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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยนับวา มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

หากพิจารณาการดําเนินกิจการของธุรกิจครอบครัวท่ีมียอดขายสูงสุดของไทย 100 อันดับแรกพบวามี

สัดสวนถึง 1 ใน 3 ของจีดีพีและหากพิจารณาในแงสินทรัพยมีสวนแบงถึง รอยละ 70  ของสินทรัพย

โดยไมรวมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Enterprises)จากการวิจัยขอมูลธุรกิจ 

ครอบครัว ในโลกพบวา ธุรกิจครอบครัวเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญมากตอระบบเศรษฐกิจท้ังในระดับ

โลกและระดับประเทศท้ังอดีต ปจจุบัน และอนาคต จากขอมูลรวบรวมไวตั้งแตป พ.ศ. 2547 พบวา 

ธุรกิจในโลก รอยละ 65 ถึง รอยละ 80 เปนของธุรกิจครอบครัว และจากขอมูลในหนังสือ “สืบทอด

ธุรกิจครอบครัว” พบวาอัตราสวนของธุรกิจครอบครัวในโลกไดเพ่ิมเปน รอยละ 80 ถึง รอยละ 90 ท้ัง

ในสหรัฐอเมริกาเองก็มีอัตราเพ่ิมข้ึนเปน รอยละ 60 ถึง รอยละ 70 จาก รอยละ 40  ในอดีตและ 1 ใน 

3 ของบริษัทท่ีอยูใน Fortune 500 ก็เปนบริษัทซ่ึงเติบโตมาจากธุรกิจครอบครัวเชนกัน สําหรับในเอเชีย 

ยุโรป ลาตินอเมริกา ก็เปนธุรกิจครอบครัวถึง รอยละ 88 ถึง รอยละ 90 โดยเฉพาะในอิตาลีและสเปน

มีอันตราสวนถึง รอยละ 95 (กิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ, 2554) 

ธุรกิจครอบครัวท่ีมีรูปแบบโดยท่ัวไป หมายถึง ธุรกิจท่ีหุนของกิจการมากกวาครึ่งหนึ่ง

เปนเจาของโดยสมาชิกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง หรือธุรกิจท่ีมีการสืบทอดมาสูลูกหลานอีกรุนหนึ่ง 

และภาคภูมิใจท่ีเปนขอไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจเทคโนโลยี การวางแผนสืบทอดกิจการ 

นวัตกรรมใหม บุคลากรท่ีมีศักยภาพ และการขยายกิจการไปในตางประเทศ จะเปน 5 ปจจัยสําคัญท่ี

ผลักดันการพัฒนาธุรกิจครอบครัวใหเติบโตและประสบความสําเร็จ ในปจจุบันกระแสการเปดประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กําลังซึมซับและเขาไปอยูในสายเลือดของประเทศไทย โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจ 

ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ หรือแมแต ธุรกิจครอบครัว ท่ีตองเปลี่ยนผานธุรกิจจากรุนหนึ่ง 

ไปสูอีกรุนหนึ่ง ท่ีตองพยายามแสวงหาโอกาสเพ่ือความกาวหนาและความอยูรอดในการดําเนินธุรกิจ 

เพ่ือกาวไปสูเปาหมายใหธุรกิจสามารถเติบโตไดในรุนตอไป (ศิระ อินทรกําธรชัย, 2556) 

ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ถือเปนรูปแบบธุรกิจพ้ืนฐานขนาดเล็กในระดับราก

หญาของระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามวัฒนธรรมของประเทศแถบเอเชีย แตใน 

ประเทศแถบตะวันตกจะศึกษากันในหัวขอผูประกอบการ (Entrepreneurship) คูกับการพัฒนาความรู   
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เก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและและขนาดเล็กท่ีกําลังเปนรูปแบบท่ีรัฐบาลมุงใหเปนทาง 

ออกของเศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวัตน (ธงชัย สันติวงษ, 2546) 

ธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนธุรกิจท่ีไดรับความนิยมสูง 

เนื่องจากพ้ืนท่ีติดกับทะเลสงผลใหหาวัตถุดิบงายและมีผูมีความรูดานการทําประมงมาก เพราะประชาชน 

ท่ีมีท่ีอยูอาศัยติดกับทะเลสวนมากจะประกอบอาชีพประมงและในบางครอบครัวจะมีการจัดจําหนาย

ดวยตนเอง มีผลถึงการแขงขันในตลาดสูง แตดวยในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญหันมาดูแลสุขภาพรางกาย 

มากข้ึน โดยการรับประทานปลาทะเล เพราะปลาทะเลใหพลังงานนอยกวาเนื้อสัตวชนิดอ่ืน เชน หมู

และไก (วินัย ดะหลัน, 2544) ทําใหตลาดการคาปลาทะเลยังดํารงอยูได และเปนท่ีนิยมมากข้ึน  

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยมีความประสงควิจัย กลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว

ของผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เพ่ือเปนรูปแบบในการศึกษา 

การสืบทอดธุรกิจจากรุนสูรุน และเปนแนวทางในการนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจในการเลือก 

ผูสืบทอดธุรกิจในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขายปลา

ทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

2. เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว และแนวทางแกไข

ปญหาของการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานประชากร การเก็บขอมูลหลักท่ีศึกษา ไดแก ผูกอตั้งธุรกิจ และทายาท

ท่ีกําลังสืบทอดธุรกิจคาปลาทะเลโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 9 คน ดังนี้ ผูกอตั้งธุรกิจ 3 คน 

ทายาท รุนท่ี 2 3 คน ทายาท รุนท่ี 3 3 คน ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

3. ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยศึกษาถึงกลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของ

ผูประกอบธุรกิจปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ศึกษาถึงกลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายใน 

ครอบครัว ศึกษาปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จจากการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว ศึกษาปญหาอุปสรรค 

จากการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว รวมถึงรูปแบบแนวทางการแกไขปญหาในธุรกิจคาปลาทะเล 

4. ขอบเขตดานเวลา ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแต เดือน ธันวาคม 2558 

ถึง เดือน พฤษภาคม 2559 เปนเวลาท้ังสิ้น 6 เดือน 
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ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ทําใหทราบกลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขาย

ปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยสามารถนําไปใชประโยชนในการเปนแนวทางใน

สืบทอดธุรกิจครอบครัว แกครอบครัวท่ีสนใจ เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหมีการสืบทอดธุรกิจในครอบครัวและ

สามารถทําใหธุรกิจดําเนินตอไปไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

2. ทําใหทราบปญหา อุปสรรคการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว และแนวทางแกไข

ปญหาของการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง โดยชวยลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อีกท้ังเพ่ิมโอกาสในการสืบทอดธุรกิจเพ่ิมสูงมากข้ึน 

และ เปนแนวทางลดความเสี่ยงจากกระบวนการสืบทอดธุรกิจภายใจครอบครัว 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ในการศึกษาผูวิจัยใชคําศัพทเฉพาะบางคํา ท่ีจําเปนตอการศึกษาครั้งนี้เพ่ือใหการใช

ภาษามีความชัดเจนและรัดกุม ดังนั้นผูวิจัยจึงขอกําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

ในการอานวิจัยครั้งนี้ 

2. การสืบทอดธุรกิจ หมายถึง การสงผานธุรกิจจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง โดยการเปลี่ยน 

ผูดําเนินธุรกิจคนใหม 

3. ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจท่ีมีตระกูลหนึ่งถือหุนเกินรอยละ 50 หรือมีตระกูลหนึ่ง 

เปนกรรมการบริหารงานมากกวาก่ึงหนึ่งของธุรกิจ 

 

 



บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 

การศึกษาเรื่องกลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล 

ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยองผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดย

แบงประเด็นการศึกษาออกเปนขอ ดังนี ้

1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับธุรกิจครอบครัว 

2.แนวคิดและทฤษฎีการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 

3.แนวคิดเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ 

4.แนวคิดเก่ียวกับความเต็มใจของทายาท 

5.ขอมูลเก่ียวกับผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

6.งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว 

ความหมายธุรกิจครอบครัว 

Longenecker, Moore, Petty and Palich (2006 อางถึงใน บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556) 

ไดใหความหมายธุรกิจครอบครัว หมายถึง บริษัทท่ีมีจํานวนสมาชิกผูเปนเจาของมากกวา 2 คนข้ึนไป

ภายในครอบครัวหรือดําเนินการทุกอยางเพ่ือเปนผูสืบทอดธุรกิจนั้น ๆ  

Bovee, Thill, Wood and Dovel (1992 อางถึงใน บุญฑวรรณ วิงวอน, 2556) ไดกลาววา 

ธุรกิจครอบครัวเปนธุรกิจท่ีสมาชิกครอบครัวเก่ียวของโดยตรง ท้ังในฐานะเจาของและการทําหนาท่ีใน

ธรกิจขอบเขตท่ีสมาชิกในครอบครัวเขามาเก่ียวของในธุรกิจจะมีความแตกตางกันไปตามสภาพของแตละ 

ครอบครัว 

Leach (2007) ไดกลาววาครอบครัวมีอิทธิพลในลักษณะความสัมพันธของครอบครัวและ 

แตละคนรับรูวาเปนธุรกิจครอบครัว ธุรกิจบางแหงสมาชิกครอบครัวอาจทํางานใหธุรกิจท้ังเต็มเวลาหรือ 

บางชวงเวลา เชน รานของชํา หัวหนาครอบครัวอาจทําหนาท่ีจัดซ้ือ บัญชีและการเงิน ในขณะท่ีสมาชิก 

ครอบครัวคนอ่ืนๆ ทําหนาท่ีขายหรือจัดเรียงสินคาและทําความสะอาด 

Hander (1992) ไดเห็นพองวา ธุรกิจครอบครัวจะเก่ียวของกับสมาชิกในครอบครัวท่ีเปน

เจาของ มากกวารอยละ 50 มีสิทธิ์ถือครองหุนมีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารจัดการภายในองคการ  
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ตลาดจนเขามามีสวนรวมสืบทอดในรุนหลังๆ ตอจากรุนท่ีหนึ่ง โดยผูสืบทอดเหลานั้นสามารถเขามา

จัดการไดโดยตรงจากคนในครอบครัวนั้น และแนวคิดของ Ward (2005) เพ่ิมเติมวา ธุรกิจครอบครัว

เปนธุรกิจท่ีมีการสงผานจากรุนสูรุนอยางมีการจัดการและควบคุม โดยมีวิวัฒนาการของครอบครัวเปน

สิ่งท่ีกําหนดความซับซอนและการเติบโตของธุรกิจครอบครัว 

ภิภพ วังชาเงิน (2558) ไดยืนยันวาธุรกิจครอบครัวหมายถึง ธุรกิจท่ีสมาชิกครอบครัวมี

สวนเก่ียวของโดยตรง ท้ังในฐานะเจาของและการทําหนาท่ีในธุรกิจ ขอบเขตท่ีสมาชิกในครอบครัวเขา

มาเก่ียวของในธุรกิจจะมีความแตกตางกันไปตามสภาพของแตละครอบครัว ธุรกิจบางแหงสมาชิกครอบครัว 

อาจทํางานใหธุรกิจท้ังเต็มเวลาหรือบางชวงเวลา เชน รานขายของชํา หัวหนาครอบครัวอาจทําหนาท่ี

จัดซ้ือ บัญชีและการเงิน ในขณะท่ีสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ทําหนาท่ีขาย หรือจัดเรียงสินคาและทํา

ความสะอาด เปนตน  

บุญฑวรรณ วิงวอน (2550) ไดกลาววาสําหรับธุรกิจครอบครัวแลว สวนใหญจะเปนธุรกิจ

ขนาดยอมท่ีมีสมาชิกภายในเปนผูบริหาร อีกท้ังดําเนินการทุกอยางแบบธรรมชาติดวยสมาชิกในครอบครัว 

แบบเบ็ดเสร็จ ไมวาจะเปนเงินทุน ประสบการณ ทรัพยากร การบริหารจัดการภายในและปจจัยอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของอีกท้ังสามารถพัฒนาเปนธุรกิจขนาดใหญได 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับธุรกิจครอบครัว สรุปไดวา ธุรกิจครอบครัวเปนธุรกิจท่ีเริ่มตน 

จากสมาชิกในครอบครัวเปนผูกอตั้งและดําเนินการโดยสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกครัวมีสิทธิ์

ออกเสียงหรือแสดงความคิดเห็นได มีการดําเนินงานจัดหาวัตถุดิบทุกอยางโดยสมาชิกของครอบครัว 

เปนรูปแบบของธุรกิจท่ีไดรับความนิยมสูงท้ังในตางประเทศและในประเทศเนื่องจาก เปนธุรกิจท่ีตั้งตนงาย 

มีรูปแบบของธุรกิจไมซับซอน ผูวิจัยนําแนวความคิดนี้  เปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคําถามการ

สําภาษณและใชรวมกับการวิเคราะหการสืบทอดธุรกิจในครอบครัว ลักษณะการเปนผูประกอบการ 

แนวทางปฏิบัติสงผลสําเร็จในการสืบทอดธุรกิจ ปญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแกไขปญหา 

ชวงระหวางการสืบทอดธุรกิจ 

 

แนวคิดและทฤษฎีการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 

ความหมายของการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 

ดนัย เทียนพุฒ (2558) ใหความหมายของการสืบทอดธุรกิจครอบครัววา เปนการสงตอ

ธุรกิจ สรางผูสืบทอด เตรียมความพรอมผูสืบทอดข้ึนเปนผูบริหารของธุรกิจ โดยผานการฝกอบรมจาก

การเริ่มตนเขาทํางานในตําแหนงท่ีไมมีอํานาจการตัดสินใจ เปนการเริ่มตนการเรียนรูในธุรกิจเพ่ือนําไป 

สูตําแหนงท่ีสูงข้ึน และเปนท่ียอมรับของพนักงานและเจาของธุรกิจเดิม 

จันทิมา สมรรคะบุตร (2552) ใหความหมายของการสืบทอดธุรกิจวา เปนการรับชวงตอจาก 

เจาของธุรกิจเดิม ผูสืบทอดธุรกิจจะตองไดรับการยอมรับจากเจาของธุรกิจเดิม โดยท่ีตองเปนผูมีความรู 
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ความสามารถ และประสบการณ โดยมุงหวังใหธุรกิจมีการเจริญเติบโตเพ่ิมมากข้ึนหลังจากไดรับชวงบริหาร 

ธุรกิจตอ 

อรุณ ศิริจานุสรณ (2553) กลาววาการวางแผนการสืบทอด และการพัฒนาความสําพันธ

ระหวางรุนจะนําไปสูการสืบทอดธุรกิจท่ีดี โดยธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปไดเนื่องจากผูกอตั้งหรือ

ผูเปนเจาของธุรกิจวางระบบแบบแผนใหกับผูสืบทอดธุรกิจเกิดการเรียนรูและเขาใจธุรกิจท่ีกําลังจะเขา 

มารับชวงตอ หลังจากท่ีผูสืบทอดเกิดการเรียนรูจะสงผลถึงการรับชวงตอทางธุรกิจท่ีดีไดในอนาคต 

การวางแผนการสืบทอดตําแหนง 

อํานาจ ธีระวนิช (2544) กลาววาธุรกิจครอบครัวควรมีการวางแผนการสืบทอดตําแหนง

ไวดวยเหตุผลท่ีสําคัญ 2 ประการดังนี้ 

1. การสรางเครื่องมือเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจใหกับครอบครัว บุคคลภายในครอบครัว 

มีความตั้งใจและสามารถบริหารธุรกิจของครอบครัว ถือเปนความปรารถนาของผูกอตั้งธุรกิจแทบทุกราย 

ดังนั้น การวางแผนการสืบทอดตําแหนงจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ใหหลักประกันแกผูกอตั้งธุรกิจ แต

อยางไรก็ตามผูกอตั้งธุรกิจไมควรตั้งสมมติฐานไวลวงหนาวาบุคคลท่ีตนตองการใหสืบทอดตําแหนงจะ

ใหความสนใจหรือบุคคลท่ีมีความรู ทักษะ หรือความสามารถอยางเพียงพอท่ีจะรับชวงธุรกิจสืบตอจาก 

ตนเอง และในระหวางกระบวนการสืบทอดตําแหนง บุคคลเหลานั้นอาจไมมีความปรารถนาท่ีจะรับชวง 

ธุรกิจตอไปก็เปนได ประเด็นสําคัญตองถามความสมัครใจหรือความเต็มใจของบุคคลผูท่ีตนเองตองการ 

ใหสืบทอดตําแหนงดวย โดยไมทําใหบุคคลเหลานั้นรูสึกวากําลังถูกบังคับใหตองรับชวงธุรกิจผูกอตั้ง

ควรวางแผนการสืบทอดตําแหนง โดยคํานึงถึงบุคคลท่ีมีความสนใจและความสามารถมากกวาลําดับใน 

การเกิดของบุคคลในครอบครัว 

2. การเตรียมความพรอมใหกับผูท่ีสืบทอดตําแหนง เมื่อผูกอตั้งธุรกิจกําหนดบุคคลท่ีมี

ความสนใจ ความรู ทักษะและความสามารถไดแลว ตองมีการสรางความเขาใจรวมกับบุคคลภายใน

ครอบครัวใหชัดเจนและควรประกาศใหบุคคลในธุรกิจและครอบครัวไดรับรูวา ใครคือบุคคลท่ีจะสืบทอด 

ตําแหนงตอไป นอกจากนั้นควรใหรายชื่อท่ีปรึกษาคนสําคัญท่ีสามารถใหคําแนะนําและคําปรึกษาท่ีดี

และไดรับความนับถือมาเปนเวลานานในการดําเนินธุรกิจ 

ผูกอตั้งธุรกิจครอบครัว ควรบอกสถานที่ในการใชเก็บเอกสารที่สําคัญ เชน พินัยกรรม 

หลักทรัพย ใบคํ้าประกัน หลักฐานทางการเงิน กฎระเบียบของธุรกิจและเอกสารสําคัญ ควรคํานึงถึง

ผูท่ีสืบทอดตําแหนงไดศึกษาขอมูลของการประกอบธุรกิจท่ีผานมา รวมถึงเอกสารท้ังหมดและมีความเขาใจ 

อยางถูกตองนอกจากนั้นควรใหรายชื่อลูกคา คูคาหรือตัวแทนจาํหนายท่ีสาํคัญของธุรกิจและอธิบาย

ประวัติความเปนมาและความสําพันธเพ่ือใหการรับชวงธุรกิจเปนไปอยางราบรื่นมากข้ึน 
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กระบวนการสืบทอดตําแหนงนี้ ผูกอตั้งควรทําการทบทวนเก่ียวกับทิศทางในอนาคตของ

ธุรกิจครอบครัว เปดโอกาสและรับฟงความคิดเห็นของผูท่ีจะสืบทอดตําแหนง การพิจารณาเหลานี้

ตองอาศัยระยะเวลาและการเปดวิสัยทัศนของท้ังสองฝายพอสมควร 

นอกจากนี้ การมอบอํานาจควรกระทําอยางคอยเปนคอยไป ผูท่ีสืบทอดตําแหนงในอนาคต 

ควรมีความรับผิดชอบและไดรับมอบหมายอํานาจหนาท่ีตามสมควร อีกท้ังควรไดรับคําแนะนําในแตละ 

ข้ันตอนของการทํางานจากผูมีประสบการณควรใหผูท่ีสืบทอดตําแหนงไดเรียนรูงานและหาแนวทางใน 

การแกไขปญหาดวยตนเอง เพ่ือเตรียมความพรอมพัฒนาทักษะเพ่ือทําการตัดสินใจเพราะวิธีการเชนนี้

สงผลใหผูสืบทอดตําแหนงไดรับการฝกฝน และไดรับมอบอํานาจในข้ันสุดทายในการเตรียมตัว หรือ

บมเพาะใหกับผูท่ีจะไดรับการสืบทอดตําแหนงนี้ ดังนั้นจึงจัดเปนชวงของการพัฒนาทักษะการจัดการ

และความรับผิดชอบท่ีสําคัญท่ีสุดผูกอตั้งควรตองมีความอดทน ยอมรับขอผิดพลาดบางอยางท่ีอาจ

เกิดข้ึนหรือพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาวะผูนําและสรางแรงจูงใจใหกับผูท่ีจะสืบทอดตําแหนงตอไป 

กระบวนการสืบทอดตําแหนงผูนํา 

Longenecker and Schoen (1978) กลาววา ปจจุบันภาระงานในการเตรียมสมาชิก

ครอบครัวเพ่ือดําเนินธุรกิจแบบมืออาชีพและจุดสุดทาย คือ การเปนผูนําในธุรกิจครอบครัวท่ีไดรับ

การยอมรับถือเปนภาระงานท่ียากและบางครั้งกอใหเกิดปญหาดานการจัดการไดเชนกัน จึงมีความจําเปน 

ท่ีตองพิจารณาถึงการพัฒนาและกระบวนการถายโอนตําแหนงและความยุงยากบางประการท่ีคาดวา

จะเกิดข้ึนในธุรกิจ โดยท่ัวไปบุตรหลานของผูกอตั้งธุรกิจคงไมสามารถเขามาเปนผูนําของธุรกิจครอบครัว 

ไดอยางทันทีทันใด ดังนั้น จําเปนตองมีกระบวนการเตรียมการลวงหนาและการถายโอนอํานาจอยางมี

แบบแผน กระบวนการนี้อาจตองใชเวลาหลายป โดยมีข้ันตอนการสืบทอดตําแหนง 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 กอนเขาสูตําแหนง  

ข้ันตอนท่ี 2 แนะนําใหรูจักธุรกิจ 

ข้ันตอนท่ี 3 แนะนําเขามาทําหนาท่ีธุรกิจ 

ข้ันตอนท่ี 4 เขามาปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนท่ี 5 ความกาวหนาในตําแหนง 

ข้ันตอนท่ี 6 สืบทอดตําแหนงชวงแรก  

ข้ันตอนท่ี 7 สืบทอดตําแหนงเต็มตัว 

 

 



8 

 
 

ภาพท่ี 1  การสืบทอดตําแหนงในธุรกิจครอบครัว 

ท่ีมา: Longenecker, J.G., and Schoen, J.E., “Management succession: In the family business.” 

