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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือเสนอรู ปแบบธุ รกิจจากธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่ การวิจยั ครัง
นี ใช้การวิจยั เชิ งคุ ณภาพและการวิจยั เชิ งปริ มาณ ในการวิจยั เชิ งปริ มาณได้จาํ นวนผูป้ ระกอบการรับเหมา
ก่อสร้างทีไม่ใช่เพืออยู่อาศัยแบ่งตาม 50 เขตในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยใช้วิธีการคํานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane ได้จาํ นวน 400 คน เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
ปลายปิ ด จํานวน 70 ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิ ดจํานวน 1 ข้อ และการวิจยั เชิ งคุณภาพได้คดั เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงผูบ้ ริ หารระดับสู ง จํานวน 12 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง เพือใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบืองต้นได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลียส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
สถิติทีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเป็ นการวิเคราะห์ถดถอยแบบขันตอน
ผลการวิจยั พบว่า เสนอรู ปแบบธุ รกิจจากธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่: กรณี ศึกษาธุ รกิจด้านการ
ซ่ อมแซมและการเสริ มความแข็งแรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม โดยเมื อนําตัวแปรการ
ดําเนิ นธุ รกิ จครอบครัวในด้านเทคนิ ควิธีการปรับตัวและการพัฒนาด้านการลงทุน และด้านความสามารถ
ทักษะฝี มื อช่ าง ไปสร้ างสมการพยากรณ์ การพัฒนารู ปแบบธุ รกิ จในภาพรวม ได้ค่าสัมประสิ ทธิ% ของการ
พยากรณ์ ปรั บปรุ ง (R2) ได้ร้อยละเท่ากับ 33.60 และนําตัวแปรการพัฒนาธุ รกิ จครอบครัวกับการพัฒนา
รู ปแบบธุ รกิ จในภาพรวม ในด้านภาวะผูน้ าํ ด้านโครงสร้ างองค์กร ด้านการสื บทอดธุ รกิ จด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่และด้านงบประมาณธุ รกิ จไปสร้ างสมการพยากรณ์ ก ารพัฒนารู ปแบบธุ รกิ จในภาพรวม ได้ค่ า
สัมประสิ ทธิ%ของการพยากรณ์ปรับปรุ ง (R2) ได้ร้อยละเท่ากับ 47.30 ในการพัฒนารู ปแบบธุ รกิจครอบครัวสู่
ธุ รกิจสมัยใหม่ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
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Abstract
The objectives of this research are to present a business model from family business to modern
business. This research applied both qualitative research and quantitative research. In quantitative
research, the sample group was obtained from 400 constructors of non-residence construction divided by
districts in Bangkok. They were obtained by using Taro Yamane’s sample group calculation. Tools used
in data collection was the questionnaires. For qualitative research, the sample group was obtained by
purposive sampling through the semi-structured interview for collecting data from interviewing 12 top
executives and use semi-structure interview for collecting data. Statistic used in hypothesis testing was the
stepwise multiple regression analysis. Overall factors are related to the business model development.
The results showed that : To present the business model changing from family business to modern
business: Case study of Ancient Remains and Cultural Heritage Repairing and Reinforcement Business, it
was showed that the overall coefficient of forecast on improvement (R2) was 33.60% after creating the
