวโนมและมี 

สภาวะผูนําแบบ DP มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา 

แบบ Entrepreneurial และ Transformational ดวย ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากสําหรับคนรุนน้ีในบางครอบครัวถือเปนคน 

รุนใหมท่ีเพิ่งกาวเขาสูธุรกิจ ซ่ึงอาจไดรับอิทธิพลบางสวนมา 

จากผูสืบทอดธุรกิจรุนกอน มีงานวิจัยช้ีวา ภาวะผูนําของผู 

สืบทอดธุรกิจคอนขางมีปญหา โดยเฉพาะกับผูบริหารในรุนที่ 

2-3 เพราะพวกเขาไมสามารถนําความคิดและจิตใจของคูคา 

และลูกคาได (อภิญญา, 2553) ซึ่งตองแกไขโดยการสรางให 

พวกเขามีความรูและประสบการณท่ีเพียงพอ อยางไรก็ตาม 

จากการที่คนรุนกอนทําใหพวกเขามีความรูเกี่ยวกับความ 

เหมาะสมและขอดีขอเสียของภาวะผูนําในแบบตางๆ จึง 

สามารถแสดงภาวะผูนําในแบบที่เกิดประโยชนตอองคกรได 

มีงานวิจัยช้ีวาคนรุนใหมมักจะภาวะผูนําแบบ DP ท่ีมักเปด 

โอกาสใหทีมงานมีโอกาสคิดและมีสวนรวมในกระบวนการ 

ทํางานหรือการตัดสินใจ ถึงแมผูนําจะเปนผูตัดสินใจในขั้น 

สุดทายก็ตาม ซ่ึงรูปแบบนี้เหมาะกับการทํางานเปนทีมและ 

คาดหวงัคณุภาพงานมากกวาความรวดเรว็ (อภญิญา, 2554) และ 

เนือ่งจากธุรกจิครอบครวัตองอาศัยความผกูพนัและสมัพนัธภาพ 

ระหวางคนในครอบครัวเปนเดิมพันสําคัญเพราะตองอาศัย 

ความสามคัคแีละรวมแรงรวมใจกันเปนตวัขับเคลือ่น และจาก 

การศึกษาของโครงการ GLOBE พบวารูปแบบของภาวะผูนํา 

การเป็นผู้นำและผู้จัดการ(ผู้บริหาร)
การบริหารจัดการและการเปนผูนํา ตางก็มีความสําคัญ 

อยางไรก็ตามในธุรกิจครอบครัวที่ใหความสําคัญการบริหาร 

จัดการจนเกินพอดี มีการจัดการและควบคุมมาก ยอมไม 

กอใหเกิดความสรางสรรคและสรางความยั่งยืนอยางแทจริง 

ใหกับธุรกิจครอบครัวได

รุนที่ 1 

ผูสบืทอดธรุกิจรุนท่ี 1 ผูกอตัง้ จะอยูในชวงอาย ุ41-65 ป 

ขึน้ไป มแีนวโนมทีจ่ะมภีาวะผูนาํแบบ DP กับ Entrepreneurial 

มากที่สุด และมีสวนผสมของภาวะผูนํา Transformational 

ดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในระยะเริ่มแรกขององคกรเรียกวา 

ยคุการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Stage) ตองการ 

ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงเพราะตองการการเติบโต ความคิด 

รเิร่ิมสรางสรรคเพือ่ใหเกดิความกาวหนา ซึง่ผูกอตัง้มกัมคีวาม 

รูสึกเปนเจาของ มีความทุมเทใหกับงานและทํางานดวยจิตใจ 

ท่ีมคีวามเปนเจาของ(Intrapreneurial Spirit) จงึมักมลีกัษณะ 

ภาวะผูนาํแบบ Entrepreneurial  ทีม่คีวามรูสกึวาตนเองเปน 

เจาของกิจการจริงๆ(Sense of Ownership) 

อยางไรก็ตามเมื่อธุรกิจขยายตัวใหญขึ้นความสามารถ 

หรือทักษะของธุรกิจครอบครัวไมพอในการจัดการธุรกิจตอง 

แบบ Team-oriented และ Participative เปนโมเดลที่มี 

ประสิทธิภาพที่สุดสําหรับประเทศไทย (Gupta et al,2002) 

นอกจากนี้ในรุนที่ 3 ยังมีภาวะผูนําแบบ Entrepreneurial 

ผสมผสานเพิ่มขึ้นมาอีกอาจเปนเพราะการเปนสมาชิกใน 

ครอบครัวมกัมสีวนรวมเปนเจาของดวย เมือ่ผูนาํแบบ DP เปด 

โอกาสใหรวมตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น ไดรวมเปน 

สวนหนึ่งของความสําเร็จ

คุณลักษณะของผู้นำที่จะทำให้ธุรกิจ 
ครอบครัวประสบความสำเร็จ 

จากการสํารวจความคิดเห็นถึงคุณลักษณะของผูนําที่ 

จะทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จพบวา คนรุนที่ 1 

ใหความสาํคญัในเร่ืองของความยติุธรรมมากทีส่ดุ รองลงมาคือ 

ความซ่ือสัตย ความเด็ดขาด กลาตดัสนิใจ และภาวะผูนาํเทาๆ 

กัน ทั้งนี้จากการใหขอมูลเชิงลึก พวกเขาเชื่อวาคุณธรรมและ 

ความซือ่สตัยจะเปนรากฐานท่ีดีของทุกอยาง และเน่ืองจากตอง 

เปนผูชี้ทิศทางธุรกิจและตองการใหคนหมูมากเดินตามความ 

เด็ดขาด กลาตัดสินใจ และภาวะผูนําจึงมีความสําคัญมาก 

เชนกัน 

ขณะทีค่นรุนท่ี 2 ใหความสาํคัญในเร่ืองของความเดด็ขาด 

กลาตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การหาความรูและ 

วิธีการใหมๆ อยูเสมอตามลําดับ จากขอมูลเชิงลึกพวกเขา 

เชื่อวาผูนําควรมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ แพราะมีผลตอ 

ความกาวหนาของบริษัท ขณะเดียวกันก็ควรรับฟงความ 

คิดเห็นของผูอื่นเพื่อใหเห็นรอบดานและแกปญหาถูกจุด และ 

ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจที่สูงผูนําก็ควรแสวงหาความรู 

ใหมๆ เพื่อนําพาองคกรไปสูความสําร็จ 

สวนคนรุนท่ี 3 ใหความสําคัญในเร่ืองของภาวะผูนํา 

มากที่สุด รองลงมา ความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ รับฟงความ 

คิดเหน็ของผูอืน่ ความซือ่สตัย เทาๆกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากพวกเขา 

เช่ือวาองคกรตองการภาวะผูนําที่มีความเหมาะสมในการ 

บริหารงาน ซ่ึงตองมีความกลาตัดสินใจปรับเปลี่ยนส่ิงตางๆ 
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เจาะเบื้องลึกเบื้องหลัง
ความอึด

เพราพิลาส พุทธา หรือที่เรียก 

ชื่อเลนวา “กุงฝอย” เปนลูกหลาน 3 

จังหวัด ครอบครัวเคยเปนชาวจังหวัด 

ปราจีนบุรี ตอมายายมาอยู ที่จังหวัด 

สระแกว ประกอบอาชีพดานเกษตร 

ปลูกไผตรงหวาน บนเน้ือที่ 200 ไร 

นองกุงฝอย เปนลูกสาวสุดทองคนเดียว 

และมีพี่ชาย 2 คน เกิดจากคุณพอสดวก 

และคุณแมพชัรี (กิมล้ี) พุทธา ครอบครัว 

คนจีนที่อบรมส่ังสอนลูกสาวแบบเขม 

งวดใหทํางานอึดเหมือนผูชาย และสง 

นองกุงฝอยไปเรียนจบปริญญาตรี คณะ 

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ 

นครเหนือ และจบปริญญาโทคณะ 

รัฐประศาสนศาสตร สถาบนัพัฒนาบริหาร 

ศาสตร (นดิา) เธอเรียนและทํางานในสาย 

อุตสาหกรรมยานยนตเคียงบาเคียงไหล

กับเพื่อนผูชายโดยตลอด ประสบการณ 

สั่งสมใหเปนเธอ “แมน” กอนที่จะ 

แตงงานมีครอบครัวและยายมาใชชีวิต 

ที่ฉะเชิงเทรา

“กุงชอบการเปลี่ยนแปลง และจะ 

รูสึกทาทายกับปญหาใหมๆ ที่ตองการ 

แกไข เมือ่แกไขปญหาสาํเรจ็ จะรูสกึดทุีก 

ครัง้ เชนเดยีวกบัปญหาการเปลีย่นแปลง 

ทางธุรกจิครอบครัว โรงหลอมอลูมิเนยีม 

ท่ีเคยประสบปญหาเศรษฐกิจสงออก 

จนเขาขั้นลมละลาย แตปจจุบันกลับมา 

พลิกฟนใหม ก็เกิดจากการ แกปญหา 

ดวยคาํเดยีว คือคาํวา "ครอบครวั" กุงถือ 

วาพนกังานทกุคนคือครอบครวัทีเ่คียงบา 

เคียงไหลกันมาเราจะไมทิ้งใครไวแมแต 

คนเดยีว จึงคิดปรบัเปลีย่นรูปแบบธรุกจิ 

ใหมเพื่อความอยูรอด แลวกระจายงาน 

ใหพนักงานไดทํางานกันตอไป”

ชีวิตเริ่มต้นได้ทุกวัน
ด้วยความมุ่งมั่น
เอาจริง...

