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บทน�ำ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เป็นการท�ำความเข้าใจการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจครอบครัวและวิธีการเข้าสู่การ
เป็นผู้น�ำในธุรกิจครอบครัว การศึกษานี้เริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องธุรกิจครอบครัวและภาวะผู้น�ำ จากนั้นจะ
ท�ำการบูรณาการทฤษฎีภาวะผู้น�ำเพื่อใช้ในการอธิบายธุรกิจครอบครัว ค้นหาเหตุผลที่ผู้สืบทอดธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจครอบครัว
การพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวจากผู้ตามเป็นผู้น�ำ ความแตกต่างระหว่างผู้ก่อตั้งและผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวและ
คุณลักษณะของภาวะผูน้ ำ� ของธุรกิจครอบครัว ใช้การศึกษาแบบกรณีศกึ ษา การประสมประสานระหว่างการสัมภาษณ์ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพและแบบสอบถามในการวิจัยเชิงส�ำรวจเพื่อประเมินภาวะผู้น�ำของผู้สืบทอดธุรกิจที่มีผลต่อผลการประกอบ
การ ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจในคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว การส่งเสริมการพัฒนาผู้สืบทอด
ธุรกิจในธุรกิจครอบครัว การส่งเสริมให้ผสู้ บื ทอดธุรกิจเข้ามาร่วมในธุรกิจครอบครัว และความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
ผู้สืบทอดธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัวมีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว
ค�ำส�ำคัญ : คุณลักษณะภาวะผู้น�ำ ธุรกิจครอบครัว ผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว

Abstract

The purpose of this study is to better understand the development of successors in the family
business and their approach to the leadership of the firm. Foundational concepts in the family business
literature and leadership literature are reviewed. The propose an integration of leadership theory into
family business studies. The examine the reasons successors join the family business, the development
of successors from follower to leader, differences between founders and successors, and the leadership
characteristics of successors. A case study approach is followed, using a mixture of qualitative interviews
and a survey questionnaire, the assessment qualities of successor leadership affecting performance.
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558

p71-79 ���� ������������.indd 71

71
12/8/2558 BE 1:07 PM

The tentative evidence from the study suggests that encouraging the next generation to join the family
business, encouraging the development of successors in family business, understanding the differences
between successors and founders, and understanding the leadership qualities of successors are successor’s qualities affecting family business performance.
Keyword : successor’s characteristics, family business, family business performance