forecast equation for overall business model development by using variables of family business operation
on adjustment and development techniques, investment, and technicians’ skills and expertise. When using
variables of family business operation and overall business model development on leadership,
organizational structure, business succession, modern technology, and business budge, it was showed that
the overall coefficient of forecast on improvement (R2) 47.30% in order to develop family business to
modern business efficiently.
Keywords
Business Model Development, Family Business, Modern Business
บทนํา
ธุ รกิจในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกิจร่ วมหุ ้นกับต่างประเทศ ธุ รกิจครอบครัวต้องเผชิ ญปั ญหากับ
การบริ ห ารแบบครอบครั ว ขาดความเป็ นมื อ อาชี พ ในการยกระดับ การพัฒ นาองค์ก ร เน้ น การสร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ พร้อมทังวางระบบบริ หารสู่ องค์กรสมัยใหม่ เพือก้าวไปสู่ ความเป็ นมืออาชี พอย่างแท้จริ ง ซึ ง
ธุ รกิจครอบครัวโดยทัวไปหมายถึงความเป็ นเจ้าของหุ ้นส่ วนในบริ ษทั หรื อรู ปแบบใดๆ ทีเกียวข้อง ซึ งทําให้
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เป็ นเจ้าของหรื อหุ ้นส่ วน มี อาํ นาจในการบริ หารจัดการธุ รกิ จครอบครัวนันได้ และธุ รกิ จนันได้ก่อตังโดย
เจ้าของทีเป็ นคนในตระกูลใดตระกูลหนึ งและสมาชิ กครอบครัวนันเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการหรื อเป็ นตัวแทนอยู่
ในคณะกรรมการบริ หาร (อําพล นววงศ์เสถียร, 2552) และต้องพัฒนาธุ รกิจให้เจริ ญเติบโตและเติบโตอย่าง
ยังยืน โดยมีฐานความรู ้ทีดีและขับเคลือนความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพือดํารงไว้ซึงความรู ้ของครอบครัว คือ
มีกระบวนการ ในการถ่ ายทอดความรู ้ ในธุ รกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นการถ่ายทอดความรู ้ ให้แก่บุคลากรในองค์กร
ผูบ้ ริ หาร หรื อเจ้าของกิจการ จากพ่อสู่ ลูก จากลูกสู่ หลาน จึงต้องมีกระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที
ดีมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งในสังคมไทย ธุ รกิจครอบครัวจํานวนน้อยทีจะมีการรับงานต่อจากบรรพบุรุษจากปู่ สู่ พ่อ
และจากพ่อสู่ ลูกหรื อในเครื อญาติในรู ปแบบธุ รกิ จเดิ ม เหตุจากการเปลี ยนแปลงทีรวดเร็ วของโลกธุ รกิ จที
ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ แบบครอบครั ว ไม่ ส ามารถสานต่ อ จากบุ ค คลในครอบครั ว เพราะบุ ค คลในครอบครั ว
เปลี ยนไปสนใจธุ รกิ จด้านอืนทีไม่ใช่ ธุรกิจดังเดิ ม ทําให้ธุรกิ จของครอบครัว เริ มจางหายไปไม่มีผูร้ ับช่ วง
บริ หารต่อส่ งผลให้ธุรกิ จนันต้องยุบตัวลง หรื อตกไปเป็ นของผูอ้ ืน เช่ นเดี ยวกับแนวคิดของ(โกวิทย์ ชาญ
วิทยาพงศ์, 2553) กล่าวว่า ธุ รกิจครอบครัวจะมีปัญหาในการเชือมต่อการบริ หารธุ รกิจระหว่างรุ่ นต่อรุ่ น เป็ น
ปั ญหาทําให้ไม่อยากเข้ามาทํา และเลือกทีจะประกอบอาชี พของตนเอง หรื อไปทํางานในองค์กรอืนแทน ซึ ง
ถ้าหากบรรดาทายาทธุ รกิจเหล่านีได้แนวทางทีเหมาะสมก็จะช่วยให้มีความเชื อมันในการสื บทอดธุ รกิจมาก
ขึน ในการเปลียนแปลงของแต่ละธุ รกิจนัน สามารถเกิดขึนได้หลายระดับ ทังระดับบุคคล กลุ่ม หรื อองค์กร
โดยอาจเป็ นการเปลี ยนแปลงองค์ก รทังหมด หรื อบางส่ วนขององค์ก ร ซึ งแนวคิ ดของ(ทิ พ วรรณ หล่ อ
สุ วรรณรั ตน์, 2547) กล่ าวว่า การเปลี ยนแปลงเป็ นสิ งที เกิ ดขึ นได้กบั ทุ กองค์กร เพราะในปั จจุ บนั มี การ