นองกุงฝอย และสามีไมยอทอที่ 

จะแกปญหาและลุกขึ้นสูอีกครั้งกับการ 

กอตั้งธุรกิจใหมที่แข็งแรงกวาธุรกิจเดิม 

และเหมาะกบัยคุสมยัปจจบัุนดวยความ 

สามารถของ “ครอบครัว” (พนักงาน) 

ทุกคน จึงเปนที่มาของการเริ่มตนธุรกิจ 

ใหมอีก 3 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจรับเหมา 

กอสราง งานรบัผลติน้ําผลไมจากฟกขาว 

รับเทรนดสุขภาพ และธุรกจิบรกิารดาน 

เทคโนโลยี โดยมีนโยบายทางธุรกิจที่ 

ขับเคล่ือนไปพรอมกับการเติบโตของ 

เศรษฐกจิจงัหวัดฉะเชิงเทรา ตามนโยบาย 

EEC ของภาครัฐ ที่สําคัญได มีการ 

กระจายพนักงานไปตามความถนดั หรอื 

ปรับเปล่ียนบางคนใหเหมาะกับธุรกิจ 

ครัง้ใหม ในพืน้ทีก่วางใหญถงึ 60 ไรของ 

ครอบครัวที่ฉะเชิงเทรา เปลี่ยนคอกมา 

ใหกลายเปนออฟฟศบางสวน กอสราง 

คุมงานเองโดยมีที่พักพนักงาน และมี 

หองพักรับรองแขกที่สะดวกสบายบาง 

สวน ชีวิตของครอบครัวเธอจึงเริ่มตน 

ใหมอยางมัน่คงอกีคร้ังทีน่ี ่ทีฉ่ะเชงิเทรา

เปิดหมวกประธาน YEC 
ฉะเชิงเทรา เจน 4

นองกุงฝอยสมคัรเปนสมาชกิ YEC 

ฉะเชิงเทรามาแลว 4 ป เคยถูกทาบทาม 

ใหเปนประธาน YEC เจน 3 มาแลว แต 

ติดเรียนจึงสละสิทธิ์  และพรอมรับ 

ตําแหนงที่สมาชิกพรอมใจเลือกเธอให 

เปนประธาน เจน 4 เธอเลาวา ภารกิจ 

แรกในฐานะประธาน คอื การปรบัเปลีย่น 

แกปญหาตางๆ ที่ผ านมาของ YEC 

ฉะเชงิเทรา ไปพรอมกบัการเพิม่จาํนวน 

สมาชิกจาก 15 คน เปน 50 คน และ 

ทําใหสมาชิกทุกคนมีความสุขขึ้นกับ 

ระบบการบรหิารใหม ทกุคนไดรบัผิดชอบ 

งานท่ีชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพ 

ธุรกิจของสมาชิกแตละคน มีการจัด 

กิจกรรมคอนเสิรตหารายไดใหการกุศล 

และจัดสรรเงินบางสวนเปนทุนทํางาน

ของ YEC คลอดป โดยจะรบกวนเงิน 

สวนตัวของสมาชิกใหนอยท่ีสุด จาก 

ปญหาการส่ือสารระหวางสมาชิกท่ีถูก 

แกไขใหคยุมากขึน้ เพือ่สรางความเขาใจ 

กัน จากอดีตที่จํานวนสมาชิกนอย ไม 

สามารถเขารวมประชุมตาง ๆ  ของ YEC 

กลุมจังหวัด หรือ YEC สวนกลาง ทําให 

ชื่อของ YEC ฉะเชิงเทราไมเปนท่ีรูจัก 

ดีพอ พลิกโฉมเปนองคกรท่ีมีความ 

คลองตัวทํางานอยางมีระบบมากขึ้น 

สมาชิกมีความเขาใจกันมากขึ้น

“สิ่งที่ทําทันทีคือ แกปญหา และ 

เปล่ียนแปลง วางโครงสรางการทํางาน 

ใหม แบงความรบัผดิชอบชดัเจน จดัใหมี 

เงนิกองกลางสาํหรบัทาํงาน ไมใหสมาชิก 

ตองควกัเงนิชวยงานจติอาสามากเกินไป 

ประธานจะทํางานคูกับเลขา เพื่อสราง 

การเรียนรูกอนสงไมตอใหประธานคน 

ตอไป  ทําให YEC ฉะเชิงเทราเริ่มคลอง 

ตวัมากขึน้ พรอมขบัเคลือ่นกจิกรรมเพือ่ 

สังคม ดวยความเชื่อที่วา สมาชิกทุกคน 

สําคัญหมด YEC จะขับเคลื่อนไมไดถา 

ขาดคนใดคนหนึ่ง และพรอมจะเขารวม 

กิจกรรม YEC ในจังหวัดตาง ๆ ไดมาก 

ขึ้น เพื่อทําให YEC ทั่วประเทศ รูจักชื่อ 

YEC ฉะเชิงเทรามากขึ้น” 

การขับเคลื่อน YEC 
ต้องเข้าใจเนเจอร์
สมาชิก

เพราะการขับเคลื่อนองคกรอิสระ 

ไมใชเรื่องงาย โดยเฉพาะเปนองคกรที่ 

ไมไดแสวงหากําไร ตองอาศยัความเขาใจ 

ความเปนผูบรหิารธรุกจิรุนใหมพอสมควร 

วา บางคนมาจากธรุกจิครอบครวัใหญที่ 

ธรุกจิเริม่อยูตวั มคีวามพรอมจะกาวไปชวย 

งานในองคกรอสิระ โดยอาจมเีปาหมาย 

เพือ่ตอยอดธรุกจิครอบครวั แตนกัธรุกจิ 

รุนใหมบางคนมีไฟแรงสูง ยังแสวงหา 

มองหาความทาทายในการทําธุรกิจ 

เพราะทุกอยางคือการแขงขันเพ่ือธุรกิจ 

กลุมนี้จะไมมีเวลาพอจะลงมาชวยงาน 

องคกรอิสระไดเต็มตัว แตมีใจพรอม 

ชวยเหลอืดวยวธิกีารตาง ๆ  ไมวาจะเปน 

เงินทอง สิ่งของ หรือพนักงาน เปนตน

“เพราะเขาใจจึงตองตกลงกนักอน 

โดยวางแผนการทํางานลวงหนาของ 

YEC ตั้งแตตนป แบงความรับผิดชอบ 

แตละงานตามชวงเวลาที่สมาชิกแตละ 

คนสามารถชวยงานได หากไมสะดวก 

เวลา ก็สามารถชวยเปนอยางอื่น ๆ ได 

ตามความเหมาะสมของแตละกิจกรรม 

ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึง ACTIVE หมด 

แมวา ตัวจริงจะมีเพียง 40% ก็ตาม แต 

ทุกคนพรอมหมนุเวียนมาชวยกันทาํงาน 

เมื่อมีเวลาลงตัว”

“ทุกคนตางมีหัวโขน แต YEC เปน 

องคกรเดียว ที่ทุกคนพรอมลดกําแพง 

ลดหัวโขน เพื่อมาเปนเพื่อนกัน เมื่อเรา 

คุยกันเยอะขึ้น เปดพ้ืนที่ใหโชวไอเดีย 

ความคดิ ทีจ่ะทาํใหเกดิการทะลายกาํแพง 

ระหวางกัน ไมวาเราจะอยูไหน เราจะ 

มีเพื่อนที่พรอมจะชวยเหลือกันไดอยาง 

ไมมีเงื่อนไข นี่คือประสบการณจริงที่ได 

ประสบมาจากการเปน YEC”

เป้าหมายที่อยากเห็น 
และอยากให้เป็น

แมนองกุงฝอยจะไมใชชาวฉะเชงิเทรา 

แตมคีวามผกูพนักบัเมอืงฉะเชิงเทราเปน 

พิเศษ เพราะเธอบอกวา เมืองนี้มีเสนห 

ที่ไมเหมือนใคร มีหลายองคกรซอนอยู 

คลายแนวคิด SEED ท่ีนีก่ม็เีมลด็พนัธุดดีี 

อยูมากมายทีร่อการเตบิโตอยางถกูที ่ถกู 

ทาง เชนเดียวกันกับสิ่งที่พบวา ที่นี่มีคน 

เกงเยอะแตไมเกิดการรวมตัวกันเพ่ือ 

ทําใหจังหวัดเขมแข็ง แตกลับไปเติบโต 

อยูถิ่นอื่น จึงเปนแรงบันดาลใจท่ีอยาก 

ใหทุกคนไดเติบโตในแนวทางที่ตนเอง 

เปน ทําอยางไรจะทําใหการรวมตัวของ 

นักธุรกิจรุนใหมขยายพันธุเติบโตสราง 

ความเจรญิงอกเงย เกดิการตอยอดธรุกจิ 

จากวตัถุดบิภายในจังหวดั โดยมเีปาหมาย 

เดียวกันคือ ทําใหจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไมใชเมืองผานอีกตอไป แตเปนเมืองที่ 