Journal of management, 16,7(1978): 1-6. 

 

1. ข้ันตอนกอนเขามาในธุรกิจ (Pre Business Stage) ข้ันตอนแรกผูรับการสืบทอดตําแหนง 

ควรทําความคุนเคยกับการดําเนินธุรกิจในชวงท่ีสมาชิกครอบครัวกําลังเติมโตโดยมีสํานักงาน รานคา 

คลังสินคาหรืออุปกรณเครื่องมือ กับบิดามารดาท่ีเปนหัวหนาครอบครัว ชวงนี้ยังไมใชแผนงานท่ีเปน

ทางการเพ่ือเตรียมบุตรหลานใหเขามาในธุรกิจ ข้ันตอนนี้ถือเปนพ้ืนฐานสําหรับเตรียมความพรอมสําหรับ 

การเขามาในธุรกิจครอบครัวชวงตอไป 

2. ข้ันตอนการแนะนําใหเขามารูจักธุรกิจ (Introductory Stage) เปนการสรางประสบการณ 

ใหกับผูสืบทอดตําแหนงกอนท่ีจะมีวุฒิภาวะและมีอายุมากพอในการทํางานกับธุรกิจครอบครัว แตกตาง 

จากข้ันตอนแรกเพราะข้ันตอนนี้มีเจตนาท่ีจะแนะนําบุตรหลานใหเขามามีสวนรวมท้ังทางตรงและทางออม 

กับธุรกิจ เชน การอธิบายการใชงานของเครื่องจักร เครื่องมือ หรือชนิดของสินคา ข้ันตอนนี้มีสวนชวย

ในการกระตุนความสนใจในธุรกิจใหกับผูสืบทอดตําแหนง 

3. ขั้นตอนเขามาทําหนาที่ในธุรกิจในชวงแรก (Introductory Functional Stage) 

ข้ันตอนนี้บุตรหลานของครอบครัวเริ่มเขามาทําหนาท่ีพนักงานแบบไมเต็มเวลาในชวงปดภาคการศึกษา 

หรือหลังจากเลิกเรียนในแตละวัน เนื่องจากเปนการทําความรูจักคุนเคยกับบุคคลในฝายของธุรกิจ 

ชวงแรกอาจเขามาทํางานในคลังสินคาหรือธุรการท่ัวไป หลังจากนั้นอาจใหชวยงานในสํานักงานดาน

การผลิตหรือหนาท่ีตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจ 

4. ข้ันตอนการเขามาปฏิบัติงานเต็มตัว (Functional Stage) โดยเริ่มตั้งแตการเขามาทํางาน 

เต็มเวลา มักทํางานในหนาท่ีตรงหรือมีความสําพันธกับสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาหลังจากนั้นจึงยายไป

ข้ันตอนท่ี 1 

กอนเขามาในธุรกิจ 

ข้ันตอนท่ี 2 

แนะนําใหรูจักธุรกิจ 

ข้ันตอนท่ี 3 

นําเขามาทําหนาท่ีธุรกิจ 

ข้ันตอนท่ี 4 

เขามาปฏิบัติงานเต็มตัว 
ข้ันตอนท่ี 5 

ความกาวหนาในตําแหนง 

ข้ันตอนท่ี 6 

สืบทอดตําแหนงชวงแรก 

ข้ันตอนท่ี 7 

สืบทอดตําแหนงเต็มตัว 

การเขามาเพ่ือสืบทอดตําแหนง 

การถายโอนตําแหนงผูนํา 
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ทํางานในหนาท่ีอ่ืนหมุนเวียนกันไป ท้ังนี้เพ่ือใหมีประสบการณในตําแหนงงานในธุรกิจ กอนไดรับเลื่อน 

ตําแหนงใหเขาไปรับผิดชอบในการจัดการหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่ง เชน การจัดทําบัญชี การขายหรือคลัง 

สินคา เปนตน 

5. ข้ันตอนการเลื่อนตําแหนงหนาท่ี (Advanced Functional Stage) ผูสืบทอดตําแหนง 

เขามาทําหนาท่ีในระดับหัวหนางาน เก่ียวของกับการไดรับมอบหมายใหเขาปฏิบัติงานในหนาท่ีตอง

รับผิดชอบมากข้ึน แตไมใชงานภาพรวมท้ังหมดในธุรกิจครอบครัว 

6. ข้ันตอนการสืบทอดตําแหนงชวงแรก (Early Succession Stage) ข้ันตอนนี้ผูท่ีจะ

สืบทอดตําแหนงไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานหรือผูจัดการใหญ โดยทําหนาท่ีรับผิดชอบงานท้ังหมด 

ของธุรกิจ แตยังไดรับการสนับสนุนจากพอแมซ่ึงคอยดูแลอยูเบื้องหลัง บทบาทผูนํายังไมไดรับการถายโอน 

ในชวงแรกหรือสมบูรณ ท้ังนี้เพราะผูบริหารคนกอนอาจจะยังไมยอมใหทํางานตัดสินใจท้ังหมด 

7. การสืบทอดตําแหนงเต็มตัว (Mature Succession Stage) เมื่อขั้นตอนนี้มาถึง 

การถายโอนอํานาจตําแหนงและมีการพัฒนาการไปอยางสมบูรณ ผูสืบทอดตําแหนงเปนผูนําธุรกิจเต็มตัว 

ตามชื่อ บทบาทหนาท่ีของตําแหนงท่ีรับผิดชอบ บางกรณีข้ันตอนนี้จะเกิดข้ึนจริงตอเม่ือผูบริหารคน

กอนไดเสียชีวิตลง 

ดังนั้นการวางแผนไมสมควรมีการตั้งขอสมมติใดๆท่ีชัดเจน เนื่องจากบริบทของครอบครัว 

มักมีความแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับสถานการณ ศักยภาพครอบครัว สิ่งแวดลอมและความตองการ 

ของสมาชิกครอบครัวในขณะนั้น สงผลใหกระบวนการสืบทอดตําแหนงตองมีการพิจารณาตามความ

เหมาะสม 

การโอนความเปนเจาของธุรกิจครอบครัว 

การโอนความเปนเจาของธุรกิจครอบครัวจุดสุดทายท่ีถือเปนจุดท่ีมีความซับซอนในกระบวนการ 

สืบทอดตําแหนง คือ การโอนความเปนเจาของเพราะการรับชวงมรดกมีผลกระทบตอสมาชิกครอบครัว 

ท่ีไมเก่ียวของในธุรกิจ โดยท่ัวไปบิดามารดาปรารถนาท่ีจะใหความเปนธรรมแกบุตรและธิดาอยาง

เทาเทียมกันท้ังท่ีรวมทําธุรกิจและไมไดรวมทําธุรกิจ 

สรรคชัย เตียวประเสริฐกุล (2550) กลาววา สิ่งท่ีสงผลตอการตัดสินใจยากท่ีสุด คือ การให 

บุตรหรือธิดาคนไหนเปนเจาของธุรกิจ ถาบิดามารดามีบุตรและธิดาหลายคนโดยแตละคนควรไดรับ

สวนแบงอยางเทาเทียบกันตามความเหมาะสม และความสามารถท่ีมี การแบงอยางเทาเทียมกันแมจะ

เปนวิธีการท่ีดูเหมือนยุติธรรมมากท่ีสุด แตข้ึนอยูกับศักยภาพท่ีแตกตางกันของบุตรและธิดา อยางไรก็

ตามการดําเนินการเชนนี้อาจกอใหเกิดความยากในหนาท่ีของธุรกิจในอนาคตได เชน ผูสืบทอดตําแหนง 

ท่ีเปนผูบริหารธุรกิจอาจมีหุนและเสียงขางนอย ในกรณีท่ีครอบครัวมีบุตรและธิดาหลายคน ดังนั้น ผูกอตั้ง 

ธุรกิจอาจจัดการเรื่องมรดกเพ่ือกอใหเกิดความม่ังค่ังแกบุคคลท่ีอยูและไมไดอยูในธุรกิจนั้น เชน การทํา 
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พินัยกรรมใหหุนแกผูรับมรดกทุกคน แตกําหนดใหอํานาจการควบคุมธุรกิจตกอยูกับบุตรและธิดาท่ี

มีความสามารถเชี่ยวชาญทางธุรกิจ 

จากแนวคิดและทฤษฎีการสืบทอดธุรกิจครอบครัว สรุปไดวา การสืบทอดตําแหนงเปน

วิวัฒนาการอยางเปนกระบวนการ ดังนั้น ผูกอตั้งธุรกิจตองตระหนักวาการสืบทอดตําแหนงเปนสิ่งท่ีไม

สามารถหลีกเลี่ยงไดและอาจกอใหเกิดความขัดแยงแกตนเองในอนาคต ผูกอตั้งอาจกลัวการออกไป

จากธุรกิจท่ีเปนจุดรวมของเครือขายสมาชิกครอบครัวตนเอง อีกท้ังการวางแผนการสืบทอดตําแหนง

เปนเครื่องมือท่ีชวยบรรเทาความตึงเครียดอันเกิดจากความขัดแยงข้ึนได การวางแผนชวยสรางกระบวนการ 

อยางเปนวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปดังนั้น การวางแผนจึงเปนเครื่องมือท่ี

ชวยลดความเสี่ยงใหกับธุรกิจครอบครัว อีกท้ังการพัฒนาแผนธุรกิจท่ีดีทําใหการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปน 

คอยไป ตลอดจนมีการสืบทอดประสบการณใหกันและกัน โดยมีการประสานพลังและอํานาจรวมกัน 

ในท่ีสุดจะเกิดความเทาเทียบของความรู และนําไปสูผูนําคนใหมท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ

การถายทอดประสบการณจากรุนตอรุนไปในท่ีสุด ผูวิจัยนําแนวความคิดนี้ เปนแนวทางในการสราง

กรอบแนวคําถามการสําภาษณและใชรวมกับการวิเคราะหการสืบทอดธุรกิจในครอบครัว ลักษณะ

การเปนผูประกอบการ แนวทางปฏิบัติสงผลสําเร็จในการสืบทอดธุรกิจ ปญหาและอุปสรรค รวมถึง

แนวทางการแกไขปญหา ชวงระหวางการสืบทอดธุรกิจ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการ 

ความหมายของผูประกอบการ 

อํานาจ ธีระวนิช (2549) ไดใหความหมาย การประกอบการ เปนกระบวนการแบบพลวัต 

ในการสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมพูนความม่ังค่ัง ซ่ึงความม่ังค่ังนี้เกิดจากบุคคลผูซึ่งยอมรับความเสี่ยงในทุน

สวนของเจาของ เวลา และอาชีพของตนเองเพ่ือสรางคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการ โดยผลิตภัณฑ

และบริการอาจเปนของใหมหรือมีเอกลักษณในตัวเอง โดยผานการสรางคุณคาดานทักษะและทรัพยากร 

ท่ีจําเปนของผูประกอบการ 

พิบูล ทีปะปาล (2552) กลาววา ผูประกอบการ (Entrepreneur) มาจากภาษาฝรั่งเศส 

จากคําวา Entreprendre หมายถึง การเขารับผิดชอบ (to undertake) ดังนั้น ความหมายอยางกวางๆ 

ของผูประกอบการ หมายถึงบุคคลผูทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดตั้งองคการธุรกิจ การจัดการดําเนินงาน 

และรับผิดชอบ ยินดียอมรับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจนั้น นิยามของผูประกอบการในปจจุบันได

ขยายความหมายกวางข้ึน วาเปนผูริเริ่มบุกเบิก (innovator) หรือ นักพัฒนา (developer) เปนผูรับรู

มองเห็นโอกาส (opportunities) ท่ีเกิดข้ึน และสามารถฉกฉวยโอกาสท่ีเกิดข้ึนนั้น มาเปลี่ยนแปลง 

โดยผานกระบวนการใหคิดเชิงธุรกิจท่ีสามารถสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม นําออกขายได และสามารถเพ่ิม 

มูลคาได โดยใชเวลา ความพยายาม เงินทุน หรือทักษะ ดําเนินงาน นําความคิดนั้นเขาสูการปฏิบัติ 
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เพ่ือมุงหวังผลกําไรเปนสิ่งตอบแทน จากการใชความพยายามนั้น โดยยอมรับความเสี่ยงจากการดําเนินการ 

ในตลาดท่ีมีการแขงขัน 

สมคิด บางโม (2555) ใหความหมายของผูประกอบการวา เปนผูลงทุนจัดตั้งธุรกิจข้ึนเพ่ือ 

หวังกําไร โดยยอมรับความเสี่ยงจากการขาดทุน ดําเนินการและควบคุมการทําธุรกิจดวยตนเอง ผูประกอบการ 

จะตองกับคําวาเถาแก ในความหมายดั้งเดิม ดังนั้นผูประกอบการจะเปนผูดูแลธุรกิจนั่นเองและสวนใหญ 

จะเปนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 

สุธีรา เดชนครินทร (2553) ใหความหมายผูประกอบการวา บุคคลผูริเริ่มกอตั้งกิจการ

เพ่ือดําเนินธุรกิจ โดยนําความรู ความสามารถท่ีไดศึกษาเรียนรูมาดําเนินการบริหารจัดการ ผลิตสินคา

หรือบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคและยอมรับการเผชิญตอความเสี่ยงท่ีไมแนนอน

เพ่ือใหไดผลกําไรจากการดําเนินงานและความเจริญกาวหนาทางธุรกิจ 

ประเภทของผูประกอบการ 

กตัญู หิรัญญสมบูรณ (2545) ไดจําแนกประเภทของผูประกอบการสามารถทําไดหลาย

วิธีตามเกณฑตางๆดังตอไปนี้ 

1. ประเภทของผูประกอบการแบงตามลักษณะของกิจการการบริหารงาน 

 1.1 ผูกอตั้ง (Founder) เปนผูประกอบการท่ีจัดตั้งธุรกิจข้ึนมา โดยเปนผูท่ีชํานาญ

การทางวิชาชีพดานใดดานหนึ่งมากอน เชนกุกภัตตาคารออกมาเปดรานอาหารดวยตนเอง หรือเปนกลุม 

เพ่ือนท่ีเรียนจบมาดวยกันเขาหุนกันทําธุรกิจ หลังจากการกอตั้งธุรกิจแลว ผูกอตั้งจะดําเนินกิจการตอไป 

หรืออาจขายกิจการใหผูอ่ืนแลวเริ่มกอตั้งธุรกิจใหมข้ึนมาอีก ผูกอตั้งจะเปนคนท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

และสามารถพัฒนาสินคาใหตอบสนองความตองการของตลาดได 

 1.2 ผูจัดการท่ัวไป (General Manager) เปนผูประกอบการท่ีทําหนาท่ีบริหารงาน

เพ่ือใหธุรกิจขนาดยอมประสบความสําเร็จในระยะยาว ผูกอตั้งกับผูจัดการท่ัวไปอาจเปนคนเดียวกันหรือ 

ไมก็ได ผูจัดการท่ัวไปตองเอาใจใสกับทุกสวนของกิจการไมวาจะเปนการเงิน การตลาด การผลิต และ

การบริหารบุคลากรในองคการธุรกิจ 

 1.3 ผูรับสิทธิทางการคา (Franchisee) เปนผูประกอบการท่ีรับสิทธิทางการคาจาก 

ธุรกิจสิทธิทางการคา แมผูรับสิทธิทางการคาจะมีหนาท่ีคลายผูจัดการท่ัวไป แตก็ไมมีอิสระในการดําเนินการ 

เต็มท่ี เพราะมีขอสัญญาผูกพันกับผูใหสิทธิทางการคา 

2. ประเภทของผูประกอบการแบงตามวิธีการดําเนินงาน 

 2.1 ผูประกอบการท่ีเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ (Artisan Entrepreneur) เปนผูท่ีมีทักษะ 

ทางเทคนิคเฉพาะดานท่ีจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาจนสามารถเปนผูประกอบการ ปญหาของผูประกอบการ

ประเภทนี้คือขาดความรูในกาบริหารงาน มักจะติดตอสื่อสารไมคอยเปน ใชภาษาเฉพาะดานท่ีลูกคา

ฟงไมเขาใจ ขาดทัศนวิสัยในการพัฒนาใหธุรกิจกาวหนา ไมกลากระจายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ
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ใหลูกจาง และมักจะสนใจแตเรื่องของคุณภาพราคาและชื่อเสียงของกิจการมากกวาจะมองภาพรวมของ 

ธุรกิจได 

 2.2 ผูประกอบการท่ีมีโอกาสสําเร็จเพียบพรอม (Opportunistic Entrepreneur) 

เปนผูท่ีมีทักษะทางเทคนิคในข้ันเริ่มตนแตไดพยายามศึกษาวิชาการบริหารงาน จัดการคน กฎหมาย 

เศรษฐศาสตร และภาษาธุรกิจเพ่ิมเติม เพ่ือการบริหารงานอยางมีวิสัยทัศนกวางข้ึน สามารถมอบหมาย 