เปลี ยนแปลงเกิ ดขึนมากมาย อาทิ การปฏิ รูประบบราชการ การปรับเปลี ยนโครงสร้ างองค์กร การแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ การออกนอกระบบ การร่ วมทุน การร่ วมกิจการ รวมทังการนําเทคนิคการจัดการใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร
ธุ รกิจครอบครัว (Family Business) มีความสําคัญในการขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศให้กา้ วไปสู่
ความมังคังบนโลกธุ รกิจ ในยุคปั จจุบนั ธุ รกิ จครอบครัวมีประมาณ ร้อยละ 80-90 ของธุ รกิ จทังหมดในโลก
เสรี มีมูลค่าคิดเป็ นร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก (Gross Domestics Products: GDP) มีการจ้าง
กําลังแรงงานมากกว่าร้อยละ 85 ของกําลังคนทํางานทัวโลก (Poza, 2010) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ธุ รกิ จ
ครอบครัวมี 2 ใน 3 ของธุ รกิจทังหมด (Montgomery & Sinclair, 2000) ในประเทศอังกฤษพบว่าร้อยละ 50
ของธุ รกิจทังหมดเป็ นครอบครัวและบริ หารโดยครอบครัว และร้อยละ 50 ของ GDP ของประเทศอังกฤษ
เกิดจากธุ รกิจครอบครัว (University of Gloucestershire, 2003) ส่ วนประเทศในทวีปเอเชี ย จากผลการศึกษา
พบว่า ร้ อยละ 75 เป็ นธุ รกิ จครอบครัวของตระกูลใดตระกูลหนึ ง หรื อไม่ก็ควบคุ มการบริ หารโดยคนใน
ตระกูลไม่ทางตรงก็ทางอ้อม (Montgomery & Sinclair, 2000) แต่ผลการวิจยั ชี ให้เห็นว่า อัตราการอยูร่ อดของ
ธุ รกิจเพียงประมาณร้อยละ 14 และในรุ่ นที 4 จะเหลือน้อยกว่าร้อยละ 3 ทียังสามารถดําเนิ นธุ รกิจครอบครัว
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ให้อยู่รอดได้ (Parrish, 2009) วิธีการทีจะทําให้ธุรกิจครอบครัวสามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างยังยืนเป็ น
ความท้าทายของผูก้ ่อตังทีต้องศึกษาเพือทําให้ธุรกิจครอบครัวสามารถดําเนินการต่อเนืองไปยังรุ่ นต่อไปได้
จะเห็ นว่าธุ รกิ จครอบครั วต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ ทางสังคมการเมื องและสภาวะทางเศรษฐกิ จที
เปลียนแปลงตลอดเวลา อาจทําให้ธุรกิจครอบครัวบางธุ รกิจทีไม่สามารถปรับตัวได้ตอ้ งเลิกกิจการไป ด้วย
เหตุนีเอง ธุ รกิ จครอบครัวจึงต้องคํานึ งถึ งปั จจัยภายนอกทีมีการเปลียนแปลงของเศรษฐกิจการเมืองทีส่ งผล
ต่อการดําเนิ นธุ รกิ จในแต่ละประเภททังในปั จจุบนั และอนาคต แต่ก็ยงั มีธุรกิ จครอบครัวทีสามารถอยู่รอด
และดํา เนิ นธุ รกิ จได้อย่า งต่ อเนื อง โดยการปรั บ เปลี ยนรู ป แบบธุ รกิ จครอบครั วสู่ ธุ รกิ จสมัยใหม่ เพื อให้
สามารถประสบความสําเร็ จของธุ รกิจได้อย่างยังยืน
ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ทีผ่านมา เรื องธุ รกิจครอบครัวเป็ นสิ งทีน่าศึกษาและกลายเป็ นอีกกระแสหลัก
ของวงการธุ รกิ จไทยในเวลานี ทีหันมาศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริ งจัง เพือหาแนวทางและและกระบวนการ
สร้ างความแข็งแกร่ งอย่างยังยืน ซึ งธุ รกิจครอบครัวจะเจริ ญเติบโตและก้าวข้ามจากรุ่ นหนึ งสู่ อีกรุ่ นหนึ งได้
นัน ต้องอาศัยการวางแผนและกําหนดแนวทางปฏิบตั ิแก่สมาชิ กครอบครัวในการอยูร่ ่ วมกันและการทํางาน
ร่ วมกันในธุ รกิ จ ด้วยเหตุนีทําให้เจ้าของธุ รกิ จครอบครัวไทยมองเห็ นความจําเป็ นทีต้องมีการปรับเปลี ยน
วิธีการบริ หารจัดการธุ รกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ตลอดจนค้นหา
แนวทางการสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวให้เป็ นหนึงเดียวกัน เพือให้ธุรกิจครอบครัวสามารถอยู่
รอด ดําเนิ นธุ รกิ จให้เติบโตและประสบความสําเร็ จได้อย่างยังยืน (เพิมผล โพธิ% เพิมเหม, 2553) นอกจาก
ธุ รกิจครอบครัวมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ทังคุ ณลักษณะความเป็ นผูน้ าํ ค่านิ ยม วัฒนธรรม หลักปรัชญาการ