เขมแข็งมคีวามสามารถแข็งขันกับจงัหวัด 

อื่นๆ ได

นีค่อื Passion ของสาวรางเลก็ แต 

แมน อดึ ถึก ทน ท่ีพรอมใชประสบการณ 

ชีวิตทั้งหมดเพื่อชวยขับเคลื่อนองคกร 

YEC ฉะเชิงเทราใหโดดเดน และเปน 

ประโยชนตอเนื่องกับหอการคาจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา และจังหวดัฉะเชิงเทราตอไป
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เพราพิลาส พุทธา
ประธาน YEC ฉะเชิงเทรา เจน 4 
สร้างความหมายใหม่ให้งานจิตอาสา
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ธ

เจาะเบื้องลึกเบื้องหลัง
ความอึด

เพราพิลาส พุทธา หรือที่เรียก 

ชื่อเลนวา “กุงฝอย” เปนลูกหลาน 3 

จังหวัด ครอบครัวเคยเปนชาวจังหวัด 

ปราจีนบุรี ตอมายายมาอยู ที่จังหวัด 

สระแกว ประกอบอาชีพดานเกษตร 

ปลูกไผตรงหวาน บนเน้ือที่ 200 ไร 

นองกุงฝอย เปนลูกสาวสุดทองคนเดียว 

และมีพี่ชาย 2 คน เกิดจากคุณพอสดวก 

และคุณแมพชัรี (กิมลี)้ พุทธา ครอบครวั 

คนจีนที่อบรมสั่งสอนลูกสาวแบบเขม 

งวดใหทํางานอึดเหมือนผูชาย และสง 

นองกุงฝอยไปเรียนจบปริญญาตรี คณะ 

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ 

นครเหนือ และจบปริญญาโทคณะ 

รฐัประศาสนศาสตร สถาบนัพัฒนาบริหาร 

ศาสตร (นดิา) เธอเรยีนและทํางานในสาย 

อุตสาหกรรมยานยนตเคียงบาเคียงไหล

กับเพื่อนผูชายโดยตลอด ประสบการณ 

สั่งสมใหเปนเธอ “แมน” กอนท่ีจะ 

แตงงานมีครอบครัวและยายมาใชชีวิต 

ที่ฉะเชิงเทรา

“กุงชอบการเปลี่ยนแปลง และจะ 

รูสึกทาทายกับปญหาใหมๆ ท่ีตองการ 

แกไข เมือ่แกไขปญหาสาํเรจ็ จะรูสกึดทุีก 

ครัง้ เชนเดยีวกบัปญหาการเปลีย่นแปลง 

ทางธรุกจิครอบครวั โรงหลอมอลมิูเนยีม 

ที่เคยประสบปญหาเศรษฐกิจสงออก 

จนเขาขั้นลมละลาย แตปจจุบันกลับมา 

พลิกฟนใหม ก็เกิดจากการ แกปญหา 

ดวยคาํเดยีว คอืคาํวา "ครอบครวั" กุงถอื 

วาพนกังานทกุคนคอืครอบครวัทีเ่คยีงบา 

เคียงไหลกันมาเราจะไมทิ้งใครไวแมแต 

คนเดยีว จึงคิดปรบัเปลีย่นรูปแบบธรุกจิ 

ใหมเพื่อความอยูรอด แลวกระจายงาน 

ใหพนักงานไดทํางานกันตอไป”

ชีวิตเริ่มต้นได้ทุกวัน
ด้วยความมุ่งมั่น
เอาจริง...

นองกุงฝอย และสามีไมยอทอท่ี 

จะแกปญหาและลุกข้ึนสูอีกครั้งกับการ 

กอตั้งธุรกิจใหมท่ีแข็งแรงกวาธุรกิจเดิม 

และเหมาะกบัยคุสมยัปจจบัุนดวยความ 

สามารถของ “ครอบครัว” (พนักงาน) 

ทุกคน จึงเปนที่มาของการเริ่มตนธุรกิจ 

ใหมอีก 3 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจรับเหมา 

กอสราง งานรบัผลตินํา้ผลไมจากฟกขาว 

รับเทรนดสขุภาพ และธุรกจิบรกิารดาน 

เทคโนโลยี โดยมีนโยบายทางธุรกิจที่ 

ขับเคลื่อนไปพรอมกับการเติบโตของ 

เศรษฐกจิจงัหวัดฉะเชิงเทรา ตามนโยบาย 

EEC ของภาครัฐ ที่สําคัญได มีการ 

กระจายพนกังานไปตามความถนดั หรอื 

ปรับเปลี่ยนบางคนใหเหมาะกับธุรกิจ 

ครัง้ใหม ในพืน้ทีก่วางใหญถงึ 60 ไรของ 

ครอบครัวท่ีฉะเชิงเทรา เปลี่ยนคอกมา 

ใหกลายเปนออฟฟศบางสวน กอสราง 

คุมงานเองโดยมีท่ีพักพนักงาน และมี 

หองพักรับรองแขกท่ีสะดวกสบายบาง 

สวน ชีวิตของครอบครัวเธอจึงเริ่มตน 

ใหมอยางมัน่คงอกีคร้ังทีน่ี ่ทีฉ่ะเชงิเทรา

เปิดหมวกประธาน YEC 
ฉะเชิงเทรา เจน 4

นองกุงฝอยสมคัรเปนสมาชกิ YEC 

ฉะเชิงเทรามาแลว 4 ป เคยถูกทาบทาม 

ใหเปนประธาน YEC เจน 3 มาแลว แต 

ติดเรียนจึงสละสิทธิ์  และพรอมรับ 

ตําแหนงที่สมาชิกพรอมใจเลือกเธอให 

เปนประธาน เจน 4 เธอเลาวา ภารกิจ 

แรกในฐานะประธาน คอื การปรบัเปลีย่น 

แกปญหาตางๆ ที่ผ านมาของ YEC 

ฉะเชงิเทรา ไปพรอมกบัการเพิม่จาํนวน 

สมาชิกจาก 15 คน เปน 50 คน และ 

ทําใหสมาชิกทุกคนมีความสุขขึ้นกับ 

ระบบการบรหิารใหม ทกุคนไดรบัผดิชอบ 

งานที่ชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพ 

ธุรกิจของสมาชิกแตละคน มีการจัด 

กิจกรรมคอนเสิรตหารายไดใหการกุศล 

และจัดสรรเงินบางสวนเปนทุนทํางาน

ของ YEC คลอดป โดยจะรบกวนเงิน 

สวนตัวของสมาชิกใหนอยที่สุด จาก 

ปญหาการส่ือสารระหวางสมาชิกที่ถูก 

แกไขใหคยุมากขึน้ เพ่ือสรางความเขาใจ 

กัน จากอดีตที่จํานวนสมาชิกนอย ไม 

สามารถเขารวมประชุมตาง ๆ  ของ YEC 

กลุมจังหวัด หรือ YEC สวนกลาง ทําให 

ชื่อของ YEC ฉะเชิงเทราไมเปนท่ีรูจัก 

ดีพอ พลิกโฉมเปนองคกรที่ มีความ 

คลองตัวทํางานอยางมีระบบมากขึ้น 

สมาชิกมีความเขาใจกันมากขึ้น

“สิ่งที่ทําทันทีคือ แกปญหา และ 

เปล่ียนแปลง วางโครงสรางการทํางาน 

ใหม แบงความรบัผดิชอบชดัเจน จดัใหมี 

เงินกองกลางสาํหรับทาํงาน ไมใหสมาชิก 

ตองควกัเงนิชวยงานจติอาสามากเกินไป 

ประธานจะทํางานคูกับเลขา เพื่อสราง 

การเรียนรูกอนสงไมตอใหประธานคน 

ตอไป  ทําให YEC ฉะเชิงเทราเริ่มคลอง 

ตวัมากขึน้ พรอมขบัเคลือ่นกจิกรรมเพือ่ 

สังคม ดวยความเชื่อที่วา สมาชิกทุกคน 

สําคัญหมด YEC จะขับเคลื่อนไมไดถา 

ขาดคนใดคนหนึ่ง และพรอมจะเขารวม 

กิจกรรม YEC ในจังหวัดตาง ๆ ไดมาก 

ขึ้น เพื่อทําให YEC ทั่วประเทศ รูจักชื่อ 

YEC ฉะเชิงเทรามากขึ้น” 