งานและกระจายอํานาจ ตลอดจนวางแผนพัฒนาธุรกิจใหกาวหนาในระยะยาวได 

 2.3 ผูประกอบการท่ีเปนกลุมคณะ (Entrepreneurial Team) เปนกลุมบุคคลท่ีมี

การบริหารงานตามความสามารถของแตละคนโดยมีประสานงานกัน ทําใหไดผูเชี่ยวชาญหลายดานมา

ชวยกันลงทุนและลงแรงดําเนินธุรกิจรวมกัน  

จากแนวคิดเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ สรุปไดวา ผูประกอบการเปนผูท่ีกอตั้งธุรกิจ

และเปนผูลงทุนในการทําธุรกิจ ผลิตสินคาและบริการ เพื่อใหไดผลกําไรที่เกิดจากการทําธุรกิจ 

ผูประกอบการตองยอมรับความเสี่ยงตาง ๆ อยางเชน การขาดทุน จากการโดนพนักงานทุจริต หรือ

จากการประกอบการขาดคุณภาพ ผูประกอบการท่ีดีจะเสาะแสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจ และ

พยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือกาวไปสูความสําเร็จของธุรกิจของตนเองพรอมกัน ผูวิจัยนําแนวความคิดนี้ 

เปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคําถามการสําภาษณและใชรวมกับการวิเคราะหการสืบทอดธุรกิจ

ในครอบครัว ลักษณะการเปนผูประกอบการ แนวทางปฏิบัติสงผลสําเร็จในการสืบทอดธุรกิจ ปญหา

และอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแกไขปญหา ชวงระหวางการสืบทอดธุรกิจ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความเต็มใจของทายาท 

การสืบทอดธุรกิจ ความเต็มใจ และความพึงพอใจของทายาทท่ีเขามารับชวงตอจากธุรกิจ 

เดิมเปนสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจใหมีความกาวหนาและคงอยูของธุรกิจครอบครัว ความปรารถนาและ

ความตองการในการทําธุรกิจของครอบครัว รวมไปถึงความรูและความสามารถในการประกอบธุรกิจ

ของครอบครัวดวย มีผูศึกษาโดยสามารถแบงออกเปนประเด็น ดังนี้ 

องคประกอบของความเต็มใจของทายาท 

Venter (2005) กลาววา องคประกอบสําคัญของความเต็มใจจากทายาทจากการรับชวง

กิจการ คือ ความสุข ความภาคภูมิใจ และคาดหวังวาธุรกิจนี้จะสามารถเจริญเติบโตไปขางหนาได ผูสืบทอด 

ตองมีความปรารถนาในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว 

การสรางแรงจูงใจ 

Davis (2007) ใหหลักเกณฑการสรางแรงจูงใจของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือใหผูสืบทอด

มีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจครอบครัว ดังนี้  
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1. การประเมินดานอารมณ การเงิน สังคม และความเต็มใจจากผูสืบทอด รวมถึงความ

เปนอยูในครอบครัว 

2. การพัฒนาความสามารถ พัฒนาเครื่องมือในการทําธุรกิจ และรักษาความสัมพันธใน

ครอบครัว 

3. ความปรองดองภายในครอบครัว 

4. ความโปรงใสการบริหารการเงิน 

5. การปลูกฝงทักษะ ความรู คานิยม ใหกับผูสืบทอดธุรกิจของครอบครัว และสรางให 

ผูสืบทอดเปนเจาของธุรกิจ 

Handler (1991) กลาวถึง การใชเทคนิคการสรางแรงจูงในครอบครัว ธุรกิจครอบครัวจะ

ประสบความสําเร็จในดานการบริหารธุรกิจ และลดการแขงขันระหวางครอบครัว โดยจะกําหนดเปน

หัวขอไดดังนี้ 

1. กําหนดคาตอบแทน เงินเดือน และการสงเสริมในดานตางๆ เชน โบนัส การรักษา 

พยาบาล เพ่ือใหเกิดแรงจูงใจในการบริหารธุรกิจครอบครัว 

2. แบงงานหรือมอบหมายตําแหนงงานการรับผิดชอบใหชัดเจน และหนาท่ีตองมีความ

เทาเทียมกันข้ึนอยูกับความสามารถของแตละบุคคล 

3. ควบคุมดูแลพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว และใหความสําคัญกับบุคคลในครอบครัว 

ทุกคน 

การมีสัมพันธภาพท่ีดีในเชิงบวกในธุรกิจนั้นๆ 

Griffeth (2006) กลาววา ความสัมพันธเชิงบวกของผูสืบทอดธุรกิจครอบครัว ผูสืบทอด

ตองยอมรับนโยบายเดิมของธุรกิจใหไดเปนอันดับแรก บิดามารดาตองชี้แนะและกําหนดหลักการของ

ธุรกิจ ใหความสําคัญกับตัวผูสืบทอดทําใหผูสืบทอดตระหนักถึงความยั่งยืน และความปลอดภัย 

ในการดําเนินธุรกิจโดยใหอยูในรูปลายลักษณอักษร ใหผูสืบทอดรับรู จะสงผลใหผูสืบทอดเกิดการยอมรับ 

และพรอมจะสืบทอดธุรกิจ เนื่องมาจากการมีหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจเขารวมธุรกิจของครอบครัว 

Stavou (1998) ศึกษาการวางแผนการมีสวนรวมของธุรกิจครอบครัว โดยศึกษาจากโมเดล 

การวางแผนทางธุรกิจครอบครัว ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการเขารวมธุรกิจครอบครัว มี

ดังนี้ 

1. ปจจัยดานสวนบุคคล คือ พฤติกรรมความตองการในการรวมธุรกิจของครอบครัว 

ความชอบสวนตัว เปาหมายการทํางาน ความสามารถของตน และทักษะในการทํางาน 

2. ปจจัยดานครอบครัว คือ ความสัมพันธในครอบครัว การรวมมือภายในครอบครัว 

วัฒนธรรมภายในครอบครัว คานิยม การปลูกฝงความรับผิดชอบภายในครอบครัว 
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3. ปจจัยดานธุรกิจ คือ ความสนใจในตัวสินคา หรือบริการภายในครอบครัว กลยุทธของ 

ธุรกิจ วิธีการดําเนินงาน รวมถึงความยากในการประกอบธุรกิจ 

4. ปจจัยดานการตลาด คือ โอกาสในการตอยอดทางธุรกิจ และ การจัดทําการตลาดให

ตรงจุดเปาหมายของธุรกิจ 

ปจจัยเหลานี้จะเปนสวนชวยใหเจาของธุรกิจเขาใจผูสืบทอดธุรกิจและปรับปรุงแกไขใหกับ 

ผูสืบทอดธุรกิจใหสามารถมารับชวงตอทางธุรกิจไดโดยลดปญหาหรือจุดดอยของผูสืบทอดธุรกิจผาน

ปจจัย 4 อยาง คือ ปจจัยดานสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานธุรกิจ ปจจัยดานการตลาด 

สงผลถึงตัวผูสืบทอดใหมีการพัฒนาความสารถและทักษะ เพ่ือทําหนาท่ีจากตําแหนงงานท่ีรับมอบหมาย 

ใหดี จนนําไปสูโอกาสในการพัฒนาใหธุรกิจเจริญเติบโต 

นอกจากนี้ Griffeth (2006) กลาวถึงสิ่งท่ีตองระมัดระวังในเรื่องการชักจูงทายาทในการ

ทํางาน บิดา มารดา ควรระมัดระวังการชักจูงทายาทในการทํางาน เนื่องจาก การชักจูงข้ึนอยูกับทัศนคติ 

ท่ีถูกปลูกฝงมาตั้งแตเด็กเกิดจากการรับฟงจากบิดามารดา กลาวถึงการทําธุรกิจของครอบครัว โดย

การพูดคุยสงผลถึงการไดรับรูของผูสืบทอดหรือไดอยูในสถานท่ีประกอบธุรกิจสงผลใหไดรับการซึมซับ

จากธุรกิจเกิดการเรียนรูในตัวธุรกิจ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือใหผูสืบทอดเขามามีสวนรวมในตัวธุรกิจหรือปลูก 

ฝงใหผูสืบทอดมีความรับผิดชอบในธรุกิจครอบครัวและทําใหผูสืบทอดมองวาเปนสวนหนึ่งในชีวติประจาํวนั  

คุณสมบัติเฉพาะของการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Characteristic) 

เถาแกใหมหรือผูประกอบการอิสระคือผูท่ีมองเห็นโอกาสและชองทางตางๆ แลวลงมือ

สรางธุรกิจของตนเองข้ึนอยางสรางสรรค ดวยการลงทุนและจัดสรรทรัพยากรตางๆ เพ่ือผลิตสินคาและ 

บริการแกผูบริโภค 

คุณสมบัติของเถาแกใหม วิฑูรย สิมะโชคดี (2543) กลาววามี 7 ประการดังนี้ 

1. เปนนักแสวงหาโอกาส โดยมองหาโอกาสในการสรางการเจริญเติบโตใหกับธุรกิจและ 

ทําใหธุรกิจมีความม่ันคง 

2. เปนนักเสี่ยง กลาได กลาเสีย นําสินทรัพยหมุนเวียนมาลงทุนเพ่ิมเพ่ือใหธุรกิจมีการ

เจริญเติบโตมากยิ่งข้ึน การลงทุนตองข้ึนอยูบนความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได 

3. มีความคิดริเริ่มมองเห็นโอกาส มองหาจุดออน และอุปสรรคของธุรกิจ เพ่ือแกไขทํา

ใหเปนโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ  

4. มีมานะอดทนในการทํางาน เนื่องจากการเปนเจาของธุรกิจตองพยายามมองหาโอกาส 

ทางธุรกิจและตองบริหารธุรกิจใหเกิดผลตอบแทนท่ีคุมคา สงผลใหตองทํางานหลายดาน 

5. มีความใฝรูอยูเสมอ เปนการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการใหมีการเจริญเติบโตตาม

แผนท่ีกําหนดไว 
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6. มีวิสัยทัศนกวางไกล มีจุดหมายในอนาคตท่ีชัดเจน เปนการวางแผนงานในอนาคต 

เพ่ือสรางรูปแบบงานใหสอดคลองกับแผนงานท่ีกําหนดไว 

7. มีเครือขายดี มีพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือชวยในการสงเสริมธุรกิจใหดําเนินการไดดียิ่งข้ึน 

สงผลถึงการเพ่ิมโอกาสทางการแขงขันใหกับธุรกิจ 

การวางแผนการจัดการเชิงกลยุทธของเจาของมรดก (Strategic Planning 

Management)  

ธุรกิจครอบครัว การถายโอนมรดกไปสูรุนตอไปเปนกระบวนการท่ีผูนําของครอบครัว

แสดงออกถึงความสามารถในตนเองไดม่ันใจไดวาธุรกิจของตนท่ีสรางมาไดรับการสืบทอด กระบวนการ 

ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของตั้งแต การเปลี่ยนแปลงในระดับการบริหารจัดการ  ตําแหนงของผูบริหารสูงสุดและ 

การสืบทอดอํานาจของการบริหารจัดการระดับบน (และรวมถึงระดับความเปนเจาของกิจการ 

Churchill and Hattan (1987) ไดทําการศึกษารูปแบบและข้ันตอนของการสืบทอดมรดก 

ในประเด็นของวงจรชีวิตของกิจการ และ ทฤษฎีการสงผานบทบาทหนาท่ี กระบวนการการถายโอนมรดก 

มีการวางรูปแบบจากการกําหนดโดยเจาของมรดกตั้งแต ”ชวงกอน” ท่ีทายาทเขามาในกิจการและ

โดยเฉพาะ ชวงระยะเวลาท่ีคนรุนตอไป ”ชวงกําลังเขา” ไปในกิจการตองพัฒนาตนเอง (Developmental 

Phase) ดวยการเรียนรูในหนาท่ี องคความรูท่ีใชในกิจการ และความเปนผูนําจนกระท่ังมีความเชี่ยวชาญ 

เพ่ือสูการครอบครองกิจการ (Transitional Phase)  

นอกจากนี้ Steier (2001) ทําการศึกษาพบวา ชวงระยะเวลาท่ีทายาทเขาสูกิจการของ

เจาของมรดกแลวตองทําการพัฒนาตนเอง และการรับชวงของการจัดการ ซ่ึงมีสิ่งท่ีเก่ียวของกับผูสืบทอด 

ในเรื่อง ความรูเฉพาะทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ความสามารถดานอ่ืนๆ ประกอบ เชน ความสามารถ

ในการตัดสินใจและความสัมพันธระหวางบุคคล เครือขายและทุนทางสังคม(Networks and Social 

Capital) กิเลส (Passion) ความมุงมั่นในการเปลี่ยนแปลง (Innovative Spirit) ความชอบธรรม 

(Legitimacy) และความนาเชื่อถือ (Credibility) จากบุคคลท่ีเก่ียวของทางผลประโยชน ภายในครอบครัว 

และท่ีไมใชคนในครอบครัว (Internal and External Stakeholders) และอยางทายสุดในการสืบทอด 

มรดก คนรุนตอไปตองพัฒนาความสัมพันธอยางเหมาะสมระหวางกิจการครอบครัวในอดีตและปจจุบัน  

เม่ือคนรุนตอไปเขาไปในกิจการของครอบครัว จะมีความคุนเคยเพ่ิมข้ึนดวยวัฒนธรรมองคกรคุณคา

และพนักงานภายในบริษัท พวกเขาไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพท่ีจําเปนโดยกิจการ สรางความสัมพันธ 

และความเชื่อถือ ผานการทํางานท่ีประสบความสําเร็จ ดังนั้นการเขาไปในกิจการในระยะเริ่มแรก 

ชวงเวลาหลังการเขาไปจะเปนความสําคัญอยางยิ่งสําหรับคนรุนตอไปเพื่อพัฒนาการอาจพบกับ

ความสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกับองคประกอบตางๆ ของการพัฒนา และการฝกอบรม  

ความสําคัญของรูปแบบและแผนการฝกอบรมอยางดีในการเปนผูนํา สําหรับผูจัดการครอบครัว 

ในรุนตอไปในชวงระยะหลังการเขาไปในกิจการ มีชองวางในการใชเครื่องมือการอบรมที่เปนเฉพาะ 
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ทําใหขาดความสามารถในประเด็นนี้ การวางแผนในการบมเพาะความสัมพันธ (Mentoring Relationship) 

สําหรับฝกงานสมาชิกในครอบครัวรุนตอไปเปนสิ่งท่ีชวยไดกระบวนการวางแผนกลยุทธอาจจะชวยใน

การอยูรอดในระยะยาวและทําใหกิจการครอบครัวประสบผลสําเร็จ รวมถึงความชวยเหลือจากกิจการ

ครอบครัวชวยสนับสนุนความสามารถในการสรางนวัตกรรมของทายาท และความสามารถของการใช

โอกาสการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเทาท่ีเปนไปไดและการไดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนทางการตลาด 

สวนการวางแผนกลยุทธท่ีเปนไปไดในการใชเปนเครื่องมือการพัฒนาสําหรับคนรุนตอไปในชวงระหวาง 

กระบวนการการถายโอนมรดกเปนสิ่งที่พบในการศึกษา การวางแผนกลยุทธในธุรกิจครอบครัว: 

การพัฒนาเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับคนรุนตอไป การวางแผนกลยุทธ เปนเครื่องมือของระบบ

บริหารจัดการท่ีมีขอบเขตกวางขวาง พรอมกับสิ่งท่ีเปนโครงสรางทางกลยุทธ ท่ีตองการใหผูจัดการ

รวบรวมขอมูล ผลสะทอน กรอบความคิดรูปแบบ และโครงสรางทางเลือกของแผนในอนาคต 

และการประเมินผลของแผน ผานการคาดหมายเพ่ือใหไดคําตอบท่ีพิจารณาตอคําถามอยางชัดเจนใน

สถานการณปรกติและสถานะของความตองการในจุดมุงหมายของบริษัท แผนกลยุทธ เปนสิ่งท่ีมี

ความเดนชัด และกระบวนการดําเนินงานขององคการท่ีไมหยุดยั้ง อาจรวมถึงหลายสถานะในบริษัท

ขนาดใหญ แนวทางการจัดทําแผน โครงรางแผน การระดมความคิดภายในบริษัท ทบทวนแผนกําหนด 

งบประมาณประจําป และ งบประมาณดําเนินการ การวางแผนบริษัท การปรับปรุงคณะกรรมการบริหาร 

เปาหมายของประสิทธิผล และ การประเมินประสิทธิภาพ  

ผลลัพธท่ีไดของกระบวนการของการวางแผนกลยุทธ จะรวมแผนตนแบบใน 5 องคประกอบ  

1. การวิเคราะหกลยุทธท่ีเปนจริงมีความความชัดเจนและการเชื่อมโยงครบทุกดานและ

ประสิทธิภาพของกิจการในอดีต  

2. มุมมองของสิ่งแวดลอมภายนอกและการตั้งสมมุติฐานท่ีสัมพันธกับตลาด  

3. การกําหนดและการอธิบายรายละเอียดการดําเนินการในลําดับสุดทายขององคการ 

ท่ีตองการหรือความตั้งใจใหไปสู “ends” ของสถานะองคกรในอนาคต 

4. รายละเอียดและการประเมินผลงานของชวงระยะเวลาการดําเนินแผน “means” 

เปนแผนปฏิบัติการโดยการแบงสรรทรัพยากรขององคการท่ีมี การนําไปใช และเพ่ิมความเปนไปได

มากสุดของการบรรลุผลสําเร็จขององคการ   

5. การทําแบบจําลองของผลกระทบท่ีเปนไปไดของแผนและการคาดการณสถานภาพ

การเงิน การศึกษานี้ไดพิจารณาบทบาทของการวางแผนกลยุทธของเจาของมรดกในกระบวนการตัดสินใจ 

เพ่ือการถายโอนมรดกสูคนรุนตอไปเพ่ือแสวงหาคําตอบท่ีเปนประโยชนของการวางแผนกลยุทธท่ีสามารถ 

นําไปใชสําหรับทายาทรุนตอไปในระยะภายหลังการเขาไปในกิจการ และกระบวนการของการวางแผน 

กลยุทธชวยเหลือตอการพัฒนาสมาชิกครอบครัวคนรุนตอไป 
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Astrachan (2008) ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาตัวอยาง18 ครอบครัวเจาของกิจการท่ีมี

ขนาดเล็กถึงขนาดกลางและมีผลประกอบการในชวง 20-200 ลานยูโร ประกอบดวยธุรกิจการผลิต เชน 

รองเทา แฟชั่น บรรจุภัณฑ การกระจายสินคา เคมี อิเลคทรอนิคส อาหาร เครื่องใชไมสอยประจําบาน 

เฟอรนิเจอร สิ่งทอ และเครื่องกล เปนตน การสัมภาษณเชิงลึกในตัวอยางของของงานวิจัยไดถูกเลือก

บนวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความแตกตางของตัวอยางในการคนหาสําหรับคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน มีการ

พิจารณาความไมเหมือนกันของตัวอยางเพ่ือทําใหเกิดความหลากหลายในขอมูลมากเทาท่ีเปนไปได 

เพ่ือท่ีจะเขาใจลึกซ้ึงในความซับซอนของขอเท็จจริง จากนั้นนํามาวิเคราะหการวางแผนกลยุทธท่ีดําเนินการ 

โดย 18 กิจการตัวอยาง นั้น ผูใหขอมูลสําหรับการวิจัยนี้เปนผูท่ีมีความเก่ียวของกับระดับบริหารผูกําหนด 

นโยบายโดยตรง คือผูสังเกตการณ ผูบริหาร  และ ผูนําองคการ การวิเคราะหการวางแผนกลยุทธโดย

พิจารณาจากแบบหลักของการรับรูประโยชนสัมพันธกับการมีพัฒนาการและการบูรณาการของคนรุน

ตอไปท่ีเปนทายาทดวยผูการดําเนินการของผูเปนเจาของมรดกเดิม จากผลการศึกษาในเรื่ององคความรู 