ดําเนินชีวติ และการทํางานทีมีมาตังแต่รุ่นผูก้ ่อตังและสื บทอดมายังรุ่ นลูกหลานให้เห็นได้อย่างต่อเนื อง โดย
ลักษณะสภาพของธุ รกิ จครอบครัว กระบวนการจัดการความรู ้ ของครอบครัวจากรุ่ นหนึ งสู่ อีกรุ่ นหนึ งและ
กระบวนการพัฒ นาธุ ร กิ จ จากครอบครั ว สู่ ธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ นันเป็ นการกระตุ ้น ให้ ธุ ร กิ จ ครอบครั ว อื นๆ
ตระหนักถึ งความสําคัญของการเปลียนแปลงและมีความพร้อมในการปรับตัวทางธุ รกิจ เพือให้สามารถส่ ง
ต่อธุ รกิจไปสู่ รุ่นต่อไป รวมทังรักษาภูมิปัญญาทีเป็ นองค์ความรู ้ฝังลึกของครอบครัวให้คงอยูต่ ่อไปได้
จากเหตุ ผ ลที กล่ า วข้า งต้น ผู ้วิ จ ัย มี ค วามสนใจศึ ก ษารู ป แบบธุ ร กิ จ ครอบครั ว สู่ ธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ :
กรณี ศึกษา ธุ รกิจด้านการซ่ อมแซมและเสริ มความแข็งแรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม โดย
ผลทีได้จากการวิจยั ครังนี จะทําให้ทราบถึ งสภาพธุ รกิจครอบครัวแต่ละรู ปแบบ และได้องค์ความรู ้ ทีสําคัญ
ต่อธุ รกิ จครอบครั วสู่ ธุรกิ จสมัยใหม่มาเป็ นแนวทางข้อเสนอสู่ การพัฒนารู ปแบบธุ รกิ จครอบครั วสู่ ธุรกิ จ
สมัยใหม่ได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือเสนอรู ปแบบธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ใช้จาํ นวนผูป้ ระกอบการรับเหมาก่อสร้างทีไม่ใช่เพืออยู่
อาศัยแบ่งตามเขตในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 50 เขต รวมทังหมด 7,131 บริ ษทั
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การดําเนินธุ รกิจครอบครัว และการพัฒนาธุ รกิจครอบครัว
2.2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนารู ปแบบธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่ ประกอบด้วย 4 ด้าน
คือ (1) ด้านความชํานาญทางธุ รกิจ (2) ด้านการธํารงรักษาธุ รกิจ (3) ด้านความสําเร็ จทางธุ รกิจ และ (4) ด้าน
ความยังยืนทางธุ รกิจ
3. ขอบเขตเวลา
ผูว้ จิ ยั ศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตังแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึง ธันวาคม 2558
การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั ศึกษาข้อมูลเอกสารแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับรู ปแบบทางธุ รกิจ แนวคิดและทฤษฎี เกียวกับ
การบริ หารธุ รกิจครอบครัว วัฏจักรของธุ รกิจครอบครัว ปั จจัยทีเกียวกับการบริ หารธุ รกิจครอบครัวแนวคิด
และทฤษฎี เกี ยวกับ องค์กรธุ รกิ จสมัย ใหม่ ปั จจัย ที มี ผ ลต่ อการพัฒนาธุ รกิ จครอบครั วสู่ ธุรกิ จสมัย ใหม่
ประกอบด้วย ค่านิ ยม วัฒนธรรม และภาวะผูน้ าํ ปั จจัยด้านสิ งแวดล้อม ทีมีผลกระทบต่อธุ รกิจครอบครัว
ปั จจัยด้านการถ่ายโอนอํานาจและการสื บทอดธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดเกียวกับความยังยืน
ทางธุ รกิ จ ปั จจัยทีมีผลต่อการเติบโตทียังยืนของธุ รกิจครอบครัว แนวคิดเกียวกับการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการจัดการธุ รกิ จ บริ บทธุ รกิ จรั บเหมาก่ อสร้ างที ไม่ ใช่ เพื ออยู่อาศัย การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการจัดการธุ รกิจการพัฒนาสามมิติของธุ รกิจครอบครัว และงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง เพือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ครังนี
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ตัวแปรต้น
การดําเนินธุรกิจครอบครัว
1. ด้านความเข้าใจทางธุรกิจ
2. ด้านการลงทุน
3. ด้านความสามารถทางทักษะฝี มือช่าง
4. ด้านเทคนิคและวิธีการพัฒนา