การขับเคลื่อน YEC 
ต้องเข้าใจเนเจอร์
สมาชิก

เพราะการขับเคลื่อนองคกรอิสระ 

ไมใชเรื่องงาย โดยเฉพาะเปนองคกรที่ 

ไมไดแสวงหากําไร ตองอาศัยความเขาใจ 

ความเปนผูบรหิารธุรกจิรุนใหมพอสมควร 

วา บางคนมาจากธรุกจิครอบครวัใหญที่ 

ธรุกจิเริม่อยูตวั มคีวามพรอมจะกาวไปชวย 

งานในองคกรอสิระ โดยอาจมเีปาหมาย 

เพือ่ตอยอดธรุกจิครอบครวั แตนกัธรุกจิ 

รุนใหมบางคนมีไฟแรงสูง ยังแสวงหา 

มองหาความทาทายในการทําธุรกิจ 

เพราะทุกอยางคือการแขงขันเพื่อธุรกิจ 

กลุมนี้จะไมมีเวลาพอจะลงมาชวยงาน 

องคกรอิสระไดเต็มตัว แตมีใจพรอม 

ชวยเหลอืดวยวธิกีารตาง ๆ  ไมวาจะเปน 

เงินทอง สิ่งของ หรือพนักงาน เปนตน

“เพราะเขาใจจึงตองตกลงกนักอน 

โดยวางแผนการทํางานลวงหนาของ 

YEC ตั้งแตตนป แบงความรับผิดชอบ 

แตละงานตามชวงเวลาท่ีสมาชิกแตละ 

คนสามารถชวยงานได หากไมสะดวก 

เวลา ก็สามารถชวยเปนอยางอื่น ๆ ได 

ตามความเหมาะสมของแตละกิจกรรม 

ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึง ACTIVE หมด 

แมวา ตัวจริงจะมีเพียง 40% ก็ตาม แต 

ทกุคนพรอมหมนุเวียนมาชวยกันทํางาน 

เมื่อมีเวลาลงตัว”

“ทุกคนตางมีหัวโขน แต YEC เปน 

องคกรเดียว ที่ทุกคนพรอมลดกําแพง 

ลดหัวโขน เพื่อมาเปนเพื่อนกัน เมื่อเรา 

คุยกันเยอะข้ึน เปดพื้นท่ีใหโชวไอเดีย 

ความคดิ ทีจ่ะทาํใหเกดิการทะลายกาํแพง 

ระหวางกัน ไมวาเราจะอยูไหน เราจะ 

มีเพื่อนที่พรอมจะชวยเหลือกันไดอยาง 

ไมมีเงื่อนไข นี่คือประสบการณจริงที่ได 

ประสบมาจากการเปน YEC”

เป้าหมายที่อยากเห็น 
และอยากให้เป็น

แมนองกุงฝอยจะไมใชชาวฉะเชงิเทรา 

แตมคีวามผกูพนักบัเมอืงฉะเชิงเทราเปน 

พิเศษ เพราะเธอบอกวา เมืองนี้มีเสนห 

ที่ไมเหมือนใคร มีหลายองคกรซอนอยู 

คลายแนวคิด SEED ทีน่ี่ก็มเีมลด็พันธุดดีี 

อยูมากมายทีร่อการเตบิโตอยางถกูที ่ถกู 

ทาง เชนเดียวกันกับสิ่งที่พบวา ที่นี่มีคน 

เกงเยอะแตไมเกิดการรวมตัวกันเพื่อ 

ทําใหจังหวัดเขมแข็ง แตกลับไปเติบโต 

อยูถิ่นอื่น จึงเปนแรงบันดาลใจที่อยาก 

ใหทุกคนไดเติบโตในแนวทางที่ตนเอง 

เปน ทําอยางไรจะทําใหการรวมตัวของ 

นักธุรกิจรุนใหมขยายพันธุเติบโตสราง 

ความเจริญงอกเงย เกดิการตอยอดธรุกจิ 

จากวตัถดุบิภายในจงัหวดั โดยมเีปาหมาย 

เดียวกันคือ ทําใหจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไมใชเมืองผานอีกตอไป แตเปนเมืองที่ 

เขมแขง็มคีวามสามารถแขง็ขนักบัจงัหวดั 

อื่นๆ ได

นีค่อื Passion ของสาวรางเล็ก แต 

แมน อดึ ถกึ ทน ทีพ่รอมใชประสบการณ 

ชีวิตทั้งหมดเพื่อชวยขับเคลื่อนองคกร 

YEC ฉะเชิงเทราใหโดดเดน และเปน 

ประโยชนตอเนื่องกับหอการคาจังหวัด 

ฉะเชงิเทรา และจังหวดัฉะเชงิเทราตอไป

กุ้งชอบการเปลี่ยนแปลง และจะรู้สึกท้าทายกับ 
ปัญหาใหม่ๆ ท่ีต้องการแก้ไข เม่ือแก้ไขปัญหาสำเร็จ 
จะรู้สึกดีทุกครั้ง เช่นเดียวกับปัญหาการ 
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจครอบครัว โรงหลอม 
อลูมิเนียม ที่เคยประสบปัญหาเศรษฐกิจส่งออก 
จนเข้าขั้นล้มละลาย แต่ปัจจุบันกลับมาพลิกฟื้นใหม่
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เจาะเบื้องลึกเบื้องหลัง
ความอึด

เพราพิลาส พุทธา หรือที่เรียก 

ชื่อเลนวา “กุงฝอย” เปนลูกหลาน 3 

จังหวัด ครอบครัวเคยเปนชาวจังหวัด 

ปราจีนบุรี ตอมายายมาอยู ที่จังหวัด 

สระแกว ประกอบอาชีพดานเกษตร 

ปลูกไผตรงหวาน บนเน้ือที่ 200 ไร 

นองกุงฝอย เปนลูกสาวสุดทองคนเดียว 

และมีพี่ชาย 2 คน เกิดจากคุณพอสดวก 

และคุณแมพชัรี (กิมล้ี) พุทธา ครอบครัว 

คนจีนที่อบรมส่ังสอนลูกสาวแบบเขม 

งวดใหทํางานอึดเหมือนผูชาย และสง 

นองกุงฝอยไปเรียนจบปริญญาตรี คณะ 

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ 

นครเหนือ และจบปริญญาโทคณะ 

รัฐประศาสนศาสตร สถาบนัพัฒนาบริหาร 

ศาสตร (นดิา) เธอเรียนและทํางานในสาย 

อุตสาหกรรมยานยนตเคียงบาเคียงไหล

กับเพื่อนผูชายโดยตลอด ประสบการณ 

สั่งสมใหเปนเธอ “แมน” กอนที่จะ 

แตงงานมีครอบครัวและยายมาใชชีวิต 

ที่ฉะเชิงเทรา

“กุงชอบการเปลี่ยนแปลง และจะ 

รูสึกทาทายกับปญหาใหมๆ ที่ตองการ 

แกไข เมือ่แกไขปญหาสาํเรจ็ จะรูสกึดทุีก 

ครัง้ เชนเดยีวกบัปญหาการเปลีย่นแปลง 

ทางธุรกจิครอบครัว โรงหลอมอลูมิเนยีม 

ท่ีเคยประสบปญหาเศรษฐกิจสงออก 

จนเขาขั้นลมละลาย แตปจจุบันกลับมา 

พลิกฟนใหม ก็เกิดจากการ แกปญหา 

ดวยคาํเดยีว คือคาํวา "ครอบครวั" กุงถือ 

วาพนกังานทกุคนคือครอบครวัทีเ่คียงบา 

เคียงไหลกันมาเราจะไมทิ้งใครไวแมแต 

คนเดยีว จึงคิดปรบัเปลีย่นรูปแบบธรุกจิ 

ใหมเพื่อความอยูรอด แลวกระจายงาน 

ใหพนักงานไดทํางานกันตอไป”

ชีวิตเริ่มต้นได้ทุกวัน
ด้วยความมุ่งมั่น
เอาจริง...