ความชํานาญ และความสัมพันธของทายาทท่ีมีตอบุคคลท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก พบวา 

1. กระบวนการวางแผนกลยุทธสรางประโยชน 2 แบบหลักในการพัฒนาการ และกระบวนการ 

บูรณาการ ของคนรุนตอไป ในเรื่องการศึกษา คือกระบวนการวางแผนกลยุทธท่ีมีองคประกอบท้ัง 5 ของ 

แผนกลยุทธอยางสมบูรณ ทําหนาท่ีในการสราง หรือเสริมองคความรูและความชํานาญใหแกของคนรุน 

ตอไปอยางมีกฎเกณฑ ท่ีมีในเฉพาะอุตสาหกรรมและทางธุรกิจ ประสิทธิภาพในหนาท่ี และความสามารถ 

ในการตัดสินใจ โดยในเรื่อง ความสัมพันธ อางอิงถึงเครือขายทางธุรกิจ และ สังคม การพัฒนาภายใน

และภายนอกกิจการพรอมกันกับความนาเชื่อถือและความชอบธรรม ชวยใหธุรกิจครอบครัวสามารถ

สงผานกิจการจากรุนตอรุนใหอยูรอดไดดีกวา  

2. ผูเปนเจาของมรดกมีอิทธิพลตอกระบวนการวางแผนกลยุทธท้ังความเปนรูปแบบและ 

ความกวางของแผน รวมถึงการพัฒนาการของการคาดการณทางการเงิน ซ่ึงอาจซอนอยูในจุดประสงค

ของกิจการ โดยคนรุนตอไปท่ีเปนทายาทมีความเก่ียวของอยางปรกติ บางครั้งผูรับถายโอนมรดกไดเปน 

ผูรวมกําหนดแผนกลยุทธไปดวยจะเพ่ิมประสิทธิผลในองคการและทําใหลดความอคติตอแผนและ 

การดําเนินการลงไปได 

3. การวางแผนกลยุทธ เปนเครื่องมือการบริหารจัดการนํามาใชอยางกวางขวางมาก 

ปจจัยหลายดานท่ีเชื่อมโยงกันสงผลใหเกิด การศึกษา และ ความสัมพันธ พรอมกัน 

การอธิบายความแตกตางในการไดรับการเชื่อมรวมกันของท้ังสองประการนี้ชวยประยุกต

ในสถานการณและจุดประสงคท่ีแตกตาง ตั้งแตการใหความสําคัญขององคประกอบท่ีแตกตางและ

ความชัดเจนของแผนกลยุทธ ชวงระยะเวลาท่ีตางกันของกระบวนการวางแผนมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญในหลากหลายสถานการณ สิ่งนี้นําไปสูโอกาสท่ีแตกตางทางพฤติกรรมอ่ืน ความแตกตางท่ีมี

อยูในการเชื่อมรวมของประโยชนปรากฏเปนองคประกอบเชนกัน ดวยธรรมเนียมปฏิบัติท่ียาวนานของ 
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พัฒนาการ และการบูรณาการ กระบวนการวางแผนสําหรับคนรุนตอไปและการนําเสนอของการพัฒนา 

ท่ีจําเปน มีความแตกตางจากระยะหนึ่งถึงอีกระยะหนึ่ง   

ธนชัย อํานวยสวัสดิ์ (2552) อธิบายเก่ียวประโยชนจากการจัดการเชิงกลยุทธของเจาของ 

มรดก การนําองคความรูจากการศึกษานี้ ไปพัฒนาและบูรณาการสําหรับคนรุนตอๆ ไปเม่ือพวกเขา 

ชวงกอน และ ชวงกําลังเขา รวมไปในกิจการในฐานะของทายาท เพ่ือใหเขาใจ นําไปสูกระบวนการของ 

การพัฒนาความเปนผูนํา รวมถึงความชํานาญในการบริหารจัดการ การสรางสังคมเครือขายทางธุรกิจ

ท้ังภายในและภายนอกกิจการ ซ่ึงกระบวนการการวางแผนเชิงกลยุทธนี้จะชวยใหประสบผลสําเร็จของ 

ธุรกิจครอบครัว และความอยูรอดในระยะยาวของกิจการ 

มุมมองท่ีไดการคนพบในงานวิจัยสามารถเปนประโยชนท้ังผูเปนทายาทเปนผูฝกหัดในทาง 

ธุรกิจและกับครอบครัวเจาของธุรกิจ เม่ือมีการรางแผนกลยุทธเพื่อใหมีการตอบสนองทางธุรกิจท่ีดี

สําหรับคนรุนตอไปอาจเปนการจํากัดความสามารถ ของทายาทท่ีมีศักยภาพสูงได ดังนั้น เพ่ือการใช

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธอยางเกิดประสิทธิผลเต็มท่ี ควรใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง

ผูเปนเจาของมรดกและผูรับในการรางแผน และใหแผนกลยุทธนั้นเปนในสิ่งท่ีชวยในการตัดสินใจในธุรกิจ 

อีกท้ังการประยุกตใชของแผนควรมีความยืดหยุน และการเชื่อมรวมในประโยชนความแตกตางท่ีมีอยู 

แตยังใหความสําคัญในความชัดเจนของกิจการหรือจุดประสงคของเจาของ ชวยใหเม่ือเริ่มกระบวนการ 

วางแผนกลยุทธและการพิจารณาความจําเปนในการพัฒนาคนในรุนตอไป จะไดจํากัดบทบาทใหเฉพาะ 

ของพวกเขาภายใตโครงสรางและลักษณะเฉพาะของแผนกลยุทธ 

กระบวนการวางแผนกลยุทธท่ีเปนรูปแบบจะชวยลดความเสี่ยงของกิจการท่ีมีการสืบทอด 

จากรุนสูรุน แตในทางตรงขาม การกําหนดตัวบุคคลท่ีเปนทายาทตั้งแตตนอยางเปดเผยอาจสงผลให

เกิดอุปสรรคในงานข้ึนได อีกท้ังถาการวางแผนนั้นมีความบกพรอง และบางครั้งท่ีการปฏิบัติไมเปนไป

ตามกระบวนการวางแผน ทายาทอาจไมยอมรับหรือวางเฉยไมเก่ียวของดวย ซ่ึงสิ่งเหลานี้สามารถปองกัน 

ไดดวยการทําความเขาใจและดําเนินตามแผนหลักอยางชัดเจนและเท่ียงตรง 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเต็มใจของทายาท สรุปไดวา ธุรกิจครอบครัวจะ

ประสบความสําเร็จในการสืบทอดธุรกิจจะตองมีการปลูกฝงใหกับผูสืบทอดธุรกิจมีความรูความสามารถ 

ในการดําเนินธุรกิจและมีทัศนคติเชิงบวกเก่ียวกับธุรกิจของตน เนื่องจากความเต็มใจของทายาทเปน

บทบาทสําคัญในการสืบทอดธุรกิจสงผลถึงความกระตือรือรนในการพัฒนาธุรกิจหรือเปนการตอยอด

ธุรกิจใหเจริญเติบโตมากยิ่งข้ึน และจะนําไปสูการสรางธุรกิจท่ียั่งยืนในอนาคต ผูวิจัยนําแนวความคิดนี้  

เปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคําถามการสําภาษณและใชรวมกับการวิเคราะหการสืบทอดธุรกิจ

ในครอบครัว ลักษณะการเปนผูประกอบการ แนวทางปฏิบัติสงผลสําเร็จในการสืบทอดธุรกิจ ปญหา

และอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแกไขปญหา ชวงระหวางการสืบทอดธุรกิจ 
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ขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ขอมูลจากโครงการพัฒนาผังเมืองรวมเมืองแกลง จังหวัดระยอง (2550) อดีตเมืองแกลง

เดิมเปนเมืองข้ึนตรงตอจันทบุรี โดยท้ังเมืองระยองและเมืองแกลงตางก็ข้ึนตรงตอเมืองจันทบุรี รวมเรียกวา 

มณฑลจันทบุรี เมืองแกลงในอดีตมีสถานะเปนจังหวัด ในรัชสมัยรัชกาลท่ี 3 ลัทธิลาอาณานิคมของ

ประเทศตะวันตกแผปกคลุมท่ัวท้ังภูมิภาค ทําใหประเทศไทยเราตองปรับตัวเรื่องการเมืองการปกครอง 

ใหมีความเหมาะสมและสะดวกมากยิ่งข้ึน จึงมีการตรากฎหมายลักษณะการปกครองทองท่ี ร.ศ.116 

ข้ึน สงผลใหเกิดการแบงเขตพ้ืนท่ีการปกครองกันใหม ถึงในรัชสมัยรัชการท่ี 5 จึงมีพระกระแสรับสั่ง 

เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน ร.ศ.127 ใหโอนเมืองแกลงข้ึนตรงกับเมืองระยองทําใหเมืองแกลงถูกลดฐานะ

ลงมาเปนอําเภอตั้งแตนั้นมา  

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนพ้ืนท่ีติดชายฝงทะเลอาวไทย มีแมน้ําตัดกลางพ้ืนท่ีอําเภอ 

ประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีติดชายฝงทะเลประกอบอาชีพประมง และคาขายปลาทะเล ผูประกอบธุรกิจ

ปลาทะเลตองมีความชํานาญในการคัดเลือกปลา และมีสายคาปลาท่ีดี สงผลถึงจํานวนปลา และความ

หลากหลายของปลาในแตละวัน  

ผูประกอบธุรกิจปลาทะเลจําเปนตองจําหนายปลาทะเลใหหมดภายใน 1 - 2 วัน เนื่องจาก 

จะสงผลใหลักษณะของปลาทะเลมีการเปลี่ยนแปลงไป เชน ปลามีกลิ่น ความสดของตัวปลาลดลง 

ยากตอการจําหนาย และภาพลักษณของผูคาปลาในการจําหนายสินคาท่ีไมมีความสดใหมจะสงผลให

ผูซ้ือเกิดความไมม่ันใจในการตัดสินใจซ้ือครั้งตอไป 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ศิรินภา ตระกูลโชคอํานวย (2556) ไดศึกษาปญหาและอุปสรรค และการจัดการปญหา

และอุปสรรคของการสืบทอดธุรกิจของ บริษัท ยนตผลดี จํากัด เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิทยา

แบบปรากฏการณวิทยาเปนแนวทางในการศึกษา โดยการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ เก็บขอมูลโดย

การสัมภาษณแบบเจาะลึกทายาทรุนท่ี 2 และทายาทรุนท่ี 3 จํานวน 4 คน ตลอดจนใชการสังเกตแบบ 

ไมมีสวนรวมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แนวคําถามท่ีใชสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลดวยพรรณนา

วิเคราะห (Descriptive Analysis) ผลการศึกษาพบวา กระบวนการสืบทอดธุรกิจสามารถแบงออกเปน 

3 สวนใหญๆ ไดแก ระยะกอนเขาธุรกิจ ระยะสูธุรกิจ และระยะการถายโอนอํานาจผูนําโดยวิธีการท่ีบิดา 

มารดาเตรียมความพรอมสําหรับใหทายาทเขามาบริหารและสืบทอดธุรกิจครอบครัว โดยมีการใหทายาท 

เขามาทดลองและชวยกันทําธุรกิจในครอบครัว มาตั้งแตไวเด็ก ในชวงวันหยุดระหวางเรียนหรือชวง

ปดภาคเรียน หรือบางคนชวยธุรกิจของครอบครัวในชวงเลิกเรียน โดยมีบิดา มารดาคอยสอนและแนะนํา 

หลังจากนั้นจึงเริ่มรับผิดชอบหนาท่ีในสวนท่ีตนเองไดรับมอบหมาย และมีอํานาจดูแลเฉพาะฝายนั้นๆ 

ในสวนนี้บิดา มารดายังมีสวนในการตัดสินใจ เปนผูประคับประคองอยูเบื้องหลังสุดทายจึงไดรับ
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ความไววางใจใหดูแลบริษัทท้ังหมด ซ่ึงเปนการรับมอบอํานาจโดยสมบูรณ แนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีทํา

ใหการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวประสบความสําเร็จ ไดแก ความรัก ความเคารพกันและกัน 

การศึกษาปฏิบัติตามวัฒนธรรม แบบอยางท่ีดีของบรรพบุรุษ ยึดถือสุภาษิตประจําตระกูล ขยัน ประหยัด 

ซ่ือสัตยอดทน ในการประกอบธุรกิจครอบครัว การสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวนั้นมีปญหาเรื่องปจเจก 

บุคคลและเปาหมายแตละบุคคล เรื่องธุรกิจ เนื่องจากไมมีเปาหมายชีวิตท่ีแนนอน ไมมีใจรักในอาชีพ 

และคิดวาตนเองยังขาดทักษะทางดานในการบริหารในทุกๆ ดาน ดังนั้น ควรปลูกฝงตั้งแตเด็กใหมี

ความผูกพันกับอาชีพ สรางทักษะการเรียนรูและสงเสริมการศึกษาเพ่ือจะไดนํามาปรับปรุงและพัฒนา

ธุรกิจของครอบครัวใหม่ันคงและสืบตอกันไปจากรุนสูรุนอยางยาวนาน 

สุธีรา อะทะวงษา (2556) ศึกษาคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ และลักษณะของ 

สถานประกอบการท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเปน 

ผูประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอมในประเทศไทย เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธของคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ 

และลักษณะของสถานประกอบการ เก็บขอมูลท้ังหมด 752 ราย ผลการวิเคราะหพบวา 1) รูปแบบ

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการ 

ท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแตกตางกันตามประเภทของวิสาหกิจ 

ซ่ึงแบงเปนภาคการผลิต การคา และการบริการ โดยภาคการผลิตและภาคการคามีรูปแบบความสัมพันธ 

เหมือนกันคือ คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ มีความสัมพันธทางตรงกับลักษณะสถานประกอบการ 

และการเจริญเติบโต สวนภาคการบริการคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการมีความสัมพันธทางออม 

ตอการเจริญเติบโตผานลักษณะของสถานประกอบการ 2) รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของคุณลักษณะ 

ของการเปนผูประกอบการ และลักษณะของสถานประกอบการท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ 

ขนาดกลางแตกตางจากรูปแบบความสัมพันธของวิสาหกิจขนาดยอม โดยวิสาหกิจขนาดกลางลักษณะ

ของสถานประกอบการเทานั้นท่ีสงผลตอการเจริญเติบโต ขณะท่ีสิ่งท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของวิสาหกิจ 

ขนาดยอมคือคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ จากรูปแบบความสัมพันธของวิสาหกิจตามขนาด

และประเภท สรุปไดวาตัวแปรรวมท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการเจริญเติบโต สําหรับคุณลักษณะของการเปน

ผูประกอบการไดแก การทํางานเชิงรุกและการวิเคราะหตลาดและคูแขง สวนลักษณะของสถานประกอบการ 

คือ องคการมีการทํางานเชิงรุก กลยุทธการตลาด และนวัตกรรมองคการ 

ณัฐชลี วันไชยธนวงศ (2556) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความเต็มใจในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 

ของทายาทในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาครั้งนี้ไดเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา โดยกลุมตัวอยางเปนทายาทธุรกิจในวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีไดเขารวมอบรมหลักสูตรทายาทธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ จังหวัดเชียงราย 
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รุนท่ี 10 โดยมีจํานวนท้ังสิ้น 84 คน และวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติ ความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน และวิเคราะหความแปรปรวนใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 

2 กลุมข้ึนไปในการศึกษาปจจัยความสอดคลองกับความตองการสวนบุคคลละปจจัยภายในครอบครัว

ท่ีสงตอความเต็มใจในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของทายาทในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยภายในครอบครัวสงผลตอความเต็มใจในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของ

ทายาท มากกวาปจจัยความสอดคลองกับความตองการสวนบุคคล โดยปจจัยความสอดคลองกับ

ความตองการสวนบุคคล มีปจจัยยอยท่ีเปนอันดับหนึ่งในดานความสอดคลองกับเปาหมายการทํางาน

ไดแก ความรูสึกทาทายและมีความกระตือรือรนในการทํางานในธุรกิจครอบครัวดานความตองการ

รักษากิจการครอบครัว ไดแก การทํางานกับครอบครัวเปนสิ่งท่ีถูกตองและควรทําในฐานะของทายาท 

ดานผลตอบแทนทีไดรับจากการทํางาน ไดแก การรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

อยูและดานการรับความสามารถแหงตน ไดแก ความม่ันใจในความสามารถบริหารธุรกิจครอบครัวให

ประสบความสําเร็จปจจัยภายในครอบครัวท่ีสงผลตอความเต็มใจการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของทายาท 

ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จังหวัดเชียงราย พบวา ปจจัยยอยท่ีเปนอันดับหนึ่งในดานปจจัย 

ความสัมพันธระหวางผูกอตั้งหรือผูนําคนกอนและทายาท ไดแก ความรูสึกถึงความสําคัญตอตําแหนง

หนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยูวาสําคัญตอความกาวหนาใหกับธุรกิจครอบครัว ดานความสัมพันธของสมาชิก

ภายในครอบครัว ไดแก สมาชิกในครอบครัวใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันในดานตางๆ และดานการเตรียม 

ความพรอมของทายาท ไดแก ผูนําคนกอนเปนผูบอกกลาวใหทายาทเขารวมธุรกิจครอบครัว ใน

การเปรียบเทียบเพ่ือหาความแตกตาง พบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีลําดับการเกิดที่แตกตางกัน 

มีความพึงพอใจตอปจจัยดานความสอดคลองกับเปาหมายการทํางานแตกตางกัน 

สุธิดา เสถียรมาศ (2555) ศึกษาอิทธิพลของกลยุทธในการดําเนินงาน บุคลิกการเปน

ผูประกอบการและการใหความสําคัญในหนาท่ีทางธุรกิจท่ีสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ SMEs. 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลของกลยุทธในการดําเนินงาน บุคลิกการเปนผูประกอบการให 

ความสําคัญในหนาท่ีทางธุรกิจมีอิทธิพลทางบวกตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ SMEs กลุมตัวอยาง 

ท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมผูประกอบการ SMEs ประเภทกิจการการคา กิจการการผลิต และกิจการการ

บริการ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการ SMEs ความคิดเห็น 

มากท่ีสุดในดานเปาหมายความสําเร็จ และนอยสุดในดานการวางแผนเฉพาะสิ่งสําคัญ เนื่องจาก

ความสําเร็จเปนสิ่งสําคัญในการสรางผูประกอบการท่ีดี  

นุชจรินทร สายวิเศษ (2552) ทําการศึกษารับความเต็มใจของทายาทในการสืบทอดธุรกิจ 

ครอบครัวและศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ไดแก รางวัลจากธุรกิจ การรับรูความไววางใจ

ในความสามารถของทายาท ความสอดคลองกับความตองการสวนบุคคล การเตรียมความพรอมของ

ทายาท การรับรูความสัมพันธภายในครอบครัว และการรับรูการยอมรับบทบาทของแตละบุคคลกับ
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ความเต็มใจของทายาทในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว กลุมตัวอยางคือ ทายาทของธุรกิจครอบครัว

ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 150 คน การสุมการสุมตัวอยางเปนแบบลูกโซ 

(Snowball Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามที่สรางขึ้นจาก

การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบถอยหลังผลการศึกษา 

พบวา กลุมตัวอยางคือทายาทมีความเต็มใจของทายาทในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในระดับสูง (x̄ = 

4.09) สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเต็มใจของทายาทในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวมี 3 ปจจัยไดแก 

รางวัลจากธุรกิจ (Beta = 0.261) การรับรูความสัมพันธภายในครอบครัว (Beta = 0.164) ความสอดคลอง 