ตัวแปรตาม
รู ปแบบธุรกิจครอบครัวสู่ธุรกิจ
สมัยใหม่ : กรณี ศึกษา ธุรกิจด้านการซ่อมแซม
และเสริ มความแข็งแรงของโบราณสถานและ
มรดกทางวัฒนธรรม
1. ด้านความชํานาญทางธุรกิจ
2. ด้านการธํารงรักษาธุรกิจ
3. ด้านความสําเร็ จทางธุรกิจ
4. ด้านความยังยืนทางธุรกิจ

การพัฒนาธุรกิจครอบครัว
1. ด้านโครงสร้างองค์กร
2. ด้านงบประมาณธุรกิจ
3. ด้านภาวะผูน้ าํ
4. ด้านการสื บทอดธุรกิจ
5.ด้านวัฒนธรรมองค์กร
6. ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

ภาพทีR 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื องรู ปแบบธุ รกิจจากธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่ : กรณี ศึกษา ธุ รกิจด้านการซ่อมแซม
และเสริ มความแข็งแรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม ผูว้ จิ ยั เลือกใช้การวิจยั แบบผสม (Mixed
Research) ได้แก่ การวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการวิจยั ตามขันตอน
ดังต่อไปนี
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้เลื อกกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 ส่ วนคือการวิจยั เชิ ง
คุณภาพและการวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนี
1.1 การวิจยั เชิงปริ มาณ
ในการวิจยั เชิ งปริ มาณผูว้ ิจยั สุ่ มตัวอย่างจากจํานวนผูป้ ระกอบการรั บเหมาก่ อสร้ างที
ไม่ใช่เพืออยูอ่ าศัยแบ่งตามเขตในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร 50 เขต รวมจํานวน 7,131 บริ ษทั โดยใช้วิธีการ
คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ซึ งใช้ระดับความเชื อมันทีร้ อยละ 95 กําหนดความคลาด
เคลือนได้ไม่เกินร้อยละ 5 โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ นไปได้ ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
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แบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Sampling) ซึ งสัดส่ วนของแต่ละภูมิภาคทีคํานวณได้ทีกําหนดเป็ นกลุ่มตัวอย่างที
ใช้ในการวิจยั ครังนี จํานวน 400 คน
1.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ
ในการวิจยั เชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ งเป็ นผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจด้านการซ่อมแซมและเสริ มสร้างความแข็งแรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม จํานวน 12 คน
2. ขันตอนการวิจยั
ผูว้ ิจยั สร้ างเครื องมือในการวิจยั จากการสังเกตและทบทวนวรรณกรรม และผูว้ ิจยั ได้เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเครื องมื อจํา นวน 5 ท่ า นที เชี ยวชาญด้า นบริ หารอุ ตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยแยกออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี
2.1 การวิจยั เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามทังคําถามปลายปิ ด ซึ งแบ่งออกเป็ น 4 ตอน
โดยให้ผูต้ อบแบบสอบถามประเมินระดับการปฏิ บตั ิ ใช้แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และคําถาม
ปลายเปิ ด จํานวน 1 ตอน
2.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้างเป็ นเครื องมือทีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพือนําไปใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารประกอบการ จํานวน 12 คน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การวิจยั เชิ ง
ปริ ม าณ และการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพผู ้วิ จ ัย ทํา หนัง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จาก
มหาวิ ท ยาลัย กรุ ง เทพธนบุ รี ถึ ง ผู ้บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ด้า นรั บ เหมาก่ อ สร้ า งที ไม่ ใ ช่ เ พื อที อยู่ อ าศัย และ ถึ ง ผู ้
บริ หารธุ รกิจด้านการซ่อมแซมและเสริ มความแข็งแรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม เพือขอให้
ตอบแบบสอบถามและตอบรับการขอสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ทําสอบถามและสัมภาษณ์เจาะลึกด้วยตัวเอง
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูล 2 ส่ วน ได้แก่
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณจากแบบสอบถามและจัดทําตารางการวิเคราะห์ ทาง
สถิติ เพือนําเสนอข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์แบบสอบถามการพัฒนารู ปแบบธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจ
สมัยใหม่ ซึ งเลือกใช้สถิติ Stepwise Multiple Regressions Analysis
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที ได้มาจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กมาการวิเคราะห์การสร้ างข้อสรุ ปแบบ
อุปนัย (Analytic Induction) โดยตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ ซึ งผลการวิจยั เชิ งคุณภาพจะเป็ นข้อมูล
ในทางสนับสนุน อธิ บายการวิจยั เชิงปริ มาณและการอภิปรายผลการวิจยั ต่อไป
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ผลการวิจัย
ผลการวิ จ ัย เรื องรู ป แบบธุ ร กิ จ จากธุ ร กิ จ ครอบครั วสู่ ธุ ร กิ จสมัย ใหม่ : กรณี ศึ ก ษา ธุ รกิ จ ด้า นการ
ซ่ อมแซมและเสริ มความแข็ง แรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม ผูว้ ิจยั สรุ ปผลการวิจยั โดย
ภาพรวมได้ ดังนี
ผลการวิจยั ผูว้ ิจยั รู ปแบบธุ รกิ จจากธุ รกิ จครอบครัวสู่ ธุรกิ จสมัยใหม่: กรณี ศึกษาธุ รกิ จด้านการ
ซ่ อมแซมและการเสริ มความแข็งแรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม พบว่า โดยเมือนําตัวแปร
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ครอบครั ว ในด้ า นเทคนิ ค วิ ธี ก ารปรั บ ตัว และการพัฒ นาด้ า นการลงทุ น และด้ า น
ความสามารถทัก ษะฝี มื อ ช่ า ง ไปสร้ า งสมการพยากรณ์ ก ารพัฒ นารู ป แบบธุ ร กิ จ ในภาพรวม ได้ ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ% ของการพยากรณ์ ป รั บ ปรุ ง (R2) ได้ร้อยละเท่ า กับ 33.60 และนํา ตัวแปรการพัฒนาธุ รกิ จ
ครอบครัวกับการพัฒนารู ปแบบธุ รกิจในภาพรวม ในด้านภาวะผูน้ าํ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการสื บทอด
ธุ รกิ จด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่และด้านงบประมาณธุ รกิจไปสร้ างสมการพยากรณ์การพัฒนารู ปแบบธุ รกิ จ
ในภาพรวม ได้ค่าสัมประสิ ทธิ%ของการพยากรณ์ปรับปรุ ง (R2) ได้ร้อยละเท่ากับ 47.30 ในการพัฒนารู ปแบบ
ธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ดังนันผูว้ ิจยั จึงเสนอรู ปแบบธุ รกิจจากธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่: กรณี ศึกษาธุ รกิจด้านการ
ซ่อมแซมและการเสริ มความแข็งแรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารระดับสู ง ดังปรากฏในแผนภาพที 2
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Problem
ศึกษาสภาพและ
ปั ญหาธุรกิจ
Process