นองกุงฝอย และสามีไมยอทอที่ 

จะแกปญหาและลุกขึ้นสูอีกครั้งกับการ 

กอตั้งธุรกิจใหมที่แข็งแรงกวาธุรกิจเดิม 

และเหมาะกบัยคุสมยัปจจบัุนดวยความ 

สามารถของ “ครอบครัว” (พนักงาน) 

ทุกคน จึงเปนที่มาของการเริ่มตนธุรกิจ 

ใหมอีก 3 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจรับเหมา 

กอสราง งานรบัผลติน้ําผลไมจากฟกขาว 

รับเทรนดสขุภาพ และธุรกจิบรกิารดาน 

เทคโนโลยี โดยมีนโยบายทางธุรกิจที่ 

ขับเคลื่อนไปพรอมกับการเติบโตของ 

เศรษฐกจิจงัหวัดฉะเชิงเทรา ตามนโยบาย 

EEC ของภาครัฐ ที่สําคัญได มีการ 

กระจายพนักงานไปตามความถนดั หรอื 

ปรับเปล่ียนบางคนใหเหมาะกับธุรกิจ 

ครัง้ใหม ในพืน้ทีก่วางใหญถงึ 60 ไรของ 

ครอบครัวที่ฉะเชิงเทรา เปลี่ยนคอกมา 

ใหกลายเปนออฟฟศบางสวน กอสราง 

คุมงานเองโดยมีที่พักพนักงาน และมี 

หองพักรับรองแขกที่สะดวกสบายบาง 

สวน ชีวิตของครอบครัวเธอจึงเริ่มตน 

ใหมอยางมัน่คงอกีคร้ังทีน่ี ่ทีฉ่ะเชงิเทรา

เปิดหมวกประธาน YEC 
ฉะเชิงเทรา เจน 4

นองกุงฝอยสมคัรเปนสมาชกิ YEC 

ฉะเชิงเทรามาแลว 4 ป เคยถูกทาบทาม 

ใหเปนประธาน YEC เจน 3 มาแลว แต 

ติดเรียนจึงสละสิทธิ์  และพรอมรับ 

ตําแหนงที่สมาชิกพรอมใจเลือกเธอให 

เปนประธาน เจน 4 เธอเลาวา ภารกิจ 

แรกในฐานะประธาน คอื การปรบัเปลีย่น 

แกปญหาตางๆ ที่ผ านมาของ YEC 

ฉะเชงิเทรา ไปพรอมกบัการเพิม่จาํนวน 

สมาชิกจาก 15 คน เปน 50 คน และ 

ทําใหสมาชิกทุกคนมีความสุขขึ้นกับ 

ระบบการบรหิารใหม ทกุคนไดรบัผิดชอบ 

งานท่ีชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพ 

ธุรกิจของสมาชิกแตละคน มีการจัด 

กิจกรรมคอนเสิรตหารายไดใหการกุศล 

และจัดสรรเงินบางสวนเปนทุนทํางาน

ของ YEC ตลอดป โดยจะรบกวนเงิน 

สวนตัวของสมาชิกใหนอยท่ีสุด จาก 

ปญหาการส่ือสารระหวางสมาชิกท่ีถูก 

แกไขใหคยุมากขึน้ เพือ่สรางความเขาใจ 

กัน จากอดีตที่จํานวนสมาชิกนอย ไม 

สามารถเขารวมประชุมตาง ๆ  ของ YEC 

กลุมจังหวัด หรือ YEC สวนกลาง ทําให 

ชื่อของ YEC ฉะเชิงเทราไมเปนท่ีรูจัก 

ดีพอ พลิกโฉมเปนองคกรท่ีมีความ 

คลองตัวทํางานอยางมีระบบมากขึ้น 

สมาชิกมีความเขาใจกันมากขึ้น

“สิ่งที่ทําทันทีคือ แกปญหา และ 

เปล่ียนแปลง วางโครงสรางการทํางาน 

ใหม แบงความรบัผดิชอบชดัเจน จดัใหมี 

เงนิกองกลางสาํหรบัทาํงาน ไมใหสมาชิก 

ตองควกัเงนิชวยงานจติอาสามากเกินไป 

ประธานจะทํางานคูกับเลขา เพื่อสราง 

การเรียนรูกอนสงไมตอใหประธานคน 

ตอไป  ทําให YEC ฉะเชิงเทราเริ่มคลอง 

ตวัมากขึน้ พรอมขบัเคลือ่นกจิกรรมเพือ่ 

สังคม ดวยความเชื่อที่วา สมาชิกทุกคน 

สําคัญหมด YEC จะขับเคลื่อนไมไดถา 

ขาดคนใดคนหนึ่ง และพรอมจะเขารวม 

กิจกรรม YEC ในจังหวัดตาง ๆ ไดมาก 

ขึ้น เพื่อทําให YEC ทั่วประเทศ รูจักชื่อ 

YEC ฉะเชิงเทรามากขึ้น” 

การขับเคลื่อน YEC 
ต้องเข้าใจเนเจอร์
สมาชิก

เพราะการขับเคลื่อนองคกรอิสระ 

ไมใชเรื่องงาย โดยเฉพาะเปนองคกรที่ 

ไมไดแสวงหากําไร ตองอาศยัความเขาใจ 

ความเปนผูบรหิารธรุกจิรุนใหมพอสมควร 

วา บางคนมาจากธรุกจิครอบครวัใหญที่ 

ธรุกจิเริม่อยูตวั มคีวามพรอมจะกาวไปชวย 

งานในองคกรอสิระ โดยอาจมเีปาหมาย 

เพือ่ตอยอดธรุกจิครอบครวั แตนกัธรุกจิ 

รุนใหมบางคนมีไฟแรงสูง ยังแสวงหา 

มองหาความทาทายในการทําธุรกิจ 

เพราะทุกอยางคือการแขงขันเพ่ือธุรกิจ 

กลุมนี้จะไมมีเวลาพอจะลงมาชวยงาน 

องคกรอิสระไดเต็มตัว แตมีใจพรอม 

ชวยเหลอืดวยวธิกีารตาง ๆ  ไมวาจะเปน 

เงินทอง สิ่งของ หรือพนักงาน เปนตน

“เพราะเขาใจจึงตองตกลงกนักอน 

โดยวางแผนการทํางานลวงหนาของ 

YEC ตั้งแตตนป แบงความรับผิดชอบ 

แตละงานตามชวงเวลาที่สมาชิกแตละ 

คนสามารถชวยงานได หากไมสะดวก 

เวลา ก็สามารถชวยเปนอยางอื่น ๆ ได 

ตามความเหมาะสมของแตละกิจกรรม 

ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึง ACTIVE หมด 

แมวา ตัวจริงจะมีเพียง 40% ก็ตาม แต 

ทุกคนพรอมหมนุเวียนมาชวยกันทาํงาน 

เมื่อมีเวลาลงตัว”

“ทุกคนตางมีหัวโขน แต YEC เปน 

องคกรเดียว ที่ทุกคนพรอมลดกําแพง 

ลดหัวโขน เพื่อมาเปนเพื่อนกัน เมื่อเรา 

คุยกันเยอะขึ้น เปดพ้ืนที่ใหโชวไอเดีย 

ความคดิ ทีจ่ะทาํใหเกดิการทะลายกาํแพง 

ระหวางกัน ไมวาเราจะอยูไหน เราจะ 

มีเพื่อนที่พรอมจะชวยเหลือกันไดอยาง 

ไมมีเงื่อนไข นี่คือประสบการณจริงที่ได 

ประสบมาจากการเปน YEC”

เป้าหมายที่อยากเห็น 
และอยากให้เป็น

แมนองกุงฝอยจะไมใชชาวฉะเชงิเทรา 

แตมคีวามผกูพนักบัเมอืงฉะเชิงเทราเปน 

พิเศษ เพราะเธอบอกวา เมืองนี้มีเสนห 

ที่ไมเหมือนใคร มีหลายองคกรซอนอยู 

คลายแนวคิด SEED ท่ีนีก่ม็เีมลด็พนัธุดดีี 

อยูมากมายทีร่อการเตบิโตอยางถกูที ่ถกู 

ทาง เชนเดียวกันกับสิ่งที่พบวา ที่นี่มีคน 

เกงเยอะแตไมเกิดการรวมตัวกันเพ่ือ 

ทําใหจังหวัดเขมแข็ง แตกลับไปเติบโต 

อยูถิ่นอื่น จึงเปนแรงบันดาลใจท่ีอยาก 

ใหทุกคนไดเติบโตในแนวทางที่ตนเอง 

เปน ทําอยางไรจะทําใหการรวมตัวของ 

นักธุรกิจรุนใหมขยายพันธุเติบโตสราง 

ความเจรญิงอกเงย เกดิการตอยอดธรุกจิ 

จากวตัถุดบิภายในจังหวดั โดยมเีปาหมาย 

เดียวกันคือ ทําใหจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไมใชเมืองผานอีกตอไป แตเปนเมืองที่ 

เขมแข็งมคีวามสามารถแข็งขันกับจงัหวัด 

อื่นๆ ได

นีค่อื Passion ของสาวรางเลก็ แต 

แมน อดึ ถึก ทน ท่ีพรอมใชประสบการณ 

ชีวิตทั้งหมดเพื่อชวยขับเคลื่อนองคกร 

YEC ฉะเชิงเทราใหโดดเดน และเปน 

ประโยชนตอเนื่องกับหอการคาจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา และจังหวดัฉะเชิงเทราตอไป