กับความตองการสวนบุคคล (Beta = 0.519) ท้ัง 3 ปจจัยสามารถรวมทํานายความเต็มใจของทายาท

ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวไดรอยละ 63.20 

อุมาพร โรซารพิทักษ (2552) ศึกษากระบวนการถายโอนกิจการธุรกิจครอบครัวในกลุม

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ เพ่ือศึกษาข้ันตอนการสืบทอดธุรกิจครอบครัววาสามารถนํามาใชไดจริง 

และเสนอขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาการสืบทอดธุรกิจครอบครัว ผลการศึกษาพบวา ปจจัย 

ท่ีสงผลตอการสืบทอดธุรกิจรอบครัว คือ 1.การวางแผนสืบทอดกิจการควรไดรับการสนับสนุนจากเจาของ 

ธุรกิจ 2.การไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว3.ความโปรงใสในการทํางาน 4.การรับผิดชอบ 

หนาท่ีงาน ท้ัง4 ปจจัย มีสวนชวยใหการการสืบทอดธุรกิจครอบครัว และเพ่ิมโอกาสการสืบทอดธุรกิจ

ใหประสบผลสําเร็จ 

ฐาปราณี มาดี (2550) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกอบธุรกิจรานสะดวกซ้ือ 

ในจังหวัดสุรินทร งานการวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหสัมพันธ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาปจจัยภายใน 

ภายนอก และประสิทธิผลการประกอบธุรกิจรานสะดวกซ้ือในจังหวัดสุรินโดยมีกลุมตัวอยาง 360 คน 

โดยมีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น เครื่องมือท่ีจะใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 

มีความเหมาะสมอยู 9 ดาน ไดแก ดานบุคลากร ดานเงินทุน ดานท่ีตั้ง/สถานท่ี ดานสินคา/ผลิตภัณฑ 

ดานภาพลักษณ ดานนโยบายและโครงสรางการบริหาร ดานการประชาสัมพันธ ดานระบบควบคุมและ 

ตรวจสอบ และดานสภาพการใชเทคโนโลยี ท้ัง 9 ดาน สงผลตอประสิทธิผลการประกอบธุรกิจราน

สะดวกซ้ือในจังหวัดสุรินทร โดยสงผลถึงการคงอยูของธุรกิจ 

Daniel (2016) ศึกษาความเปนมาในองคกรที่ประกอบธุรกิจแบบครอบครัว” พบวา 

ผูประกอบธุรกิจแบบครอบครัวจะมุงเนนการสนับสนุนทางการศึกษาใหกับสมาชิกในครอบครัว โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมกับความรูท่ีสมาชิกในครอบครัวสนใจ และเริ่มใหศึกษาในสิ่งท่ีสมาชิกครอบครัว 

มีความเหมาะสมในระดับของมัธยม โดยใหสมาชิกในครอบครัวศึกษาหาความรู และสามารถนําความรู 

ท่ีไดมาประกอบใชกับธุรกิจของครอบครัว และสืบทอดธุรกิจตอ โดยบูรณาการทางการศึกษา ใหสมาชิก 

ในครอบครัวนําความรูท่ีไดมากอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาวผูวิจัยไดนําแนวคิดในเรื่อง การสืบทอดตําแหนงใน

ธุรกิจครอบครัว มาใชในการศึกษา 

 

 

 



บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

กลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) ในการวิจัย 

ครั้งนี้ใชวิธีวิจัยปรากฏการณวิทยาเพ่ือพรรณนา และทําความเขาใจเก่ียวกับ กลยุทธการสืบทอดธุรกิจ

ภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

พ้ืนท่ีศึกษา 

ผูวิจัยไดกําหนดพ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ไดแกอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

ผูใหขอมูลหลัก 

ผูวิจัยไดกําหนดใหผูท่ีเก่ียวของกับการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขาย 

ปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง จํานวน 9 คน ไดแก ผูกอตั้งธุรกิจ ทายาทรุนท่ี 2 และ 

ทายาทรุนท่ี 3 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดแบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทตัวบุคคล  

ไดแก ตัวผูวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยถือวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการเก็บรวบรวม

ขอมูล เพราะผูวิจัยตองเขาถึงตัวผูใหขอมูล เนื่องจากงานวิจัยเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยผูวิจัยตอง

เขาสําภาษผูใหขอมูลโดยตรง ผูวิจัยตองมีความพรอมมากท่ีสุดกอนลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 

ประเภทเครื่องมือสําหรับรวบรวมขอมูล 

1. การสัมภาษณ ผูวิจัยสราง แนวคําถาม (Interview Guide) ใชคําถามแบบปลายเปด 

เริ่มตนจากคําถามเรื่องท่ัวไป แลวจึงเขาสูประเด็นการศึกษา เพ่ือตองการขอมูลในเชิงลึกมากข้ึน 

2. การสังเกต (Observation) ผูวิจัยใชการสังเกต แบบไมมีสวนรวม (Non-Participant 

Observation) เปนการสังเกตผูคนโดยท่ีนักวิจัย ไมตองมีปฏิกิริยาโตตอบหรือปฏิสัมพันธกับคนท่ีตน

สังเกต 
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ประเภทอุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล  

1. เครื่องมือท่ีชวยจดบันทึก คือ สมุดจดและปากกา เพ่ือใชจดบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ 

พฤติกรรมของผูใหขอมูล บุคลิกภาพ สภาพแวดลอม และบรรยากาศ 

2. อุปกรณบันทึกเสียงและวิดีโอบันทึกภาพเคลื่อนไหว เพ่ือใชบันทึกขอมูลระหวาง 

การสัมภาษณระดับเชิงลึก เพ่ือการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและตรวจสอบความเคลื่อนไหวของขอมูล 

3 กลองถายรูป เพ่ือใชบันทึกภาพกิจกรรมและภาพเหตุการณตางๆ ท่ีผูวิจัยเห็นวาสมควร 

บันทึกไวเปนหลักฐานในการเก็บขอมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

จําแนกตามแหลงท่ีไดขอมูล แบงออกเปน 2 แหลงดังนี้ 

1. ขอมูลท่ีไดจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary Source) การเก็บรวบรวมขอมูล คนควา 

จากตําราหนังสือ รายงานการศึกษาวิจัย บทความตางๆ โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาออยางละเอียด เพ่ือ

นําขอมูลท่ีไดมาประกอบการวิจัย เพ่ือเปนประโยชนในการกําหนดประเด็นท่ีจะศึกษา และสรางกรอบ

แนวคิด และแนวคําถามในการวิจัย 

2. ขอมูลท่ีไดจากแหลงปฐมภูมิ (Primary Source) ขอมูลหลักไดจากการเก็บรวมรวม

ขอมูลภาคสนาม แบงวิธีการเก็บขอมูลเปน 2 แบบ คือ การสังเกต และ การสัมภาษณ 

 2.1 การสังเกต (Observation) เปนวิธีที่ผูวิจัยเรียนรูจากการสังเกตในขณะท่ี

เหตุการณเกิดข้ึนและดําเนินไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการกําหนดหรือดัดแปลงใดๆ ใชวิธีสังเกตแบบ

ไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) เปนการสังเกตโดยท่ีผูถูกสังเกตไมรูตัว ทําใหพฤติกรรม 

ของผูถูกสังเกตเปนไปตามธรรมชาติเพ่ือใหไดขอมูลเท็จจริง ผูวิจัยจะอยูหางจากผูท่ีถูกสังเกต และไมมี

สวนรวมในสถานการณนั้นๆ รวบรวมขอมูลจากสิ่งท่ีไดเห็นและไดยินเทานั้น เปนการสังเกตท่ีผูวิจัยไม

มีปฏิกิริยาโตตอบกับผูคนท่ีสังเกต และควรใหความสําคัญกับ 3 สิ่ง คือ (1) สถานท่ี (Place) หมายถึง 

ท่ีเกิดเหตุการณ โดยสถานท่ีเปนสวนหนึ่งของขอมูลในการสังเกตตองบันทึกรายละเอียดของสถานท่ี

โดยตองพรรณนาใหเห็นภาพวาเหตุการณนั้นๆ อยูในสถานท่ีเชนไร ตองละเอียดมากจนเห็นภาพ ใน

การบรรยายไมตองใสความรูสึกของผูสังเกต แตตองบรรยายใหผูอานรูสึกเหมือนเห็นภาพเดียวกับท่ีผูสังเกต 

เห็นใหได (2) กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (Activities) เปนสวนสําคัญของขอมูลเพราะเปนการเชื่อมโยงไปถึง

ผูกระทําวามีใครเก่ียวของบาง ผูวิจัยจึงตองบันทึกขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมนั้นๆ 

 2.2 การสัมภาษณในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Oualitative Interview) โดยใชวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)เปนการสัมภาษณ ในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ โดยการใชประเด็น 

หรือแนวคําถามกวางๆ เพ่ือตองการกระตุนใหคูสนทนาเลาเรื่องราวอยางมีเปาหมายและการสัมภาษณ 

เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูสัมภาษณกับผูถูกสัมภาษณ และใชคําถามที่นําไปสูการสนทนาภายใต
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บรรยากาศท่ีผอนคลาย สบายๆ และเปนสวนตัว วางใจ ม่ันใจ และกลาท่ีจะเปดเผยเรื่องราวตลอดจน

ความความคิดของเขารวมถึงเรื่องการมีสวนรวม สรางบรรยากาศในการสนทนาใหเปนไปอยางธรรมชาติ 

ทักทายสรางความคุนเคยตอกัน เพ่ือใหเกิดความสนิทสนมทําใหคูสนทนากลาเปดใจท่ีจะพูดคุยมากข้ึน 

ชี้แจง รายละเอียดตางใหคูสนทนาเขาใจ อธิบายวัตถุประสงคการวิจัย เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณเขาใจใน

วัตถูประสงคของผูวิจัยและตอบคําถามไดตรงประเด็นตามท่ีผูวิจัยตองการขอมูล แจงผูใหขอมูลทราบ

เก่ียวกับความสําคัญของขอมูลท่ีผูวิจัยจะไดรับจากเขา เพื่อสนทนาใหไดความจริง รวมถึงเรื่องการมี

สวนรวม คือการท่ีท้ังสองฝายตางมีสวนรวมเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคเดียวกัน การสัมภาษณจะเปนการ

ท่ีท้ังสองฝายแลกเปลี่ยนคําถามและคําตอบกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เหมือนการเจรจา 

ตอรองเพ่ือใหไดความจริง สิ่งท่ีเขารู หรือความคิดเห็นของเขา ในการตั้งคําถามที่ผูตอบจะไมตอบใน

ภาวะปกติ (อรนรินทร ขจรวงศวัฒนา, 2552) 

การสัมภาษณเปนแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured) เปนการสัมภาษณท่ีมีแนวคําถาม 

ในการดําเนินการ ใชคําถาม ท่ีถูกเตรียมไวแลวเปนแนวทาง และคําถามจะเปนแบบเปดกวาง แตแนว

คําถามตองมีความชัดเจน ในการสัมภาษณสามารถยืดหยุนได โดยผูสัมภาษณจะตองจับประเด็นของ

การตอบคําถามของผูใหขอมูล เพ่ือชวยใหกําหนดแนวทางในการถามคําถามตอไปได วาจะอยูในประเด็น

เรื่องเดิมหรือจะเปลี่ยนประเด็น ดูจากขอมูลท่ีไดรับวาเพียงพอหรือไม (ชาย โพธิสิตาม, 2549) ผูวิจัยใช

แบบสัมภาษณในการพูดคุยกับทายาทธุรกิจ ซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับการสืบทอดกิจการของ 

ครอบครัวและใชคําถามหวานลอม เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนและละเอียดมากข้ึน 

 

ความถูกตองตรงประเด็นและความนาเช่ือถือไดของผลการศึกษา 

ความถูกตองตรงประเด็น (Validity) เปนคุณสมบัติของผลผลิตจากการวิจัย ซ่ึงมาในรูปแบบ 

ของขอมูล การคนพบ คําอธิบายประเด็น ขอสรุป การตีความวาถูกตองตามสภาพท่ีเปนอยูของกลุมตัวอยาง 

และถาบอกวาสิ่งใดถูกตองเราหมายถึงสิ่งนั่นเชื่อถือได สามารถหาเหตุผลมาอธิบายไดชัดเจน ไมเลื่อนลอย 

(ชาย โพธิสิตา, 2556) การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการวิจัยเพ่ือสรางความนาเชื่อถือ โดยใช

วิธีในการตรวจสอบตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดยจะเปรียบเทียบขอมูลจาก 2 ดาน 

คือ การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) โดยตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลจาก

หลายแหลง วามีความถูกตองและตรงกันหรือไม ถาขอมูลทุกแหลงมีความสอดคลองกัน แสดงวาขอมูล 

ท่ีผูวิจัยไดมามีความถูกตอง โดยพิจารณาขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและสัมภาษณ ตรวจสอบความชัดเจน 

ของคําพูดจากประเด็นเดียวกันแตตางเวลากันออกไป เปรียบเทียบสิ่งท่ีพูดในสถานท่ีท่ีมีความเปนสวนตัว 

กับสาธารณะ ตรวจสอบขอมูลกับการสัมภาษณและเอกสารตางๆ ท่ีบันทึกไว เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ 

เพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน ใชวิธีสังเกตควบคูกับการซักถามและศึกษาขอมูลจากเอกสารหลายๆ

แหลงประกอบ (สุภางค จันทวานิช, 2552) 
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ข้ันตอนการวิจัย 

1. คนควาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับหัวขอวิจัย “กลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายใน 

ครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง” 

2. กําหนดท่ีมา และความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวย 

การศึกษากลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว แนวทางในการปฏิบัติ ในการสืบทอดธุรกิจ

ภายในครอบครัว รวมไปถึงการศึกษาปญหา อุปสรรคการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว 

3. ทบทวนวรรณกรรมโดยศึกษาสาระความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ีวิจัย อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับหัวขอวิจัย แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับธุรกิจครอบครัว แนวคิดและทฤษฎีการสืบทอด 

ธุรกิจครอบครัว แนวคิดเก่ียวกับการเปนผูประกอบการ แนวคิดเก่ียวกับความเต็มใจของทายาท ขอมูล

เก่ียวกับผูประกอบธุรกิจปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

4. จัดทํากรอบแนวคําถามการวิจัย เพ่ือใชในการสัมภาษณจากกลุมผูใหขอมูลของการวิจัย 

เพ่ือใหไดขอมูลครบถวนและตรงประเด็น ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

5. เตรียมอุปกรณตางๆ เพ่ือใชในการสัมภาษณ เชน สมุดบันทึก ปากกา เครื่องบันทึกเสียง 

กลองถายรูป 

6. สัมภาษณผูใหขอมูลหลัก โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยเก็บขอมูลใชการบันทึก

คําพูดของผูใหขอมูลโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงคําพูดเหลานั้น และบันทึกเหตุการณแวดลอมรอบๆ 

ประกอบดวย ขอมูลตางๆ ท่ีไดมา เปนการถามดวยคําถามปลายเปด เก็บขอมูลเกี่ยวกับประสบการณ

จากการทําธุรกิจของครอบครัว ความรู ตางๆ ท่ีสั่งสมจากประสบการณท่ีไดรับจากรุนสูรุน ปจจัยท่ีทําให

ประสบความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนตลอดจนแนวทางการแกไข รวมถึงความรูสึกตางๆ และ

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม จะเก็บขอมูล จากการเฝาสังเกตและบันทึกโดยละเอียด 

7. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ถอดเทปสัมภาษณ เตรียมขอมูลมาวิเคราะห 

และดําเนินการวิเคราะห 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขาย 

ปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ” ไดใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

จากการสัมภาษณ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การพิมพบทสัมภาษณ ผูวิจัยถอดเทปบทสัมภาษณของผูใหขอมูลหลักแบบคําตอคํา 

และนํามาพิมพเปนบทสัมภาษณ 

2. การสํารวจภายในตัวเอง การสํารวจตัวเองเพ่ือดูวาตัวเองมีความคิดอคติหรือบทสรุป

ท่ีคิดเอาไวกอนเก่ียวกับปรากฏการณท่ีศึกษานั้นหรือไม โดยผูวิจัยจะตองทําการขจัดอคติท่ีมีอยูในใจและ 
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ความเอนเอียงออกไปกอนการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหผูวิจัยสามารถวิเคราะหขอมูลดวยความคิดท่ีสดใหม 

มีทัศนคติท่ีเปดกวาง เพ่ือใหเห็นปรากฏการณนั้นเปนไปอยางแทจริง 

3. การแยกขอมูล ผูวิจัยแยกขอมูลท่ีศึกษาท้ังหมดออกเปนสวนยอยๆ ตามความหมายและ 

ขอมูลท่ีปรากฏอยูในแตละสวน แลวคัดแยกขอมูลออกเปนเรื่องๆ อยางชัดเจน และจัดการสวนตางๆ 

มาคัดเลือกเพ่ือเพ่ือจัดกลุมขอมูลใหเปนกลุมๆ ตามความหมายท่ีเชื่อมโยงกัน โดยแบงความหมายของ

แตละกลุมท่ีประกอบดวยขอมูลท่ีเปนเรื่องเดียวกันอยางชัดเจนและแทจริง 

4. การแสดงเนื้อหาเรื่องท่ีศึกษาดวยคําบรรยาย ผูวิจัยตองใหคําบรรยาย แตละเรื่องโดยสรุป 

และเรียบเรียงเปนขอความมาจากประสบการณของผูใหขอมูลหลักแตละคน 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขาย 

ปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลดวยวิธีวิทยาแบบ

ปรากฏการณวิทยา ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก และใช 

วิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผูใหขอมูลหลักจํานวน 9 คน โดยศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. กลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจปลาทะเล ในพ้ืนท่ี 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

2. ปญหา อุปสรรคการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว และแนวทางแกไขปญหาของ

การสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

กลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง 

กอนผูประกอบการเขามาทําธุรกิจคาขายปลาทะเลในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จากผลการวิจัยพบวา ผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีแหลงท่ี

พักอาศัยใกลกับทาขนสงปลาทะเล สงผลใหสะดวกตอการรับปลาทะเลไปจําหนาย และผูประกอบการ 

บางคนทําอาชีพท่ีใกลเคียงกับการขายปลาทะเล เชน การรับจางสงปลาทะเลไปยังผูคาปลีกท่ีสั่งซ้ือปลา 

เปนพนักงานยกสินคาภายในทาขนสงปลา ผูประกอบการบางรายออกเรือจับปลาแลวปลาท้ังหมดมา

จําหนายใหแกผูคาสงโดยตรง  

ขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณจากเจาของธุรกิจผูเริ่มกอตั้งธุรกิจคาปลาทะเล สอดคลองดังนี้ 

กอนหนาท่ีจะเขามาทําธุรกิจลุงเคยขับรถสงปลาใหกับทาเรือมากอน โดยท่ีลุงได

คาจางจาก การสงปลาคร้ังละสี่สิบบาท โดยท่ีภรรยาของลุงขายขาวแกงจะแยกงานกันทํา

คือลุงจะไปชวยภรรยาลุงทําขาวแกงกอนหลังจากนั้นลุงก็ไปรับปลาไปสงตามที่เจาของปลาจะ

จางไป ตอนหลังก็เปลี่ยนไปขับรถสองแถว แตวาลุงมีญาติขายปลาอยู ญาติลุงเอาปลามาให

ขาย ลุงไดปลามา 150 กิโล ลุงลองไปขาย สรุปแลว ลุงขายปลาไดกิโลกรัมละ 10 บาท 150 โล 

ลุงใชเวลาขายเพียงวันเดียวหลังจากนั้นลุงก็ชวนภรรยา ลุงมาขายดวย หลังจากนั้นลุงก็ขาย