Input

การพัฒนาธุรกิจ

การดําเนินธุรกิจครอบครัว

ภาวะผูน้ าํ
โครงสร้างองค์กร
การสื บทอดธุรกิจ
เทคโนโลยีสมัยใหม่

เทคนิควิธีการปรับตัวและการ
พัฒนา
การลงทุน
ความสามารถทักษะฝี มือช่าง
Outcome

ความชํานาญทาธุรกิจ
การธํารงรักษาทาง
ธุรกิจ

รู ปแบบทางธุรกิจ
ครอบครัวสู่ธุรกิจ
สมัยใหม่

ความสําเร็ จทางธุรกิจ
ความยังยืนทางธุรกิจ

การประเมินระบบ

ผูว้ ิจยั ได้อธิ บายถึ งการเสนอรู ปแบบธุ รกิ จครอบครั วสู่ ธุรกิ จสมัยใหม่: กรณี ศึกษาธุ รกิ จด้านการ
ซ่ อ มแซมและการเสริ ม ความแข็ ง แรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒ นธรรม ตามลํา ดับ ขันตอน
ดังต่อไปนี
ขันตอนที 1 ศึกษาสภาพปั ญหา (Problem)
ศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นธุ รกิ จครอบครัว ในเรื องการบริ หาร การจัดการวัสดุ ต่างๆ
และทักษะความรู ้ทางเฉพาะทาง นอกจากนันยังมีปัญหาต่างๆ ทีทําให้ธุรกิจครอบครัวไม่ประสบผลสําเร็ จ
เช่น ภาวะเศรษฐกิจทีเปลียนแปลงไป การปรับตัวไม่ทนั ต่อสถานการณ์ทีไม่คาดคิดเป็ นต้น
ขันตอนที 2 ปั จจัยนําเข้า (Input)
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การดําเนิ นธุ รกิจครอบครัว ต้องนําองค์ประกอบต่อไปนี เพือพัฒนารู ปแบบธุ รกิจครอบครัวสู่
ธุ รกิ จสมัยใหม่ ซึ งประกอบไปด้วย 1)ด้านเทคนิ ควิธีการปรับตัวและการพัฒนา 2) ด้านการลงทุน และ3)
ด้า นความสามารถทัก ษะฝี มื อ ช่ า ง ซึ งการพัฒ นารู ป แบบธุ ร กิ จ ครอบครั ว สู่ ธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ นันมี ก าร
เปลียนแปลงเรื องการบริ หารให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิ ทธิ ภาพ
ขันตอนที 3 กระบวนการ (Process)
กระบวนการการพัฒ นารู ป แบบธุ ร กิ จ ครอบครั ว สู่ ธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ นันมี ก ารพัฒ นาธุ ร กิ จ
ครอบครัว จะต้องประกอบไปด้วย 1) ภาวะผูน้ าํ 2)โครงสร้างองค์กร 3) การสื บทอดธุ รกิ จ 4) เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และ5) งบประมาณธุ รกิจ เพือให้เกิดการพัฒนาธุ รกิจครอบครัวในการวางแผน การรักษามาตรฐาน
และคุณภาพ และตรงต่อเวลา นอกจากนันเพือให้เกิดการพัฒนาธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจของระบบครอบครัวคือ
มีความใกล้ชิด มีเอือเฟื อเผือแผ่กนั ช่ วยเหลื อกัน มีความผูกพัน ความเป็ นครอบครัวจะช่ วยเกือหนุ นในเรื อง
ต่างๆได้ ให้ประสบสําเร็ จได้
ขันตอนที 4 การประเมินระบบ (evaluation)
การประเมิ นเป็ นผลรู ปแบบธุ รกิ จครอบครั วสู่ ธุรกิ จสมัย ใหม่ : กรณี ศึ ก ษาธุ รกิ จด้า นการ
ซ่ อมแซมและการเสริ มความแข็งแรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมในด้านความชํานาญทาง
ธุ รกิ จ ด้านการธํารงรั กษาทางธุ รกิ จ ด้านความสําเร็ จทางธุ รกิ จ และด้านความยังยืนทางธุ รกิ จ จากการ
ทบทวนกระบวนการขันตอนที 2 และ ขันตอนที 3 เพือนํามาสู่ ขนศึ
ั กษาถึ งความเป็ นไปได้และความ
เหมาะสม โดยการประเมินการผลรู ปแบบธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่ทีมีความเป็ นไปได้อย่างดี
ขันตอนสุ ดท้าย การจะนําเสนอรู ปแบบธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่: กรณี ศึกษาธุ รกิจด้านการ
ซ่ อมแซมและการเสริ มความแข็งแรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมในด้านความชํานาญทาง
ธุ รกิ จ ด้านการธํารงรั กษาทางธุ รกิ จ ด้านความสําเร็ จทางธุ รกิ จ และด้านความยังยืนทางธุ รกิ จ ต้องมี การ
ตรวจสอบโดยการประเมินระบบให้มีเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั รู ปแบบธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่: กรณี ศึกษาธุ รกิจด้านการซ่ อมแซมและการเสริ ม