ภารกิจแรกในฐานะประธาน คือ การปรับเปลี่ยน 
แก้ปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมาของ YEC ฉะเชิงเทรา ไป 
พร้อมกับการเพิ่มจำนวนสมาชิกจาก 15 คน เป็น 
50 คน และทำให้สมาชิกทุกคนมีความสุขขึ้นกับ 
ระบบการบริหารใหม่ ทุกคนได้รับผิดชอบงานที่ 
ชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจของสมาชิก 
แต่ละคน
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เจาะเบื้องลึกเบื้องหลัง
ความอึด

เพราพิลาส พุทธา หรือที่เรียก 

ชื่อเลนวา “กุงฝอย” เปนลูกหลาน 3 

จังหวัด ครอบครัวเคยเปนชาวจังหวัด 

ปราจีนบุรี ตอมายายมาอยู ที่จังหวัด 

สระแกว ประกอบอาชีพดานเกษตร 

ปลูกไผตรงหวาน บนเน้ือที่ 200 ไร 

นองกุงฝอย เปนลูกสาวสุดทองคนเดียว 

และมีพี่ชาย 2 คน เกิดจากคุณพอสดวก 

และคุณแมพชัรี (กิมลี)้ พุทธา ครอบครวั 

คนจีนที่อบรมสั่งสอนลูกสาวแบบเขม 

งวดใหทํางานอึดเหมือนผูชาย และสง 

นองกุงฝอยไปเรียนจบปริญญาตรี คณะ 

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ 

นครเหนือ และจบปริญญาโทคณะ 

รฐัประศาสนศาสตร สถาบนัพัฒนาบริหาร 

ศาสตร (นดิา) เธอเรยีนและทํางานในสาย 

อุตสาหกรรมยานยนตเคียงบาเคียงไหล

กับเพื่อนผูชายโดยตลอด ประสบการณ 

สั่งสมใหเปนเธอ “แมน” กอนท่ีจะ 

แตงงานมีครอบครัวและยายมาใชชีวิต 

ที่ฉะเชิงเทรา

“กุงชอบการเปลี่ยนแปลง และจะ 

รูสึกทาทายกับปญหาใหมๆ ท่ีตองการ 

แกไข เมือ่แกไขปญหาสาํเรจ็ จะรูสกึดทุีก 

ครัง้ เชนเดยีวกบัปญหาการเปลีย่นแปลง 

ทางธรุกจิครอบครวั โรงหลอมอลมิูเนยีม 

ที่เคยประสบปญหาเศรษฐกิจสงออก 

จนเขาขั้นลมละลาย แตปจจุบันกลับมา 

พลิกฟนใหม ก็เกิดจากการ แกปญหา 

ดวยคาํเดยีว คอืคาํวา "ครอบครวั" กุงถอื 

วาพนกังานทกุคนคอืครอบครวัทีเ่คยีงบา 

เคียงไหลกันมาเราจะไมทิ้งใครไวแมแต 

คนเดยีว จึงคิดปรบัเปลีย่นรูปแบบธรุกจิ 

ใหมเพื่อความอยูรอด แลวกระจายงาน 

ใหพนักงานไดทํางานกันตอไป”

ชีวิตเริ่มต้นได้ทุกวัน
ด้วยความมุ่งมั่น
เอาจริง...

นองกุงฝอย และสามีไมยอทอท่ี 

จะแกปญหาและลุกข้ึนสูอีกครั้งกับการ 

กอตั้งธุรกิจใหมท่ีแข็งแรงกวาธุรกิจเดิม 

และเหมาะกบัยคุสมยัปจจบัุนดวยความ 

สามารถของ “ครอบครัว” (พนักงาน) 

ทุกคน จึงเปนที่มาของการเริ่มตนธุรกิจ 

ใหมอีก 3 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจรับเหมา 

กอสราง งานรบัผลตินํา้ผลไมจากฟกขาว 

รับเทรนดสขุภาพ และธุรกจิบรกิารดาน 

เทคโนโลยี โดยมีนโยบายทางธุรกิจที่ 

ขับเคลื่อนไปพรอมกับการเติบโตของ 

เศรษฐกจิจงัหวัดฉะเชิงเทรา ตามนโยบาย 

EEC ของภาครัฐ ที่สําคัญได มีการ 

กระจายพนกังานไปตามความถนดั หรอื 

ปรับเปลี่ยนบางคนใหเหมาะกับธุรกิจ 

ครัง้ใหม ในพืน้ทีก่วางใหญถงึ 60 ไรของ 

ครอบครัวท่ีฉะเชิงเทรา เปลี่ยนคอกมา 

ใหกลายเปนออฟฟศบางสวน กอสราง 

คุมงานเองโดยมีท่ีพักพนักงาน และมี 

หองพักรับรองแขกท่ีสะดวกสบายบาง 

สวน ชีวิตของครอบครัวเธอจึงเริ่มตน 

ใหมอยางมัน่คงอกีคร้ังทีน่ี ่ทีฉ่ะเชงิเทรา

เปิดหมวกประธาน YEC 
ฉะเชิงเทรา เจน 4

นองกุงฝอยสมคัรเปนสมาชกิ YEC 

ฉะเชิงเทรามาแลว 4 ป เคยถูกทาบทาม 

ใหเปนประธาน YEC เจน 3 มาแลว แต 

ติดเรียนจึงสละสิทธิ์  และพรอมรับ 

ตําแหนงที่สมาชิกพรอมใจเลือกเธอให 

เปนประธาน เจน 4 เธอเลาวา ภารกิจ 

แรกในฐานะประธาน คอื การปรบัเปลีย่น 

แกปญหาตางๆ ที่ผ านมาของ YEC 

ฉะเชงิเทรา ไปพรอมกบัการเพิม่จาํนวน 

สมาชิกจาก 15 คน เปน 50 คน และ 

ทําใหสมาชิกทุกคนมีความสุขขึ้นกับ 

ระบบการบรหิารใหม ทกุคนไดรบัผดิชอบ 

งานที่ชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพ 

ธุรกิจของสมาชิกแตละคน มีการจัด 

กิจกรรมคอนเสิรตหารายไดใหการกุศล 

และจัดสรรเงินบางสวนเปนทุนทํางาน

ของ YEC คลอดป โดยจะรบกวนเงิน 

สวนตัวของสมาชิกใหนอยที่สุด จาก 

ปญหาการส่ือสารระหวางสมาชิกที่ถูก 

แกไขใหคยุมากขึน้ เพ่ือสรางความเขาใจ 

กัน จากอดีตที่จํานวนสมาชิกนอย ไม 

สามารถเขารวมประชุมตาง ๆ  ของ YEC 

กลุมจังหวัด หรือ YEC สวนกลาง ทําให 

ชื่อของ YEC ฉะเชิงเทราไมเปนท่ีรูจัก 

ดีพอ พลิกโฉมเปนองคกรที่ มีความ 

คลองตัวทํางานอยางมีระบบมากขึ้น 

สมาชิกมีความเขาใจกันมากขึ้น

“สิ่งที่ทําทันทีคือ แกปญหา และ 

เปล่ียนแปลง วางโครงสรางการทํางาน 

ใหม แบงความรบัผดิชอบชดัเจน จดัใหมี 

เงินกองกลางสาํหรับทาํงาน ไมใหสมาชิก 

ตองควกัเงนิชวยงานจติอาสามากเกินไป 

ประธานจะทํางานคูกับเลขา เพื่อสราง 

การเรียนรูกอนสงไมตอใหประธานคน 

ตอไป  ทําให YEC ฉะเชิงเทราเริ่มคลอง 

ตวัมากขึน้ พรอมขบัเคลือ่นกจิกรรมเพือ่ 

สังคม ดวยความเชื่อที่วา สมาชิกทุกคน 

สําคัญหมด YEC จะขับเคลื่อนไมไดถา 

ขาดคนใดคนหนึ่ง และพรอมจะเขารวม 

กิจกรรม YEC ในจังหวัดตาง ๆ ไดมาก 

ขึ้น เพื่อทําให YEC ทั่วประเทศ รูจักชื่อ 

YEC ฉะเชิงเทรามากขึ้น” 

การขับเคลื่อน YEC 
ต้องเข้าใจเนเจอร์
สมาชิก

เพราะการขับเคลื่อนองคกรอิสระ 

ไมใชเรื่องงาย โดยเฉพาะเปนองคกรที่ 

ไมไดแสวงหากําไร ตองอาศัยความเขาใจ 

ความเปนผูบรหิารธุรกจิรุนใหมพอสมควร 

วา บางคนมาจากธรุกจิครอบครวัใหญที่ 

ธรุกจิเริม่อยูตวั มคีวามพรอมจะกาวไปชวย 

งานในองคกรอสิระ โดยอาจมเีปาหมาย 

เพือ่ตอยอดธรุกจิครอบครวั แตนกัธรุกจิ 

รุนใหมบางคนมีไฟแรงสูง ยังแสวงหา 

มองหาความทาทายในการทําธุรกิจ 

เพราะทุกอยางคือการแขงขันเพื่อธุรกิจ 

กลุมนี้จะไมมีเวลาพอจะลงมาชวยงาน 

องคกรอิสระไดเต็มตัว แตมีใจพรอม 

ชวยเหลอืดวยวธิกีารตาง ๆ  ไมวาจะเปน 

เงินทอง สิ่งของ หรือพนักงาน เปนตน

“เพราะเขาใจจึงตองตกลงกนักอน 

โดยวางแผนการทํางานลวงหนาของ 

YEC ตั้งแตตนป แบงความรับผิดชอบ 

แตละงานตามชวงเวลาท่ีสมาชิกแตละ 

คนสามารถชวยงานได หากไมสะดวก 

เวลา ก็สามารถชวยเปนอยางอื่น ๆ ได 

ตามความเหมาะสมของแตละกิจกรรม 

ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึง ACTIVE หมด 

แมวา ตัวจริงจะมีเพียง 40% ก็ตาม แต 

ทกุคนพรอมหมนุเวียนมาชวยกันทํางาน 

เมื่อมีเวลาลงตัว”