ปลามาตลอด (ฉะออน ชักชวน, 2559) 

 

29 
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“เม่ือกอนท่ีบานพ่ีออกเรือหาปลาอยางเดียว ทางบานพ่ีมองวารายไดนอยกวาไปขายเอง  

พ่ีไดเอาปลาไปลองขายเองตอนแรกก็ขายไมหมดเพราะวาไมรูตองทําอยางไรบางรูแคชื่อปลาราคาก็เดิน 

ดูเอาจากคูแขงรานใกลๆ กัน หลังจากนั้นมาก็เอาปลามาขายเองตลอดเพราะไดกําไรดีกวาขายผานคนอ่ืน” 

(ทรงพล ยวดยิ่ง, 2559) 

“ปาเปนพนักงานยกของอยูในทาเรือปาไดรายไดวันละ 50 บาท ก็พอใชนะแต

เหนื่อยมาก ปาเห็นเพื่อนปาที่เขาเอาปลาไปขายกันปาเลยลองใหแฟนปาเอาไปขายบางรายได

ดีมากปาเลยออกไปชวยแฟนปาขายมาตลอด หลังจากที่ปามาชวยแฟนขายปลาอยูพักนึง ปาก็

ออกจากงานมาชวยแฟนปาขายปลาแทน (ทุเรียน ชักชวน, 2559) 

ระยะกอนเขาสูธุรกิจ 

1. จากผลวิจัยพบวา กอนเขามาทําธุรกิจจําหนายปลาทะเลในการสืบทอดธุรกิจภายใน

ครอบครัวนั้นเปนการสืบทอดจากรุนสูรุนโดยเม่ือผูประกอบการในรุนแรกมีบุตรในการดําเนินธุรกิจมี

ความจําเปนตองพาบุตรติดตามไปดวยเพราะพ่ีนองในครอบครัวตางมีภาระตองทํางานหารายได จึงทํา

ใหบุตรไดเห็นและเรียนรูข้ันตอนการดําเนินธุรกิจของบิดามารดา 

ขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณจากเจาของธุรกิจผูเริ่มกอตั้งธุรกิจคาปลาทะเล สอดคลอง

ดังนี ้

“ลุงและปามีความจําเปนท่ีตองเอาลูกไปทํางานดวยเพราะท่ีบานไมมีคนอยู และทุกครั้ง

ลูกลุงจะเขามาชวยทํางานเหมือนอยากเลนดวยลุงก็ปลอยใหลูกลุงเลนพอนานไปก็กับกลายเปนวาตอง

มาทํางานดวยกัน” (จําลอง ประสมทรัพย, 2559) 

“พ่ีติดตามพอแมมาทํางานดวยทุกวันตั้งแตจําความไดมารูตัวอีกทีก็มาชวยทํางานแลวแต

ก็ไดเรียนรูงานไปในตัวเหมือนเราซึมซับการทํางานโดยท่ีเราไมรูตัวเลยนะ ตอนหลังพ่ีก็มาประจํา เพราะ 

ติดสถานท่ีแลวก็ไมรูจะไปไหนก็มาทํางานดีกวา” (สุริยา ยวดยิ่ง ,2559) 

2. ข้ันแนะนําใหรูจักธุรกิจ จากผลวิจัยพบวา บิดา มารดา แนะนําใหบุตรรูจักกับบุคคล

ท่ีมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจท้ังผูซ้ือ และผูขายปลาทะเลเพ่ือสรางความสัมพันธ รวมถึงการสรางความคุนเคย 

ตอกัน บิดา มารดา จึงไมจําเปนตองสอนกระบวนการทํางานเพราะรูปแบบธุรกิจไมซับซอนมาก ผูสืบทอด 

สามารถเรียนรูการดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง เนื่องจากผูสืบทอดผานการซึมซับประสบการณมาเปน

เวลานาน ท้ังการ สังเกต หรือการสอบถามเก่ียวกับการทํางานในขณะท่ีติดตามบิดา มารดา ไปทําธุรกิจ 

ขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณจากเจาของธุรกิจผูเริ่มกอตั้งธุรกิจคาปลาทะเล สอดคลอง

ดังนี ้
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“หลังจากท่ีลูกลุงเขามาชวยงานลุงก็แนะนําใหรูจักคนนูนคนนี้เพราะจะไดทํางานกันงายข้ึน 

และลุงมองวาจะเปนประโยชนกับการทํางานในอนาคตจะไดมีคนท่ีรูจักมากๆ เวลาขอความชวยเหลือ 

จากใครจะไดเปนเรื่องท่ีงาย” (จําลอง ประสมทรัพย, 2559) 

“พ่ีไดมีโอกาสทําความคุนเคยกับคนท่ีมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจแลวก็พอแมพาไปรูจักหลายคน 

โดยท่ีเรากําลังทํางานอยูก็รูจักคนเยอะทําใหการทํางานของพ่ีงายข้ึน พ่ีเรียนรูงานดวยตัวเองคือถึงเวลา 

ใหทําไรก็ทําไดหมด” (ธันวา ชักชวน, 2559) 

3. การเขามาทําธุรกิจในชวงแรก จากผลการวิจัยพบวา บิดา มารดาใหผูสืบทอดธุรกิจ

เขามาทํางานโดยมอบหมายใหทํางานแบบไมเต็มเวลา เชน เวลาหลังจากเลิกเรียน ในวันหยุด หรือชวง 

ปดภาคเรียนโดยใหผูสืบทอดเขามาชวยทํางาน มอบหมายงานดานการใชแรงงานเปนหลัก บิดา มารดา 

ไดใหคาตอบแทนตามความเหมาะสม เชน ทํางานหนึ่งวันไดคาตอบแทน120บาท เปนตน เพ่ือเปนสิ่ง 

จูงใจท่ีทําใหผูสืบทอดอยากเขามาชวยเหลอืงานโดยทําขอตกลงคือ ถาเขามาชวยเหลืองานจะใหคาตอบแทน 

ทุกครั้ง 

ขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณจากเจาของธุรกิจผูเริ่มกอตั้งธุรกิจคาปลาทะเล สอดคลอง

ดังนี ้

“ปาใหลูกปามาชวยงานชวงเวลาเลิกเรียนบางวันแลวก็วันหยุดเสารอาทิตยโดยท่ีปาจะให

เงินกินขนมมากข้ึนถาวันไหนลูกปามาชวยงาน โดยท่ีปาจะใหมาชวยงานยกของชวยลางของ เพราะวา

ปาทํากับลุงไมคอยไหว ไดลูกปานี่แหละท่ีคอยชวยงาน” (เอ้ือมพร ประสมทรัพย, 2559) 

“พ่ีก็มาทํางานทุกวันนะตอนเลิกเรียนหรือเสารอาทิตยก็ไดเงินใชเพ่ิม แตถาวันไหนมีการบาน 

มากหรือเสารอาทิตยไหนมีงานท่ีโรงเรียนก็จะไมไดมาชวยงานท่ีบานแตพอกับแมก็ใหเงินพ่ีใชนะในบางครั้ง” 

(ประกิต ประสมทรัพย, 2559) 

ระยะเขาสูธุรกิจ 

1. การเขามาทําธุรกิจเต็มเวลา จากผลการวิจัยพบวาเม่ือผูสืบทอดธุรกิจสําเร็จการศึกษา 

ข้ันสูงสุดตามความสามารถของแตคน บิดา มารดาไดใหผูสืบทอดเขามาทําธุรกิจคาปลาทะเล โดยให

ทํางานเต็มเวลากําหนดคาตอบแทนเปนรายวันเพ่ือใหบุตรมีความรับผิดชอบ หากวันไหนไมมาทํางาน

จะไมไดรับคาตอบแทน ผูสืบทอดจึงตองมีความรับผิดชอบสูงท้ังการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน 

บิดา มารดา เปนผูกําหนดภาระงาน โดยในระยะนี้บิดามารดาไดมอบหมายงาน เชน การยกลังปลา 

ยกถังใสปลา เปนตน  

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ จากผูสืบทอดธุรกิจสามารถนํามาอางอิงใหไดตรงกับประเด็นนี้ 

คือ 
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“หลังจากพ่ีเขามาทํางาน พ่ีตองทํางานทุกวันโดยท่ีไมมีวันหยุดเลย เหนื่อยมาก เพราะตอง 

ทํางานใชแรงงาน แตดีหนอย พ่ีจะไดรับคาตอบแทนเปนรายวัน แตก็มีขอเสียนะคือวันไหนที่ไมไดไป

ทํางานก็จะไมไดรับคาตอบแทนเลยทําใหพี่ตองไปทํางานทุกวัน แตพอพี่ทําไปเรื่อยๆ ก็ปรับตัวได 

(ประกิต ประสมทรัพย, 2559) 

“ลุงใหลูกลุงเขามาทํางานทุกวันหลังจากท่ีลูกลุงเรียนจบแลวก็ใหคาตอบแทนเปนรายวัน 

ลุงใหลูกลุงทํางานทุกอยางเลยรับผิดชอบงานแรงงาน วันไหนท่ีลูกลุงไมมาทํางานลุงก็จะไมใหคาตอบแทน 

เพราะวาลุงอยากใหลูกลุงมาทํางานทุกวัน” (จําลอง ประสมทรัพย, 2559) 

2. การมอบหมายงานใหรับผิดชอบหนาที่ที่สูงขึ้น จากผลการวิจัยพบวาเมื่อบุตรมี

ความชํานาญหรือมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่สักระยะหนึ่ง บิดา มารดา ใหผูสืบทอดธุรกิจ

รับผิดชอบตัดสินใจกําหนดจํานวนปลาท่ีตองซ้ือเพ่ือนํามาจําหนาย และกําหนดชนิดของปลาทะเลให

ตรงกับความตองการของลูกคาในแตละวัน โดยบิดา มารดา มีสวนชวยในการตัดสินใจ และคอยดูแล

ดานการสั่งสินคาในแตละวัน ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป หากสั่งปลามากเกินไปทําใหปลาเหลือขาย

ไมมีความสด หากสั่งปลาจํานวนนอยเกินไปทําใหไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา จึงแกปญหา

ดวยการแบงปลาท่ีลูกคาตองการใหไดปริมานปลาท่ีเทากัน หากไมแบงปลาใหลูกคาแตละรายจะทําให

ลูกคาท่ีไมไดปลาตามท่ีตองการไมพึงพอใจ 

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ จากผูสืบทอดธุรกิจสามารถนํามาอางอิงใหไดตรงกับประเด็นนี้ 

คือ 

“พ่ีมีงานเพ่ิมเยอะมากรับผิดชอบงานเพ่ิมนอกจากงานใชแรงงาน พ่ีตองกําหนดชนิดของปลา 

ตองขายอะไรยังไงเทาไหร ตอนแรกท่ีทําก็เครียดมากเพราะไมมีความม่ันใจในการทํางานเลยเพราะวา

เม่ือกอนทํางานใชแรงงานอยางเดียว (ทรงพล ยวดยิ่ง, 2559) 

“ปาใหลูกปาตัดสินใจเรื่องการกําหนดจํานวนของท่ีเอามาขาย แลวก็ปลาท่ีเอามาขายวา

ตองมีปลาอะไรบาง ปาปลอยใหลูกปาคิดเองทําเองเลยเพ่ือจะไดทํางานเองได และสามารถเขามาทํางาน 

แทนปากับลุงได” (ทุเรียน ชักชวน, 2559) 

ระยะสืบทอดธุรกิจ 

1. การสืบทอดธุรกิจในชวงแรก หลังจากบิดา มารดา เกิดความไววางใจใหบุตรรับผิดชอบ 

งานไดระยะหนึ่ง และพบวาบุตรมีความสามารถในการสั่งซ้ือปลาทะเลจึงเริ่มวางมือโดยมอบใหผูสืบทอด 

ธุรกิจรับผิดชอบงานท้ังหมด โดยท่ีบิดา มารดา มีสวนชวยใหคําปรึกษาเก่ียวกับธุรกิจของครอบครัว

และยังชวยเหลือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานและการซ้ือขายปลาทะเล ในบางครั้งผูสืบทอด

ตองตัดสินใจแกไขปญหาเองเนื่องจากบิดา มารดา ไมอยูสถานท่ีทํางาน เชน ปญหาจํานวนปลาทะเล

ไมพอตอความตองการของลูกคา ปญหาชนิดของปลาไมตรงกับความตองการ เปนตน ผูสืบทอดจึงมี

ความจําเปนตองแกไขปญหาดวยตนเองเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง 
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ขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณจากเจาของธุรกิจผูเริ่มกอตั้งธุรกิจคาปลาทะเล สอดคลอง

ดังนี้ 

“ลุงปลอยใหลูกลุงทํางานเองแตวาลุงยังคงเขามาชวยดูบางครั้งแตจะไมคอยมาเทาไหร

เพ่ือท่ีจะทําใหลูกลุงสามารถแกไขปญหาไดดวยตัวเอง ลูกลุงตองดูแลเรื่องการเงินดวยเพราะวาในบางครั้ง 

ลุงไมไดมาทํางานดวย” (จําลอง ประสมทรัพย, 2559) 

“พ่ีเขามาทํางานแทนพอแมพ่ีเลยชวงแรกพ่ีเจอปญหาเยอะมากแตก็ตองพยายามแกไขปญหา 

เองเพราะวาจะไดดูแลธุรกิจไดดวยตัวเอง อารมณเหมือนเปนเจาของธุรกิจไปเลยแตเรื่องเงินพอแมพ่ียัง 

เปนคนจัดการรับผิดชอบใหอยูแตในบางวันก็ปลอยใหดูแลเอง” (ประกิต ประสมทรัพย, 2559) 

2. การสืบทอดธุรกิจจากบิดา มารดา จากผลการวิจัยพบวา ผูสืบทอดรับผิดชอบงานแบบ 

เต็มตัวโดยเปนผูตัดสินใจในธุรกิจทุกอยาง รับผิดชอบทรัพยสินของธุรกิจ ไดรับความไววางใจจากบิดา 

มารดา ใหรับผิดชอบงานทุกอยางของธุรกิจ โดย บิดามารดาเขามาดูธุรกิจเปนครั้งคราว เนื่องจาก

ความผูกพันในธุรกิจท่ีตนไดสรางข้ึน แตไมออกความคิดเห็นหรือชวยติดสินใจปลอยใหบุตรไดดําเนินธุรกิจ 

ดวยตนเอง 

ขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณจากเจาของธุรกิจผูเริ่มกอตั้งธุรกิจคาปลาทะเล สอดคลอง

ดังนี้ 

“พ่ีทํางานแทนพอแมเลยนะ ทุกอยางพ่ีรับผิดชอบหมดเลยงานเยอะมาก แตพอแมพ่ีก็ยัง

มาดูบางบางครั้ง พ่ีแกไขปญหาเองทุกอยางเลยไมวาจะเปนเรื่องเงิน เรื่องลูกคา เรื่องของท่ีเอามาขาย 

แตพ่ีก็ทําไดนะเพราะวาพ่ีทํามานานแลวเคยชินกับการทํางานทุกวันอยูแลว” (ประกิต ประสมทรัพย, 

2559) 

“ลุงไมตองมาทํางานแทนเลยลุงปลอยใหลูกลุงมาทํางานแทนเลยลุงไวใจแลว เพราะวา

กวาลูกลุงจะเขามาทํางานไดแบบเต็มตัวก็ใชเวลายาวนานเกือบจะท้ังชีวิตของเขาเลยลุงเลยไมคอยกังวล 

กับการทํางานของลูกลุงเทาไหรแตก็มีแวะเขามาดูบางบางครั้งเหมือนมีความรูสึกผูกพันกับงานท่ีเคยทํา” 

(ฉะออน ชักชวน, 2559) 

5. แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขาย

ปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 5.1 ความสัมพันธทางสังคมภายครอบครัว บิดา มารดา สรางความสัมพันธในครอบครัว 

หลายทาง เชน รับประทานอาหารพรอมกันชวยใหเกิดการพูดคุยสนทนา บิดา มารดา มอบของขวัญ

ใหบุตรเม่ือถึงวันสําคัญทุกครั้ง เปนตน บุตรไมลืมวันสําคัญของบิดามารดาเพ่ือมอบของขวัญใหบิดามารดา 

ในวันสําคัญ เพ่ือเปนการสรางความสําพันธท่ีดีตอกันโดยใชสิ่งของหรือความรูสึกท่ีดีตอกันสงผลให

ครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีตอกันภายในครอบครัว 
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 5.2 การสนับสนุนดานศึกษา บิดา มารดา สงเสริมใหบุตรหลานไดรับการศึกษา 

เพราะบิดา มารดา เห็นวาการศึกษาเปนสวนสําคัญในการชวยพัฒนาธุรกิจครอบครัวในอนาคตได บิดา 

มารดาคิดวาความ ความรูเทานั้นท่ีจะติดตัวบุตรไปตลอดชีวิต ในอนาคตท่ีผูสืบทอดอาจไมไดทําธุรกิจ

นี้ผูสืบทอดยังมีความรูจากการศึกษาท่ีสามารถทําใหผูสืบทอดเอาตัวรอดจากการใชชีวิตในปจจุบันได 

 5.3 การรับผิดชอบตอหนาท่ี ทายาทท่ีไดรับการสืบทอดธุรกิจตอนั้น ตองมีความ

ขยัน คือไมนอนตื่นสาย มาทํางานตรงเวลา เปนตน เนื่องจากงานเหลานี้ไมมีวันหยุดงานตองทําทุกวัน 

เพราะการหยุดงานเทากับเสียรายได ดังนั้น ตองมีการสรางระเบียบวิจัยใหกับผูสืบทอดธุรกิจ คือ หาก

ไมมาทํางานจะไมไดรับคาตอบแทน หรืออาจถูกตําหนิจากบิดามารดา  

 5.4 การเรียนรูการทํางาน ผูสืบทอดเกิดการเรียนรูงานจากการติดตามบิดามารดา

มาสถานท่ีทํางานตั้งแตวัยเด็ก โดยมีรูปแบบงานดังนี้ ตื่นนอน 06.00 น. โทรศัพทสั่งปลาทะเลจากทาเรือ 

07.00 น. ออกเดินทางไปซ้ือปลาทะเลท่ีสถานท่ีรับปลาทะเลถึงประมาน 08.00 น. มีพนักงานยกของข้ึนรถ 

ในแตละวันมีพนักงานชวงเชาประมาน 4 คน หลังจากนั้นนําปลาทะเลมาสงท่ีตลาดในพ้ืนท่ีอําเภอแกลง 

ผูสืบทอดธุรกิจนําปลาทะเลลงจากรถโดยมีพนักงานยกของชวยงาน 1คน ปลาทะเลถูกจําหนายใหลูกคา 

ซ้ือสงกอน เพ่ือทําใหลูกคาซ้ือสงไดรับปลาทะเลท่ีตองการ เม่ือปลาทะเลท่ีเหลือจากการขายสง จะถูก

นํามาขายปลีกตอไป ผูสืบทอดธุรกิจซึมซับการทํางานจากการเห็นสอบถามและสถานการณท่ีเกิดข้ึน

จากสถานท่ีทํางานสงผลใหผูสืบทอด มีประสบการณและสามารถประกอบกิจการไปไดโดยไมตองถูก

อบรมจากบิดามารดา รูปแบบงานไมมีความซับซอนมากเปนธุรกิจท่ีซ้ือมาขายไป 

 5.5 แนวทางการแกไขปญหาทางธุรกิจในอนาคต บิดามารดาวางแผนงานไวดังนี้ 

ตองเพ่ิมจํานวนลูกคาท่ีซ้ือสงใหไดในทุกปโดยเปดโอกาสใหลูกคาท่ีไมมีทุนสามารถเอาปลาทะเลไป