ความแข็งแรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี
1) ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ตัวแปรการดําเนิ นธุ รกิ จครอบครั วกับ การพัฒนารู ป แบบธุ รกิ จ ใน
ภาพรวม พบว่า ในด้านเทคนิควิธีการปรับตัวและการพัฒนา ด้านการลงทุนด้านความสามารถทักษะฝี มือช่าง
มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการพัฒนารู ปแบบธุ รกิ จในภาพรวม อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที 0.05 ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของBarnes and Hershon (1976) ได้นิยามธุ รกิจครอบครัว ว่า เป็ นธุ รกิจทีอยูใ่ นการ
ควบคุมของเจ้าของทีถูกกุมไว้ในมือของคนๆ หนึ งหรื อสมาชิ กของครอบครัว ความยากในการนิ ยามธุ รกิ จ
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ครอบครั ว คื อ การที ธุ ร กิ จ ครอบครั ว ประกอบไปด้ว ยความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งครอบครั ว กับ ธุ ร กิ จ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Birley (2000) ได้กล่าวว่า ถ้าปราศจากความเกียวข้องกับครอบครัวทังความเป็ น
เจ้าของและ การจัดการธุ รกิจ สิ งนี ก็ไม่ใช่ ธุรกิ จครอบครัว และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Mark and
Barrett (2004) ได้ทบทวนวรรณกรรมเรื อง “Family Business and Succession Planning: A Review of the
Literature” ได้คน้ พบตัวแปรที มีอิทธิ พลต่อการวางแผนสื บทอดธุ รกิ จครอบครัว ปั จจัยที มีผลกระทบต่อ
แผนการสื บทอดธุ รกิ จคือการเปลี ยนแปลงตามสถานการณ์ ทีเกิ ดขึนตามโอกาสและปั จจัย สภาพแวดล้อม
ทางธุ รกิจทีส่ งผลถึงความเป็ นเจ้าของของปั จเจกบุคคลและลักษณะของผูจ้ ดั การ อิทธิ พลภายนอก
2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรการพัฒนาธุ รกิจครอบครัวกับการพัฒนารู ปแบบธุ รกิจในภาพรวม
ในด้า นภาวะผูน้ าํ ด้า นโครงสร้ า งองค์ก ร ด้า นการสื บ ทอดธุ รกิ จ ด้านเทคโนโลยีส มัย ใหม่ และด้า น
งบประมาณธุ รกิจ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการพัฒนารู ปแบบธุ รกิจในภาพรวมอย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิ ติที 0.05 ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Neubauer and Lank (1998) ได้เสนอคําอธิ บายสําหรับธุ รกิ จ
ครอบครัว ชัดเจนมากยิงขึนโดยได้พิจารณาจากโครงสร้ าง (Structural) และ ความเป็ นพลวัตร (Dynamic)
ของธุ รกิจครอบครัว โดยกล่าวว่าความเป็ นธุ รกิจครอบครัวต้องพิจารณาจากโครงสร้างและความเป็ นพลวัตร
ของธุ รกิจ ถ้ามีสมาชิกครอบครัวเกียวข้องในเรื องการจัดการและมีอาํ นาจควบคุมธุ รกิจ เจ้าของหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งทีไม่ใช่สมาชิกครอบครัวยอมรับว่าเป็ นธุ รกิจครอบครัว ขณะเดียวกันธุ รกิจมีการกําหนด ผูส้ ื บทอด
ธุ รกิจจากสมาชิ กในครอบครัว และสอดคล้องกับแนวคิดของ Westhead and Cowling (1997) ได้กล่าวว่า
ธุ รกิ จทีถือหุ ้นโดยกลุ่มตระกูลหนึ งทีใหญ่ทีสุ ดซึ งอาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรื อการแต่งงาน และมี
สิ ทธิ ในการออกเสี ยงเพียงพอทีจะควบคุ มการบริ หารจัดการธุ รกิจได้ มีการวางแผนเพือการถ่ายโอนธุ รกิ จ
ไปสู่ ทายาทรุ่ นทีสองหรื อรุ่ นต่อไป และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Malinen Pasi (2002) ได้การศึกษา
เรื อง “Who Dares Wins-Modelling of Finnish Family Business Growth Orientation” ผลการวิจยั พบว่า
ธุ รกิจครอบครัวไม่ได้แตกต่างจากธุ รกิจรู ปแบบอืนทีเรื องการมุ่งสู่ การเติบโตของธุ รกิจ การมุ่งสู่ การเติบโต