“ทุกคนตางมีหัวโขน แต YEC เปน 

องคกรเดียว ที่ทุกคนพรอมลดกําแพง 

ลดหัวโขน เพื่อมาเปนเพื่อนกัน เมื่อเรา 

คุยกันเยอะข้ึน เปดพื้นท่ีใหโชวไอเดีย 

ความคดิ ทีจ่ะทาํใหเกดิการทะลายกาํแพง 

ระหวางกัน ไมวาเราจะอยูไหน เราจะ 

มีเพื่อนที่พรอมจะชวยเหลือกันไดอยาง 

ไมมีเงื่อนไข นี่คือประสบการณจริงที่ได 

ประสบมาจากการเปน YEC”

เป้าหมายที่อยากเห็น 
และอยากให้เป็น

แมนองกุงฝอยจะไมใชชาวฉะเชงิเทรา 

แตมคีวามผกูพนักบัเมอืงฉะเชิงเทราเปน 

พิเศษ เพราะเธอบอกวา เมืองนี้มีเสนห 

ที่ไมเหมือนใคร มีหลายองคกรซอนอยู 

คลายแนวคิด SEED ทีน่ี่ก็มเีมลด็พันธุดดีี 

อยูมากมายทีร่อการเตบิโตอยางถกูที ่ถกู 

ทาง เชนเดียวกันกับสิ่งที่พบวา ที่นี่มีคน 

เกงเยอะแตไมเกิดการรวมตัวกันเพื่อ 

ทําใหจังหวัดเขมแข็ง แตกลับไปเติบโต 

อยูถิ่นอื่น จึงเปนแรงบันดาลใจที่อยาก 

ใหทุกคนไดเติบโตในแนวทางที่ตนเอง 

เปน ทําอยางไรจะทําใหการรวมตัวของ 

นักธุรกิจรุนใหมขยายพันธุเติบโตสราง 

ความเจริญงอกเงย เกดิการตอยอดธรุกจิ 

จากวตัถดุบิภายในจงัหวดั โดยมเีปาหมาย 

เดียวกันคือ ทําใหจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไมใชเมืองผานอีกตอไป แตเปนเมืองที่ 

เขมแขง็มคีวามสามารถแขง็ขนักบัจงัหวดั 

อื่นๆ ได

นีค่อื Passion ของสาวรางเล็ก แต 

แมน อดึ ถกึ ทน ทีพ่รอมใชประสบการณ 

ชีวิตทั้งหมดเพื่อชวยขับเคลื่อนองคกร 

YEC ฉะเชิงเทราใหโดดเดน และเปน 

ประโยชนตอเนื่องกับหอการคาจังหวัด 

ฉะเชงิเทรา และจังหวดัฉะเชงิเทราตอไป
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เจาะเบื้องลึกเบื้องหลัง
ความอึด

เพราพิลาส พุทธา หรือที่เรียก 

ชื่อเลนวา “กุงฝอย” เปนลูกหลาน 3 

จังหวัด ครอบครัวเคยเปนชาวจังหวัด 

ปราจีนบุรี ตอมายายมาอยู ที่จังหวัด 

สระแกว ประกอบอาชีพดานเกษตร 

ปลูกไผตรงหวาน บนเน้ือที่ 200 ไร 

นองกุงฝอย เปนลูกสาวสุดทองคนเดียว 

และมีพี่ชาย 2 คน เกิดจากคุณพอสดวก 

และคุณแมพชัรี (กิมล้ี) พุทธา ครอบครัว 

คนจีนที่อบรมส่ังสอนลูกสาวแบบเขม 

งวดใหทํางานอึดเหมือนผูชาย และสง 

นองกุงฝอยไปเรียนจบปริญญาตรี คณะ 

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ 

นครเหนือ และจบปริญญาโทคณะ 

รัฐประศาสนศาสตร สถาบนัพัฒนาบริหาร 

ศาสตร (นดิา) เธอเรียนและทํางานในสาย 

อุตสาหกรรมยานยนตเคียงบาเคียงไหล

กับเพื่อนผูชายโดยตลอด ประสบการณ 

สั่งสมใหเปนเธอ “แมน” กอนที่จะ 

แตงงานมีครอบครัวและยายมาใชชีวิต 

ที่ฉะเชิงเทรา

“กุงชอบการเปลี่ยนแปลง และจะ 

รูสึกทาทายกับปญหาใหมๆ ที่ตองการ 

แกไข เมือ่แกไขปญหาสาํเรจ็ จะรูสกึดทุีก 

ครัง้ เชนเดยีวกบัปญหาการเปลีย่นแปลง 

ทางธุรกจิครอบครัว โรงหลอมอลูมิเนยีม 

ท่ีเคยประสบปญหาเศรษฐกิจสงออก 

จนเขาขั้นลมละลาย แตปจจุบันกลับมา 

พลิกฟนใหม ก็เกิดจากการ แกปญหา 

ดวยคาํเดยีว คือคาํวา "ครอบครวั" กุงถือ 

วาพนกังานทกุคนคือครอบครวัทีเ่คียงบา 

เคียงไหลกันมาเราจะไมทิ้งใครไวแมแต 

คนเดยีว จึงคิดปรบัเปลีย่นรูปแบบธรุกจิ 

ใหมเพื่อความอยูรอด แลวกระจายงาน 

ใหพนักงานไดทํางานกันตอไป”

ชีวิตเริ่มต้นได้ทุกวัน
ด้วยความมุ่งมั่น
เอาจริง...

นองกุงฝอย และสามีไมยอทอที่ 

จะแกปญหาและลุกขึ้นสูอีกครั้งกับการ 

กอตั้งธุรกิจใหมที่แข็งแรงกวาธุรกิจเดิม 

และเหมาะกบัยคุสมยัปจจบัุนดวยความ 

สามารถของ “ครอบครัว” (พนักงาน) 