จําหนายกอน จากนั้นเอารายไดมาใหอีกวันหนึ่งได เพ่ือเปนการขยายฐานลูกคาซ้ือสง และเพ่ิมอํานาจ

ในการตอรองจากแหลงท่ีซ้ือปลาทะเลไดมากข้ึน  

 

ปญหา อุปสรรคการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว และแนวทางแกไขปญหาของการสืบทอดธุรกิจ 

ภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

1. ความสมัครใจในการสืบทอดธุรกิจ ผูสืบทอดธุรกิจไมมีความตองการทําธุรกิจครอบครัว 

ตอจากบิดามารดา อันเนื่องมาจากขาดความผูกพันกับธุรกิจครอบของตน และจากการไดไปศึกษาตอ

ทําใหผูสืบทอดธุรกิจมีทางเลือกอ่ืนในการทํางานมากข้ึน เชน ไปเปนพนักงานบริษัทเพ่ือไดเงินเดือนประจํา 

เปนตน มีวิธีแกไขปญหาโดยการปลูกฝงแนวคิดและทัศนคติท่ีดี ใหมีสวนรวมในการทํางานตั้งแตวัยเด็ก 

และทําใหผูสืบทอดเปนสวนหนึ่งของธุรกิจโดยใหมาชวยทํางานทุกครั้งเม่ือมีโอกาส เชน หลังเลิกเรียน 

วันหยุดเสารและอาทิตย ชวงปดภาคเรียน เปนตน 
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2. ความไววางใจในการทํางาน ในบางครั้งผูสืบทอดปฏิบัติตัวไมถูกตองขาดการรับผิดชอบ 

หนาท่ี เชน นอนตื่นสาย มาทํางานไมตรงเวลา การใชเงินเกินตัว เปนตน สงผลใหบิดามารดาเกิดความ

ไมไววางใจใหผูสืบทอดธุรกิจทําธุรกิจตอไป หรือไมสามารถปลอยธุรกิจคาขายปลาทะเลใหกับรุนตอไป

ได โดยผูสืบทอดธุรกิจมีความตองการสืบทอดธุรกิจนี้แลว ผูสืบทอดธุรกิจตองปรับตัวใหสอดคลองกับ

ความตองการของบิดามารดา เพ่ือไมใหเกิดความไมไววางใจในการทํางาน เชน การนอนตื่นเร็วข้ึน มา

ทํางานใหตรงเวลา จัดสรรการใชจายเงินใหดีโดยการกําหนดการใชจายเงินในแตละวันวาควรใชได

เทาไหรตอวัน  

3. อิสระในการใชชีวิต เนื่องจากผูสืบทอดธุรกิจยังอยูในชวงวัยรุนสงผลใหผูสืบทอด

ขาดอิสระในการใชชีวิต เพราะตองทํางานทุกวัน การใชชีวิตชวงวัยรุนจะหายไป เชน เท่ียวกับเพ่ือน 

คุยกับคนรัก เปนตน วิธีการแกไขคือ ผูสืบทอดใหรางวัลชีวิตกับตน เปนสิ่งของ หรือวันหยุดพักผอน

เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเปนการผอนคลายการทํางานใหมีกําลังใจในการทํางาน 

4. ความขัดแยงระหวางการทํางาน  

 4.1 ระหวางลูกคา การแบงปลาทะเลใหกับลูกคาซ้ือสงไมเปนไปตามท่ีลูกคาตองการ 

เนื่องจากปลาบางชนิดมีความตองการมาก เจาของธุรกิจแกไขดวยวิธีการแบงใหเทากัน และจะพยายาม 

ทําใหทุกคนไดปลาทะเลท่ีตองการทุกวัน ปญหานี้ในระยะแรกผูสืบทอดธุรกิจปรึกษาบิดามารดาทุกครั้ง 

เนื่องจากอาจทําใหเสียลูกคาซ้ือสงได เม่ือผูสืบทอดทํางานไปไดระยะหนึ่งก็จะปรับตัวได และไมปรึกษา 

บิดามารดาอีก เพ่ือสรางความไววางใจใหกับบิดามารดา 

 4.2 ระหวางคนในครอบครัว ในบางครั้งเกิดปญหาตอกัน เชน บุตรไมทําตามคําสั่ง

ในทันที บุตรมาทํางานไมตรงเวลา เปนตน สงผลใหทะเลาะกัน และสงผลถึงการทํางาน ไมสื่อสารกัน

ระหวางงาน ทําใหงานเกิดปญหา เชน มีปญหากับมารดา มีปลาทะเลสงลูกคาโดยท่ีบุตรตองไปสงแต

ทํางานอ่ืนอยู มารดาจะไมเตือนใหสงปลาทะเล ปลอยใหจําไดเองทําใหในบางครั้งไมไดสงปลาทะเลให

ลูกคาในวันนั้น ลูกคาตองเดินทางมารับปลาทะเลเอง ปญหานี้บุตรแกไขดวยวิธีการ เม่ือถึงเวลาประมาณ

16.00 น. บุตรจะถามมารดาทุกครั้งวามีปลาทะเลตองไปสงท่ีไดบางทุกวันเพ่ือปองกันการลืมสงสินคา 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจปลาทะเล 

ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว 

ของผูประกอบธุรกิจปลาทะเล ศึกษาปญหา อุปสรรคการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว และแนวทาง

แกไขปญหาของการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวผูประกอบธุรกิจปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิทยาปรากฏการณวิทยา มีกรอบแนวคิดมุงเนน

ศึกษากลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 

ปญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาของกระบวนการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว 

รวมถึงศึกษาแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวของเพ่ือนําผลการศึกษามาสรุปเปนแนวทางในกระบวนการสืบทอด 

ธุรกิจครอบครัวของผูประกอบธุรกิจปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ผูวิจัยไดสรุปขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของตางๆ ใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม และวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูใหขอมูลหลัก

ไดแก ผูใหขอมูล 9คน ดังนี้ ผูกอตั้งธุรกิจ 3 คน ทายาท รุนท่ี 2 จํานวน 3 คน ทายาท รุนท่ี 3 จํานวน 

3 คน 

ผูวิจัยใชแนวคําถามท่ีพัฒนาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เปนแนวทางสัมภาษณแบบ 

เจาะลึก เก่ียวกับกลยุทธการสืบทอดธุรกิจครอบครัว แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 

ปญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางแกไขปญหาในกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของผูประกอบ 

ธุรกิจปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก มาวิเคราะหตามข้ันตอนการวิเคราะห 

ขอมูลเพ่ือใหไดกลยุทธในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 

ปญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางแกไขปญหาในกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของผูประกอบ 

ธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จากการวิเคราะหเคราะหขอมูลท่ีไดแสดงใหเห็นวากลยุทธการสืบทอดธุรกิจครอบครัว

แนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวปญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางการแกไขนั้น 

มาจากประสบการณของผูท่ีมีประสบการณ และไดประสบเหตุการณท่ีผูวิจัยตองการศึกษามากพอสมควร 

และเปนผูสืบทอดธุรกิจปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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ผูวิจัยขอเสนอขอมูลจากผลการศึกษาท้ังหมดในหัวจอสรุปผลการศึกษา และสวนของ

การอภิปรายการวิจัย ตลอดจนขอเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต ดังตอไปนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

กลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจปลาทะเล ในพ้ืนท่ี 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

1. กอนผูประกอบการเขามาทําธุรกิจคาขายปลาทะเลในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จากผลการวิจัยพบวา ผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

มีแหลงท่ีพักอาศัยใกลกับทาขนสงปลาทะเล สงผลใหสะดวกตอการรับปลาทะเลไปจําหนาย และ

ผูประกอบการบางคนทําอาชีพท่ีใกลเคียงกับการขายปลาทะเล เชน การรับจางสงปลาทะเลไปยังผูคาปลีก

ท่ีสั่งซ้ือปลา เปนพนักงานยกสินคาภายในทาขนสงปลา ผูประกอบการบางรายออกเรือจับปลาแลว

ปลาท้ังหมดมาจําหนายใหแกผูคาสงโดยตรง  

กลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอ

แกลง จังหวัดระยอง การสืบทอดสามารถแบงออกเปน 3 สวน ไดแก ระยะกอนเขาสูธุรกิจ ระยะเขาสู

ธุรกิจ ระยะสืบทอดธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาโดยจําแนกแบงออกเปน 3 ขอ ดังนี้ 

 1.1 ระยะกอนเขาสูธุรกิจ 

 1.1.1 จากผลวิจัยพบวา กอนเขามาทําธุรกิจจําหนายปลาทะเลในการสืบทอด

ธุรกิจภายในครอบครัวนั้นเปนการสืบทอดจากรุนสูรุนโดยเม่ือผูประกอบการในรุนแรกมีบุตรในการดําเนิน 

ธุรกิจมีความจําเปนตองพาบุตรติดตามไปดวยเพราะพ่ีนองในครอบครัวตางมีภาระตองทํางานหารายได 

จึงทําใหบุตรไดเห็นและเรียนรูข้ันตอนการดําเนินธุรกิจของบิดามารดา 

 1.1.2 ข้ันแนะนําใหรูจักธุรกิจ จากผลวิจัยพบวา บิดา มารดา แนะนําใหบุตร

รูจักกับบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจท้ังผูซ้ือ และผูขายปลาทะเลเพ่ือสรางความสัมพันธ รวมถึงการ

สรางความคุนเคยตอกัน บิดา มารดา จึงไมจําเปนตองสอนกระบวนการทํางานเพราะรูปแบบธุรกิจไม

ซับซอนมาก ผูสืบทอดสามารถเรียนรูการดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง เนื่องจากผูสืบทอดผานการซึมซับ

ประสบการณมาเปนเวลานาน ท้ังการ สังเกต หรือการสอบถามเก่ียวกับการทํางานในขณะท่ีติดตาม

บิดา มารดา ไปทําธุรกิจ 

 1.1.3 การเขามาทําธุรกิจในชวงแรก จากผลการวิจัยพบวา บิดา มารดาให

ผูสืบทอดธุรกิจเขามาทํางานโดยมอบหมายใหทํางานแบบไมเต็มเวลา เชน เวลาหลังจากเลิกเรียน ในวันหยุด 

หรือชวงปดภาคเรียนโดยใหผูสืบทอดเขามาชวยทํางาน มอบหมายงานดานการใชแรงงานเปนหลัก 

บิดา มารดา ไดใหคาตอบแทนตามความเหมาะสม เชน ทํางานหนึ่งวันไดคาตอบแทน 120 บาท เปนตน 
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เพ่ือเปนสิ่งจูงใจท่ีทําใหผูสืบทอดอยากเขามาชวยเหลืองานโดยทําขอตกลงคือ ถาเขามาชวยเหลืองาน

จะใหคาตอบแทนทุกครั้ง 

 1.2 ระยะเขาสูธุรกิจ 

 1.2.1 การเขามาทําธุรกิจเต็มเวลา จากผลการวิจัยพบวาเม่ือผูสืบทอดธุรกิจ

สําเร็จการศึกษาข้ันสูงสุดตามความสามารถของแตคน บิดา มารดาไดใหผูสืบทอดเขามาทําธุรกิจคา

ปลาทะเล โดยใหทํางานเต็มเวลากําหนดคาตอบแทนเปนรายวันเพ่ือใหบุตรมีความรับผิดชอบ หากวัน

ไหนไมมาทํางานจะไมไดรับคาตอบแทน ผูสืบทอดจึงตองมีความรับผิดชอบสูงทั้งการทํางานและการ

ใชชีวิตประจําวัน บิดา มารดา เปนผูกําหนดภาระงาน โดยในระยะนี้บิดามารดาไดมอบหมายงาน เชน 

การยกลังปลา ยกถังใสปลา เปนตน  

 1.2.2 การมอบหมายงานใหรับผิดชอบหนาท่ีท่ีสูงข้ึน จากผลการวิจัยพบวา

เม่ือบุตรมีความชํานาญหรือมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีสักระยะหนึ่ง บิดา มารดา ใหผูสืบทอด

ธุรกิจรับผิดชอบตัดสินใจกําหนดจํานวนปลาท่ีตองซ้ือเพ่ือนํามาจําหนาย และกําหนดชนิดของปลาทะเล 

ใหตรงกับความตองการของลูกคาในแตละวัน โดยบิดา มารดา มีสวนชวยในการตัดสินใจ และคอยดูแล 

ดานการสั่งสินคาในแตละวัน ไมมากเกินไปหรือนอยเกินไป หากสั่งปลามากเกินไปทําใหปลาเหลือขาย

ไมมีความสด หากสั่งปลาจํานวนนอยเกินไปทําใหไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา จึงแกปญหา

ดวยการแบงปลาท่ีลูกคาตองการใหไดปริมานปลาท่ีเทากัน หากไมแบงปลาใหลูกคาแตละรายจะทําให

ลูกคาท่ีไมไดปลาตามท่ีตองการไมพึงพอใจ 

 1.3 ระยะสืบทอดธุรกิจ 

 1.3.1 การสืบทอดธุรกิจในชวงแรก หลังจากบิดา มารดา เกิดความไววางใจให

บุตรรับผิดชอบงานไดระยะหนึ่ง และพบวาบุตรมีความสามารถในการสั่งซื้อปลาทะเลจึงเริ่มวางมือ

โดยมอบใหผูสืบทอดธุรกิจรับผิดชอบงานท้ังหมด โดยท่ีบิดา มารดา มีสวนชวยใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

ธุรกิจของครอบครัวและยังชวยเหลือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานและการซ้ือขายปลาทะเลใน

บางครั้งผูสืบทอดตองตัดสินใจแกไขปญหาเองเนื่องจากบิดา มารดา ไมอยูสถานท่ีทํางาน เชน ปญหา

จํานวนปลาทะเลไมพอตอความตองการของลูกคา ปญหาชนิดของปลาไมตรงกับความตองการ เปนตน 

ผูสืบทอดจึงมีความจําเปนตองแกไขปญหาดวยตนเองเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง 

 1.3.2 การสืบทอดธุรกิจจากบิดา มารดา จากผลการวิจัยพบวา ผูสืบทอด

รับผิดชอบงานแบบเต็มตัวโดยเปนผูตัดสินใจในธุรกิจทุกอยาง รับผิดชอบทรัพยสินของธุรกิจ ไดรับ

ความไววางใจจากบิดา มารดา ใหรับผิดชอบงานทุกอยางของธุรกิจ โดย บิดามารดาเขามาดูธุรกิจเปน

ครั้งคราว เนื่องจากความผูกพันในธุรกิจท่ีตนไดสรางข้ึน แตไมออกความคิดเห็นหรือชวยติดสินใจปลอย 

ใหบุตรไดดําเนินธุรกิจดวยตนเอง 
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2 แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขาย

ปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 2.1 ความสัมพันธทางสังคมภายครอบครัว บิดา มารดา สรางความสัมพันธในครอบครัว 

หลายทาง เชน รับประทานอาหารพรอมกันชวยใหเกิดการพูดคุยสนทนา บิดามารดามอบของขวัญให

บุตรเม่ือถึงวันสําคัญทุกครั้ง เปนตน บุตรไมลืมวันสําคัญของบิดามารดาเพ่ือมอบของขวัญใหบิดามารดา 

ในวันสําคัญ เพ่ือเปนการสรางความสําพันธท่ีดีตอกันโดยใชสิ่งของหรือความรูสึกท่ีดีตอกันสงผลให

ครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดีตอกันภายในครอบครัว 

 2.2 การสนับสนุนดานศึกษา บิดา มารดา สงเสริมใหบุตรหลานไดรับการศึกษา 

เพราะบิดา มารดา เห็นวาการศึกษาเปนสวนสําคัญในการชวยพัฒนาธุรกิจครอบครัวในอนาคตได บิดา 

มารดาคิดวาความ ความรูเทานั้นท่ีจะติดตัวบุตรไปตลอดชีวิต ในอนาคตท่ีผูสืบทอดอาจไมไดทําธุรกิจ

นี้ผูสืบทอดยังมีความรูจากการศึกษาท่ีสามารถทําใหผูสืบทอดเอาตัวรอดจากการใชชีวิตในปจจุบันได 

 2.3 การรับผิดชอบตอหนาท่ี ทายาทท่ีไดรับการสืบทอดธุรกิจตอนั้น ตองมีความขยัน 

คือไมนอนตื่นสาย มาทํางานตรงเวลา เปนตน เนื่องจากงานเหลานี้ไมมีวันหยุดงานตองทําทุกวันเพราะ 

การหยุดงานเทากับเสียรายได ดังนั้น ตองมีการสรางระเบียบวิจัยใหกับผูสืบทอดธุรกิจ คือ หากไมมา

ทํางานจะไมไดรับคาตอบแทน หรืออาจถูกตําหนิจากบิดามารดา  

 2.4 การเรียนรูการทํางาน ผูสืบทอดเกิดการเรียนรูงานจากการติดตามบิดามารดา

มาสถานท่ีทํางานตั้งแตวัยเด็ก โดยมีรูปแบบงานดังนี้ ตื่นนอน 06.00 น. โทรศัพทสั่งปลาทะเลจากทาเรือ 

07.00 น. ออกเดินทางไปซ้ือปลาทะเลท่ีสถานท่ีรับปลาทะเลถึงประมาน 08.00 น. มีพนักงานยกของข้ึนรถ 

ในแตละวันมีพนักงานชวงเชาประมาน 4 คน หลังจากนั้นนําปลาทะเลมาสงท่ีตลาดในพ้ืนท่ีอําเภอแกลง 

ผูสืบทอดธุรกิจนําปลาทะเลลงจากรถโดยมีพนักงานยกของชวยงาน 1 คน ปลาทะเลถูกจําหนายให

ลูกคาซ้ือสงกอน เพ่ือทําใหลูกคาซ้ือสงไดรับปลาทะเลท่ีตองการ เม่ือปลาทะเลท่ีเหลือจากการขายสง 

จะถูกนํามาขายปลีกตอไป ผูสืบทอดธุรกิจซึมซับการทํางานจากการเห็นสอบถามและสถานการณท่ี

เกิดข้ึนจากสถานท่ีทํางานสงผลใหผูสืบทอด มีประสบการณและสามารถประกอบกิจการไปไดโดยไม

ตองถูกอบรมจากบิดามารดา รูปแบบงานไมมีความซับซอนมากเปนธุรกิจท่ีซ้ือมาขายไป 

 2.5 แนวทางการแกไขปญหาทางธุรกิจในอนาคต บิดามารดาวางแผนงานไวดังนี้ 

ตองเพ่ิมจํานวนลูกคาท่ีซ้ือสงใหไดในทุกปโดยเปดโอกาสใหลูกคาท่ีไมมีทุนสามารถเอาปลาทะเลไป

จําหนายกอน จากนั้นเอารายไดมาใหอีกวันหนึ่งได เพ่ือเปนการขยายฐานลูกคาซ้ือสง และเพ่ิมอํานาจ

ในการตอรองจากแหลงท่ีซ้ือปลาทะเลไดมากข้ึน  
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ปญหา อุปสรรคการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว และแนวทางแกไขปญหาของการ

สืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

1. ความสมัครใจในการสืบทอดธุรกิจ ผูสืบทอดธุรกิจไมมีความตองการทําธุรกิจครอบครัว 

ตอจากบิดามารดา อันเนื่องมาจากขาดความผูกพันกับธุรกิจครอบของตน และจากการไดไปศึกษาตอ

ทําใหผูสืบทอดธุรกิจมีทางเลือกอ่ืนในการทํางานมากข้ึน เชน ไปเปนพนักงานบริษัทเพ่ือไดเงินเดือน