ของธุ รกิ จครอบครัวถูกเชื อมโยงในคุ ณค่าและเป้ าหมายของธุ รกิ จ การผูกติดของครอบครัวและความเป็ น
เจ้าของไม่ได้มีผลต่อการมุ่งการเติบโตของธุ รกิจครอบครัวอย่างทีงานวิจยั ก่อนหน้านีระบุวา่ เป็ นเช่นนัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 ผูป้ ระกอบการควรมีการพัฒนาผูน้ าํ รุ่ นใหม่เพือรองรับการวางแผนสื บทอดตําแหน่ ง
1.2 ผูป้ ระกอบการกิจการครอบครัวควรนําเอาเทคโนโลยีมาช่วยปฏิรูปการดําเนินธุ รกิจ
1.3 ธุ รกิจครอบครัวควรเตรี ยมความพร้อมเรื องคน โดยให้ความสําคัญตังแต่การคัดเลือกบุคลากร
มีการจัดทําสภาพการจ้างงานหลายรู ปแบบ
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2. ข้อเสนอแนะเพือวิจยั ครังต่อไป
2.1 จากการวิจยั การพัฒนารู ปแบบธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่ดา้ นอืนๆ
2.2 ควรมีการวิจยั เปรี ยบเทียบธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่ : กรณี ศึกษาธุ รกิจด้านการซ่ อมแซม
และการเสริ มสร้างความแข็งแรงของโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม
2.3 ควรมีการวิจยั รู ปแบบธุ รกิจครอบครัวสู่ ธุรกิจสมัยใหม่ของพืนทีอืนๆ ต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
โกวิท ชาญวิทยาพงศ์. (2553). รุ่ งอรุ ณ (อย่างยังยืน) ธุ รกิจครอบครัว. วารสาร Marketeer, 11(128), 46-47
ทิพวรรณ หล่อสุ วรรณรัตน์. (2547). ทฤษฎีองค์ กรสมัยใหม่ . กรุ งเทพฯ : สนพ. แซทโฟร์ ปริ นท์ติง
เพิมผล โพธิ% เพิมเหม. (2553). Family Business รุ่ งอรุ ณ (อย่ างยังR ยืน) ธุรกิจครอบครัว. วารสาร
Marketeer, 11(128), 6.
อําพล นววงศ์เสถียร, (2552). ทุนครอบครัว: ความได้ เปรี ยบในการแข่ งขันของธุรกิจครอบครัว. วารสาร
วิทยาลัย เซาท์อีสท์บางกอก, 6(9), 1-18
Barnes, L.B. and Hershon, S.A. (1976). Transferring Power in the Family Business. Harvard
Business Review. 53 (4): 105–114.
Birley, S., Ng, D., and Godfrey, A. (2000). The family and the business. The Governance of
Smaller Businesses. 32 (6) : 598-608.
Bailey, J. (ur.) 2000 International Council on Small Business World Conference, Melbourne,
Australia.
Mark, D. and Barrett , R. (2004) . Family Business and Succession Planning: A Review of the
Literature. Research Paper. Family and Small Business Research Unit. Monash University.
Malinen, Pasi. (2002). Problems in Transfer of Business Experienced by the Finnish
Entrepreneurs. In the Proceedings of RENT XVI (Research in Entrepreneurship
and Small Business) November 21-22, 2002. Barcelona, Spain. 2: 670-685.
Montgomery, B. J., & Sinclair, A. M. (2000). All In The Family. Business And Economic Review,
46(2), 3-7.
Neubauer, F., & Lank, A. G. (1998). The Family Business: Its Governance For Sustainability.
New York: Routledge.
Parrish, S. (2009). Successfully Transferring The Family Business: A New Methodolody. Journal of
Financial Service Professionals, 63(3), 47-55.
2902

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

Poza, E. J. (2010). Family Business. (3rd Ed.). Mason, Oh: South-Western Cengage Learning.
University Of Gloucestershire. (2003). The Family Business. Retrieved February
25, 2011, From Www.Glos.Ac.Uk/Uog/Content.Asp?Pid=406
Westhead, P. and Cowling, M. (1997). Performance Contrasts Between Family And Non- Family
Unquoted Companies In The UK International Journal Of Entrepreneurial Behavior
And Research. 3 (1): 30-52

2903