ทุกคน จึงเปนที่มาของการเริ่มตนธุรกิจ 

ใหมอีก 3 ธุรกิจ ไดแก ธุรกิจรับเหมา 

กอสราง งานรบัผลติน้ําผลไมจากฟกขาว 

รับเทรนดสุขภาพ และธุรกจิบรกิารดาน 

เทคโนโลยี โดยมีนโยบายทางธุรกิจที่ 

ขับเคล่ือนไปพรอมกับการเติบโตของ 

เศรษฐกจิจงัหวัดฉะเชิงเทรา ตามนโยบาย 

EEC ของภาครัฐ ที่สําคัญได มีการ 

กระจายพนักงานไปตามความถนดั หรอื 

ปรับเปล่ียนบางคนใหเหมาะกับธุรกิจ 

ครัง้ใหม ในพืน้ทีก่วางใหญถงึ 60 ไรของ 

ครอบครัวที่ฉะเชิงเทรา เปลี่ยนคอกมา 

ใหกลายเปนออฟฟศบางสวน กอสราง 

คุมงานเองโดยมีที่พักพนักงาน และมี 

หองพักรับรองแขกที่สะดวกสบายบาง 

สวน ชีวิตของครอบครัวเธอจึงเริ่มตน 

ใหมอยางมัน่คงอกีคร้ังทีน่ี ่ทีฉ่ะเชงิเทรา

เปิดหมวกประธาน YEC 
ฉะเชิงเทรา เจน 4

นองกุงฝอยสมคัรเปนสมาชกิ YEC 

ฉะเชิงเทรามาแลว 4 ป เคยถูกทาบทาม 

ใหเปนประธาน YEC เจน 3 มาแลว แต 

ติดเรียนจึงสละสิทธิ์  และพรอมรับ 

ตําแหนงที่สมาชิกพรอมใจเลือกเธอให 

เปนประธาน เจน 4 เธอเลาวา ภารกิจ 

แรกในฐานะประธาน คอื การปรบัเปลีย่น 

แกปญหาตางๆ ที่ผ านมาของ YEC 

ฉะเชงิเทรา ไปพรอมกบัการเพิม่จาํนวน 

สมาชิกจาก 15 คน เปน 50 คน และ 

ทําใหสมาชิกทุกคนมีความสุขขึ้นกับ 

ระบบการบรหิารใหม ทกุคนไดรบัผิดชอบ 

งานท่ีชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพ 

ธุรกิจของสมาชิกแตละคน มีการจัด 

กิจกรรมคอนเสิรตหารายไดใหการกุศล 

และจัดสรรเงินบางสวนเปนทุนทํางาน

ของ YEC คลอดป โดยจะรบกวนเงิน 

สวนตัวของสมาชิกใหนอยท่ีสุด จาก 

ปญหาการส่ือสารระหวางสมาชิกท่ีถูก 

แกไขใหคยุมากขึน้ เพือ่สรางความเขาใจ 

กัน จากอดีตที่จํานวนสมาชิกนอย ไม 

สามารถเขารวมประชุมตาง ๆ  ของ YEC 

กลุมจังหวัด หรือ YEC สวนกลาง ทําให 

ชื่อของ YEC ฉะเชิงเทราไมเปนท่ีรูจัก 

ดีพอ พลิกโฉมเปนองคกรท่ีมีความ 

คลองตัวทํางานอยางมีระบบมากขึ้น 

สมาชิกมีความเขาใจกันมากขึ้น

“สิ่งที่ทําทันทีคือ แกปญหา และ 

เปล่ียนแปลง วางโครงสรางการทํางาน 

ใหม แบงความรบัผดิชอบชดัเจน จดัใหมี 

เงนิกองกลางสาํหรบัทาํงาน ไมใหสมาชิก 

ตองควกัเงนิชวยงานจติอาสามากเกินไป 

ประธานจะทํางานคูกับเลขา เพื่อสราง 

การเรียนรูกอนสงไมตอใหประธานคน 

ตอไป  ทําให YEC ฉะเชิงเทราเริ่มคลอง 

ตวัมากขึน้ พรอมขบัเคลือ่นกจิกรรมเพือ่ 

สังคม ดวยความเชื่อที่วา สมาชิกทุกคน 

สําคัญหมด YEC จะขับเคลื่อนไมไดถา 

ขาดคนใดคนหนึ่ง และพรอมจะเขารวม 

กิจกรรม YEC ในจังหวัดตาง ๆ ไดมาก 

ขึ้น เพื่อทําให YEC ทั่วประเทศ รูจักชื่อ 

YEC ฉะเชิงเทรามากขึ้น” 

การขับเคลื่อน YEC 
ต้องเข้าใจเนเจอร์
สมาชิก

เพราะการขับเคลื่อนองคกรอิสระ 

ไมใชเรื่องงาย โดยเฉพาะเปนองคกรที่ 

ไมไดแสวงหากําไร ตองอาศยัความเขาใจ 

ความเปนผูบรหิารธรุกจิรุนใหมพอสมควร 

วา บางคนมาจากธรุกจิครอบครวัใหญที่ 

ธรุกจิเริม่อยูตวั มคีวามพรอมจะกาวไปชวย 

งานในองคกรอสิระ โดยอาจมเีปาหมาย 

เพือ่ตอยอดธรุกจิครอบครวั แตนกัธรุกจิ 

รุนใหมบางคนมีไฟแรงสูง ยังแสวงหา 

มองหาความทาทายในการทําธุรกิจ 

เพราะทุกอยางคือการแขงขันเพ่ือธุรกิจ 

กลุมนี้จะไมมีเวลาพอจะลงมาชวยงาน 

องคกรอิสระไดเต็มตัว แตมีใจพรอม 

ชวยเหลอืดวยวธิกีารตาง ๆ  ไมวาจะเปน 

เงินทอง สิ่งของ หรือพนักงาน เปนตน

“เพราะเขาใจจึงตองตกลงกนักอน 

โดยวางแผนการทํางานลวงหนาของ 

YEC ตั้งแตตนป แบงความรับผิดชอบ 

แตละงานตามชวงเวลาที่สมาชิกแตละ 

คนสามารถชวยงานได หากไมสะดวก 

เวลา ก็สามารถชวยเปนอยางอื่น ๆ ได 

ตามความเหมาะสมของแตละกิจกรรม 

ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึง ACTIVE หมด 

แมวา ตัวจริงจะมีเพียง 40% ก็ตาม แต 

ทกุคนพรอมหมนุเวียนมาชวยกันทาํงาน 

เมื่อมีเวลาลงตัว”

“ทุกคนตางมีหัวโขน แต YEC เปน 

องคกรเดียว ที่ทุกคนพรอมลดกําแพง 

ลดหัวโขน เพื่อมาเปนเพื่อนกัน เมื่อเรา 

คุยกันเยอะขึ้น เปดพ้ืนที่ใหโชวไอเดีย 

ความคดิ ทีจ่ะทาํใหเกดิการทะลายกาํแพง 

ระหวางกัน ไมวาเราจะอยูไหน เราจะ 

มีเพื่อนที่พรอมจะชวยเหลือกันไดอยาง 

ไมมีเงื่อนไข นี่คือประสบการณจริงที่ได 

ประสบมาจากการเปน YEC”

เป้าหมายที่อยากเห็น 
และอยากให้เป็น

แมนองกุงฝอยจะไมใชชาวฉะเชงิเทรา 

แตมคีวามผกูพนักบัเมอืงฉะเชิงเทราเปน 

พิเศษ เพราะเธอบอกวา เมืองนี้มีเสนห 

ที่ไมเหมือนใคร มีหลายองคกรซอนอยู 

คลายแนวคิด SEED ท่ีนีก่ม็เีมลด็พนัธุดดีี 

อยูมากมายทีร่อการเตบิโตอยางถกูท่ี ถกู 

ทาง เชนเดียวกันกับสิ่งที่พบวา ที่นี่มีคน 

เกงเยอะแตไมเกิดการรวมตัวกันเพ่ือ 

ทําใหจังหวัดเขมแข็ง แตกลับไปเติบโต 

อยูถิ่นอื่น จึงเปนแรงบันดาลใจท่ีอยาก 

ใหทุกคนไดเติบโตในแนวทางที่ตนเอง 

เปน ทําอยางไรจะทําใหการรวมตัวของ 

นักธุรกิจรุนใหมขยายพันธุเติบโตสราง 

ความเจริญงอกเงย เกดิการตอยอดธรุกจิ 

จากวตัถุดบิภายในจังหวดั โดยมเีปาหมาย 

เดียวกันคือ ทําใหจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไมใชเมืองผานอีกตอไป แตเปนเมืองที่ 

เขมแข็งมคีวามสามารถแข็งขันกับจงัหวัด 

อื่นๆ ได

นีค่อื Passion ของสาวรางเล็ก แต 

แมน อดึ ถึก ทน ท่ีพรอมใชประสบการณ 

ชีวิตทั้งหมดเพื่อชวยขับเคลื่อนองคกร 

YEC ฉะเชิงเทราใหโดดเดน และเปน 

ประโยชนตอเนื่องกับหอการคาจังหวัด 

ฉะเชิงเทรา และจังหวดัฉะเชิงเทราตอไป

ทุกคนต่างมีหัวโขน แต่ YEC เป็นองค์กรเดียว ที่ 
ทุกคนพร้อมลดกำแพง ลดหัวโขน เพื่อมาเป็น 
เพื่อนกัน เมื่อเราคุยกันเยอะขึ้น เปิดพื้นที่ให้โชว์ 
ไอเดียความคิด ที่จะทำให้เกิดการทะลายกำแพง 
ระหว่างกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ไหน เราจะมีเพื่อนที่ 
พร้อมจะช่วยเหลือกันได้อย่างไม่มีเงื่อนไข นี่คือ 
ประสบการณ์จริงที่ได้ประสบมาจากการเป็น YEC

44

YEC UPDATE




	cover sep 2019 cs4
	2
	2-3
	2
	Blank Page



	3
	2-3
	3
	Blank Page



	4_compressed
	5
	5
	Blank Page


	6_compressed
	7_compressed
	8
	9_compressed
	10_compressed
	11_compressed
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21_compressed
	22
	23_compressed
	24_compressed
	25_compressed
	26_compressed
	27_compressed
	28
	29
	30
	31_compressed
	32
	33
	34
	35-41_compressed
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	42-49
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

	50
	51-54_compressed
	51
	52
	53
	54

	ad_wanted
	ad_wanted
	wanted
	Blank Page



	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	9-19_compressed.pdf
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	20-29_compressed.pdf
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	30-31_compressed.pdf
	30
	31

	32-35_compressed.pdf
	32
	33
	34
	35

	36-39_compressed.pdf
	36
	37
	38
	39

	40-43_compressed.pdf
	40
	41
	42
	43

	45-48_compressed.pdf
	45
	46
	47
	48

	9-19_compressed.pdf
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	20-23_compressed.pdf
	20
	21
	22
	23

	24-29_compressed.pdf
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	30-33_compressed.pdf
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

	34-39_compressed.pdf
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

	41-44_compressed.pdf
	41
	42
	43
	44