ประจํา เปนตน มีวิธีแกไขปญหาโดยการปลูกฝงแนวคิดและทัศนคติท่ีดี ใหมีสวนรวมในการทํางาน

ตั้งแตวัยเด็ก และทําใหผูสืบทอดเปนสวนหนึ่งของธุรกิจโดยใหมาชวยทํางานทุกครั้งเม่ือมีโอกาส เชน 

หลังเลิกเรียน วันหยุดเสารและอาทิตย ชวงปดภาคเรียน เปนตน 

2. ความไววางใจในการทํางาน ในบางครั้งผูสืบทอดปฏิบัติตัวไมถูกตองขาดการรับผิดชอบ 

หนาท่ี เชน นอนตื่นสาย มาทํางานไมตรงเวลา การใชเงินเกินตัว เปนตน สงผลใหบิดามารดาเกิดความ

ไมไววางใจใหผูสืบทอดธุรกิจทําธุรกิจตอไป หรือไมสามารถปลอยธุรกิจคาขายปลาทะเลใหกับรุนตอไปได 

โดยผูสืบทอดธุรกิจมีความตองการสืบทอดธุรกิจนี้แลว ผูสืบทอดธุรกิจตองปรับตัวใหสอดคลองกับ

ความตองการของบิดามารดา เพ่ือไมใหเกิดความไมไววางใจในการทํางาน เชน การนอนตื่นเร็วข้ึน มา

ทํางานใหตรงเวลา จัดสรรการใชจายเงินใหดีโดยการกําหนดการใชจายเงินในแตละวันวาควรใชได

เทาไหรตอวัน  

3. อิสระในการใชชีวิต เนื่องจากผูสืบทอดธุรกิจยังอยูในชวงวัยรุนสงผลใหผูสืบทอดขาด

อิสระในการใชชีวิต เพราะตองทํางานทุกวัน การใชชีวิตชวงวัยรุนจะหายไป เชน เท่ียวกับเพ่ือน คุยกับ

คนรัก เปนตน วิธีการแกไขคือ ผูสืบทอดใหรางวัลชีวิตกับตน เปนสิ่งของ หรือวันหยุดพักผอนเดือนละ

1 ครั้ง เพ่ือเปนการผอนคลายการทํางานใหมีกําลังใจในการทํางาน 

4. ความขัดแยงระหวางการทํางาน  

 4.1 ระหวางลูกคา การแบงปลาทะเลใหกับลูกคาซ้ือสงไมเปนไปตามท่ีลูกคาตองการ 

เนื่องจากปลาบางชนิดมีความตองการมาก เจาของธุรกิจแกไขดวยวิธีการแบงใหเทากัน และจะพยายาม 

ทําใหทุกคนไดปลาทะเลท่ีตองการทุกวัน ปญหานี้ในระยะแรกผูสืบทอดธุรกิจปรึกษาบิดามารดาทุกครั้ง 

เนื่องจากอาจทําใหเสียลูกคาซ้ือสงได เม่ือผูสืบทอดทํางานไปไดระยะหนึ่งก็จะปรับตัวได และไมปรึกษา 

บิดามารดาอีก เพ่ือสรางความไววางใจใหกับบิดามารดา 

 4.2 ระหวางคนในครอบครัว ในบางครั้งเกิดปญหาตอกัน เชน บุตรไมทําตามคําสั่ง

ในทันที บุตรมาทํางานไมตรงเวลา เปนตน สงผลใหทะเลาะกัน และสงผลถึงการทํางาน ไมสื่อสารกัน

ระหวางงาน ทําใหงานเกิดปญหา เชน มีปญหากับมารดา มีปลาทะเลสงลูกคาโดยท่ีบุตรตองไปสงแต

ทํางานอ่ืนอยู มารดาจะไมเตือนใหสงปลาทะเล ปลอยใหจําไดเองทําใหในบางครั้งไมไดสงปลาทะเลให

ลูกคาในวันนั้น ลูกคาตองเดินทางมารับปลาทะเลเอง ปญหานี้บุตรแกไขดวยวิธีการ เม่ือถึงเวลาประมาณ

16.00 น. บุตรจะถามมารดาทุกครั้งวามีปลาทะเลตองไปสงท่ีไดบางทุกวันเพ่ือปองกันการลืมสงสินคา 
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ภาพท่ี 2 แสดงกลยุทธการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดดังนี้กลยุทธการสืบทอดธุรกิจครอบครัวแบงออกเปน 

3 ระยะการสืบทอดคือ 1) ระยะกอนเขาสูธุรกิจ ติดตามบิดา มารดา จึงทําใหบุตรไดเห็นและเรียนรู

ข้ันตอนการดําเนินธุรกิจของบิดามารดา บิดา มารดา แนะนําใหรูจักกับบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับธุรกิจ 

ท้ังผูซ้ือ และผูขายปลาทะเล ผูสืบทอดธุรกิจเขามาชวยทํางานในเวลาหลังจากเลิกเรียน หรือชวงปด

ภาคเรียน 2) ระยะเขาสูธุรกิจ หลังจากผูสืบทอดสําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดตามความสามารถของ

 



42 

ตนผูสืบทอดธุรกิจเขามาทําธุรกิจคาขายปลาทะเล โดยใหทํางานเต็มเวลา เม่ือผูสืบทอดธุรกิจมีความชํานาญ 

ในการทํางานดานใชแรงงาน เชน การยกลังปลา ยกถังใสปลา เปนตน บิดา มารดา ใหผูสืบทอดธุรกิจ

รับผิดชอบตัดสินใจกําหนดจํานวนปลาท่ีตองซ้ือเพ่ือนํามาจําหนาย และกําหนดชนิดของปลาทะเลให

ตรงกับความตองการของลูกคาในแตละวัน โดยบิดา มารดา มีสวนชวยในการตัดสินใจ 3) ระยะสืบทอด 

ธุรกิจ บิดา มารดา พบวาบุตรมีความสามารถในการสั่งซ้ือปลาทะเลจึงเริ่มวางมือโดยมอบใหผูสืบทอด

ธุรกิจรับผิดชอบงานท้ังหมด โดยท่ีบิดา มารดา มีสวนชวยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัว

และยังชวยเหลือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานและการซ้ือขายปลาทะเล เม่ือผูสืบทอดธุรกิจไดรับ 

การไววางใจจากบิดา มารดา บิดา มารดาสงตองานใหผูสืบทอดรับผิดชอบงานแบบเต็มตัวโดยเปนผูตัดสินใจ 

ในธุรกิจทุกอยาง รับผิดชอบทรัพยสินของธุรกิจ ไดรับความไววางใจจากบิดา มารดา ใหรับผิดชอบงาน 

ทุกอยางของธุรกิจ โดย บิดามารดาเขามาดูธุรกิจเปนครั้งคราว เนื่องจากความผูกพันในธุรกิจท่ีตนได

สรางข้ึน แตไมออกความคิดเห็นหรือชวยติดสินใจปลอยใหบุตรไดดําเนินธุรกิจดวยตนเอง โดยท้ัง 3 

ข้ันตอนนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Longenecker and Schoen (1978) ไดศึกษาการสืบทอดตําแหนง 

ในธุรกิจครอบครัวโดยแบงระยะการสืบทอดธุรกิจเปน 3ระยะคือ 1) กอนเขามาในธุรกิจ เปนการทํา

ความคุนเคยกับธุรกิจและสรางประสบการณในธุรกิจ 2) การเขามาเพ่ือสืบทอดตําแหนง เขามาปฏิบัติงาน 

เต็มตัวและเลื่อนตําแหนงหนาท่ีตามความสามารถ 3) การถายโอนตําแหนงผูนํา เขามารับตําแหนงผูจัดการ 

ควบคุมรับผิดชอบธุรกิจท้ังหมด เรียนรูและพัฒนาตนใหสามารถบริหารธุรกิจได ไดรับรับการยอมรับ

จากบิดา มารดา และสืบทอดธุรกิจแบบเต็มตัว โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินภา ตระกูลโชคอํานวย 

(2556) ไดศึกษากระบวนการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของ บริษัท ยนตผลดี จํากัด พบวา ผูสืบทอด 

ธุรกิจตองไดรับการเรียนรู ปลูกฝงตั้งแตเยาววัย นําไปสูผูสืบทอดมองธุรกิจนี้เปนสวนหนึ่งในการดําเนินชวีติ 

และมีความรักหวงแหนธุรกิจนี้เหมือนเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต โดยแบงการสืบทอดธุรกิจออกเปน 

3 ระยะคือ 1) ระยะกอนเขาสูธุรกิจ 2) ระยะเขาสูธุรกิจ 3) ระยะถายโอนอํานาจผูนํา 

แนวทางในการปฏิบัติท่ีดีในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหไดประสบความสําเร็จ ไดแก

ความสัมพันธทางสังคมภายในครอบครัว การสนับสนุนดานศึกษา การรับผิดชอบตอหนาท่ีการเรียนรู

การทํางาน แนวทางการแกไขปญหาทางธุรกิจในอนาคต สอดคลองกับแนวคิดของ อํานาจ ธีระวนิช 

(2544) ไดศึกษาแนวการปฏิบัติท่ีดีในการวางแผนการสืบทอดธุรกิจ โดยแบงออกเปน 2 แนวทางคือ 

1) เพ่ิมทักษะความรูใหกับผูสืบทอดธุรกิจใหมีความสามารถในการดําเนินงานของธุรกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 2) สรางความสัมพันธภายในครอบครัวใหมีความรักและความสามัคคีตอกันภายในครอบครัว 

และแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหไดประสบความสําเร็จ ยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นุชจรินทร สายวิเศษ (2552) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเต็มใจของทายาทใน

การสืบทอดธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดนครราชสีมา พบวามี 3 ปจจัยหลักท่ีมี
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อิทธิพลตอความเต็มใจของทายาทในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวดังนี้ รางวัลจากธุรกิจ การรับรู

ความสัมพันธภายในครอบครัว และความสอดคลองกับความตองการสวนบุคล 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา  

ปญหาท่ีเกิดจากการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผูประกอบการคาขายปลาทะเล

ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดแก 1) ความสมัครใจในการสืบทอดธุรกิจ ผูสืบทอดธุรกิจไม

ตองการเขาทําธุรกิจครอบครัวเนื่องจากการไดรับการศึกษาและมีทางเลือกในการประกอบธุรกิจอ่ืนหรือ 

การทํางานเปนพนักงานประจํามีวิธีแกไขปญหาโดยการปลูกฝงแนวคิดและทัศนคติท่ีดี ใหมีสวนรวมใน 

การทํางานตั้งแตวัยเด็ก และทําใหผูสืบทอดเปนสวนหนึ่งของธุรกิจโดยใหมาชวยทํางานทุกครั้งเม่ือมี

โอกาส 2) ความไววางใจในการทํางาน ไมไดรับความไววางใจจากบิดามารดาเนื่องจากการปฏิบัติตน

ไมถูกตองเชน นอนตื่นสาย เปนตน สงผลใหบิดา มารดาเกิดความไมไววางใจ โดยผูสืบทอดธุรกิจตอง

ปรับตัวใหสอดคลองกับความตองการของบิดามารดา เพ่ือไมใหเกิดความไมไววางใจในการทํางาน 

3) อิสระในการใชชีวิต เนื่องจากตองปฏิบัติงานทุกวัน จึงสงผลใหขาดอิสระในการใชชีวิต วิธีการแกไข

คือ ผูสืบทอดธุรกิจใหรางวัลชีวิตกับตน เปนสิ่งของ หรือวันหยุดพักผอนเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเปนการผอนคลาย 

การทํางานใหมีกําลังใจในการทํางาน 4) ความขัดแยงระหวางการทํางาน แบงออกเปน 2 สวน คือระหวาง 

ลูกคาจํานวนปลาไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาซ้ือสงมีวิธีการแกไขปญหาดวยการแบงปลาทะเล 

ใหกับลูกคาท่ีซ้ือสงเทากัน และระหวางคนในครอบครัว บุตรไมปฏิบัติตามคําสั่งของบิดา มารดาในทันที 

สงผลใหเกิดปญหาระหวางการทํางาน มีวิธีการแกไขปญหาคือ ผูสืบทอดธุรกิจในชวงแรกตองดําเนิน

ตามคําสั่งของบิดา มารดา เพ่ือไมใหเกิดปญหาตามมา โดยสอดคลองกับแนวคิดของ Griffeth (2006) 

กลาวถึงความสําพันธท่ีดีในเชิงบวกในธุรกิจ บิดา มารดาตองชี้แนะและกําหนดหลักการของธุรกิจ 

ใหความสําคัญกับตัวผูสืบทอดทําใหผูสืบทอดตระหนักถึงความยั่งยืน และความปลอดภัย ในการดําเนิน 

ธุรกิจโดยใหอยูในรูปลายลักษณอักษร ใหผูสืบทอดรับรู จะสงผลใหผูสืบทอดเกิดการยอมรับ และพรอม 

จะสืบทอดธุรกิจ เนื่องมาจากการมีหลักฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปราณี 

ปรีชานฤชิตกุล (2546) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูประกอบการตอโครงการทายาทธุรกิจ ศึกษาเฉพาะ 

กรณีจังหวัดนครปฐม พบวา การไดรับการปลูกฝงในธุรกิจครอบครัวของตนตั้งแตวัยเด็กจะสงผลให

โอกาสในการสืบทอดธุรกิจเปนผลสําเร็จสูงข้ึน 

จากผลการวิจัยท่ีไดท้ังหมดจะเห็นไดวาผูสืบทอดธุรกิจตองไดรับการปลูกฝงและเรียนรู

การทํางานอยางยาวนานจึงสามารถดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง ผูสืบทอดเปนเจาของธุรกิจอยางเต็มตัว

โดยไดรับการยอมรับจากบิดา มารดา 
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ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย 

1. ใหผูสืบทอดธุรกิจเขามามีสวนรวมนั้นเจาของธุรกิจหรือบิดามารดาตองมีการวางแผน 

ใหชัดเจน เพ่ือทําตามข้ันตอนท่ีวางไวและประสบความสําเร็จจากการสืบทอดธุรกิจ 

2. ควรศึกษาความตองการของผูสืบทอดอยางแทจริงถาผูสืบทอดไมมีความตองการทํา

ธุรกิจท่ีบิดามารดาสรางมา บิดามารดาควรจะปรับเปลี่ยนหรือควรปลูกฝงใหผูสืบทอดมีเปาหมายในชีวิต 

ท่ีชัดเจนในดานท่ีผูสืบทอดตองการตอไป 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาอาชีพอ่ืนของรูปแบบการสืบทอด และบริหารธุรกิจครอบครัว เพ่ือนําขอมูลท่ี

ไดมาเปรียบเทียบความแตกตางในการสืบทอดธุรกิจแตละธุรกิจ 
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แนวคําถามท่ีใชในการสําภาษณ เปนคําถามปลายเปด โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลหลัก 

1.  ชื่อ – สกุล 

2.  การศึกษา 

3. ทายาทรุนท่ี 

 

สวนท่ี 2 ประวัติความเปนมาของผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัด

ระยอง 

1. ความเปนมาในการเริ่มทําธุรกิจคาขายปลาทะเล 

2. เปาหมายของธุรกิจ 

 

สวนท่ี 3 กระบวนการการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว 

ข้ันตอนกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวมีท้ังหมด 7 ข้ันตอน  

ชวงท่ี 1: ระยะกอนเขาสูธุรกิจ  

1. กอนเขามาทําธุรกิจ ทานเคยเขามาทําความคุนเคยกับธุรกิจปลาทะเลของบิดา มารดา 

หรือไม และทานคิดวามีความสําคัญมากนอยเพียงใด เพราะอะไร 

2. ข้ันแนะนําใหรูจักธุรกิจ บิดามารดาของทานเคยพูดคุยแนะนําเก่ียวการประกอบธุรกิจ 

ปลาทะเลหรือไม และทานคิดวามีความสําคัญมากนอยเพียงใด เพราะอะไร 

3. การเขามาทําธุรกิจในชวงแรก กอนท่ีทานจะเขามาทํางานแบบเต็มเวลาทานเคยเขา

มาทดลองทํางาน หรือฝกงานหรือไม และทานคิดวามีความสําคัญมากนอยเพียงใด เพราะอะไร 

ชวงท่ี 2: ระยะเขาสูธุรกิจ 

1. การเขามาปฏิบัติงานเต็มตัว ในชวงท่ีทานเขามาทํางานในธุรกิจครอบครัว ทานไดทํางาน 

เต็มเวลาหรือไม และทานไดมีสวนในการตัดสินใจหรือไม ทานคิดวามีความสําคัญมากนอยเพียงใด 

เพราะอะไร 
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2. การมอบหมายงานใหรับผิดชอบหนาท่ีท่ีสูงข้ึน หลังจากท่ีทานเขามาทํางานไดระยะหนึ่ง 

ทานไดมอบหมายใหรับผิดชอบงานมากข้ึนหรือไม ทานคิดวามีความสําคัญมากนอยเพียงใด เพราะอะไร 

ชวงท่ี 3: ระยะสืบทอดธุรกิจ 

1. การสืบทอดธุรกิจในชวงแรก หลังจากทานไดรับมอบหมายงาน และสามารถเขามา

จัดการบริหารแทนบิดามารดาไดแลว แตบิดามารดาของทานยังเปนพ่ีเลี้ยงอยูหรือไม ทานมีความคิดเห็น 

อยางไร เพราะอะไร 

2. การสืบทอดธุรกิจจากบิดา มารดา ปจจุบันทานไดรับมอบหมายงานอยางเต็มตัวหรือไม 

อยางไร 

 แนวทางปฏิบัติในการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวครอบครัวของผูประกอบธุรกิจ

ปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

1. ทานคิดวาความสัมพันธทางสังคมภายในครอบครัวมีผลตอการสืบทอดธุรกิจครอบครัว 

หรือไม เพราะอะไร 

2. ทานไดรับการสนับสนุนดานศึกษาหรือไม และทานคิดวามีความสําคัญมากนอยเพียงใด 

เพราะอะไร 

3. ทานคิดวาการรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนมีผลมากนอยเพียงใดกับการสืบทอดธุรกิจ

ครอบครัว เพราะอะไร 

4. ทานคิดวาการเรียนรูการทํางาน มีความสําคัญอยางไรกับการสืบทอดธุรกิจครอบครัว  

5. แนวทางการแกไขปญหาทางธุรกิจในอนาคต มีความสาํคัญอยางไรกับการสืบทอด

ธุรกิจครอบครัว  

 

สวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรคการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัว และแนวทางแกไขปญหาของการสืบ

ทอดธุรกิจภายในครอบครัวผูประกอบธุรกิจคาขายปลาทะเล ในพ้ืนท่ี อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

1. ปญหา และ อุปสรรคในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของทานมีอะไรบาง 

2. ทานมีวิธีการ หรือแนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางไร 

 



ภาคผนวก ข 

ภาพการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก
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ภาพท่ี 3 บรรยากาศการทํางาน 

 

 
 

ภาพท่ี 4 จํานวนปลาท่ีนํามาจําหนายในแตละวัน 
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ภาพท่ี 5 ผูใหขอมูลหลักผูกอตั้งธุรกิจ 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ผูใหขอมูลหลักรุนท่ี 2 
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ภาพท่ี 7 ผูใหขอมูลหลักรุนท่ี 3 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล นายฐิติพันธ  ประสมทรัพย 

ท่ีอยู 77/2 หมู 8 ตําบลคลองปูน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

  

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2556  สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาการจัดการชุมชน   

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 พ.ศ. 2557 ศึกษาตอระดับปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาประกอบการ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 

ประสบการณการทํางาน 

 ปจจุบัน ประกอบธุรกิจสวนตัว  
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