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ประวัตศิ าสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงภาวะผูน้ ำ� (Leadership) ได้ท�ำให้เกิดความแตกต่างในผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นใน
หลาย ๆ สถานการณ์ทงั้ ชัยชนะ ความส�ำเร็จ ความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขัน (Fiedler, 1996) ภาวะผู้น�ำเป็นต�ำนาน
และประวัติศาสตร์ของความส�ำเร็จและชัยชนะในทุกยุคทุก
สมัย ภาวะผู้น�ำเป็นกระบวนการในรูปแบบกิจกรรมที่น�ำพา
สมาชิกในองค์การหรือองค์การไปสู่เป้าหมายแห่งความ
ส�ำเร็จและบรรลุสมั ฤทธิผลตามเป้าหมายนัน้ ได้อย่างแท้จริง
และไม่สามารถปฏิเสธได้ (Stogdill, 1950) ภาวะผูน้ ำ� อาจไม่
ได้เกิดขึน้ อย่างเป็นทางการ อาจจะไม่จำ� เป็นต้องมีการจัดตัง้
แต่เกิดขึ้นเฉพาะกาล และภาวะผู้น�ำในขณะนั้นเป็นตัวแปร
ส�ำคัญที่มีผลต่อความส�ำเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มคนหรือ
องค์การนั้นได้เช่นเดียวกัน (Davis and Luthans, 1979)
ในธุรกิจครอบครัว กิจการเล็ก ๆ จากผูก้ อ่ ตัง้ เพียงหนึง่
หรือสองคน ก่อนจะค่อย ๆ เพิม่ บทบาทในประเทศ และก้าว
ออกสูก่ ารท�ำธุรกิจในขนาดทีใ่ หญ่ขนึ้ ด้วยภาวะผูน้ ำ� ของผูก้ อ่
ตั้งบางคน สามารถน�ำพาองค์กรและขยายธุรกิจไปได้เป็น
เครือข่ายในระดับภูมิภาค และก้าวไปถึงการเป็นตราสินค้า
(brand) ชั้นน�ำของโลก อาทิ BMW, Ford Motors, Estee
Lauder, Hallmark, Levi Strauss, Motorola, Tetra
Pak เป็นต้น หรือแม้แต่ธุรกิจครอบครัวไทย เช่น เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ ในกลุ่มเจียรวนนท์ กลุ่มชินวัตร กลุ่มจิราธิวัฒน์
กลุ่มรัตนรักษ์ กลุ่มกรรณสูตร กลุ่มสิริวัฒนภักดี เป็นต้น
ก็เริ่มต้นจากผู้ก่อตั้งและสมาชิกในครอบครัวเพียงไม่กี่คน
แม้ว่าจะดูเป็นก้าวการเติบโตเล็ก ๆ ทีละก้าว แต่จริง ๆ แล้ว
ช่วงการก้าวไปข้างหน้าเพื่อส่งต่อธุรกิจไปยังผู้สืบทอดธุรกิจ
ในรุ่นต่อไปทั้งความสามารถ กลยุทธ์ การจัดการธุรกิจ และ
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ทีส่ ำ� คัญคือภาวะผูน้ ำ� ของผูส้ บื ทอดธุรกิจในรุน่ ต่อไปนัน้ เป็น
เรือ่ งราวและช่วงเวลาทีไ่ ม่งา่ ยเลยทีเดียวส�ำหรับต�ำนานแห่ง
ความส�ำเร็จของธุรกิจครอบครัว
บทบาทธุรกิจครอบครัว (family businesses) มีอย่าง
สูงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก ร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 90
ของธุรกิจทัว่ โลกเป็นธุรกิจครอบครัวหรือควบคุมโดยบุคคล
ในครอบครัว (Lank, Owens, Martinez and Riedel,
1994) และในสหรัฐอเมริกา ธุรกิจครอบครัวมี 2 ใน 3 ของ
ธุรกิจทั้งหมด (Montgomery and Sinclair, 2000) ส่วน
ในประเทศแถบเอเชียจากการศึกษาพบว่าร้อยละ 75 เป็น
ธุรกิจครอบครัวของตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือไม่ก็ควบคุม
การบริหารโดยคนในตระกูลไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ผูก้ อ่ ตัง้ ใน
รุ่นแรกของธุรกิจครอบครัวซึ่งกอรปไปด้วยภาวะผู้น�ำอย่าง
สูงจ�ำเป็นต้องสืบทอดสิ่งนี้ต่อไปยังผู้สืบทอดธุรกิจในรุ่นต่อ
ไป เพือ่ ส่ง “ไม้ตอ่ ” ไปยังรุน่ ลูก รุน่ หลาน รุน่ เหลน สืบต่อไป
อย่างไม่ขาดสาย ผลการศึกษาจ�ำนวนมากชี้ให้เห็นว่าภาวะ
ผูน้ ำ� ในธุรกิจครอบครัวมีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจครอบครัว
ในหลาย ๆ ประเทศ ตลอดจนความสามารถในการสืบทอด
ธุรกิจจากรุน่ หนึง่ ไปสูอ่ กี รุน่ หนึง่ อีกด้วย (Le Breton, et.al.,
2004; Dyer and Sanchez, 1998; Harju, and Heinonen,
2009; อ�ำพล นววงศ์เสถียร, 2552) ความส�ำเร็จของธุรกิจ
ครอบครัว จะสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของครอบครัว
ความสามารถในการถ่ายทอดภาวะผูน้ ำ� จากรุน่ ผูก้ อ่ ตัง้ ไปยัง
รุ่นลูก จากรุ่นลูกไปยังรุ่นหลาน และสืบทอดธุรกิจต่อไปรุ่น
แล้วรุ่นเล่า ขึ้นอยู่กับภาวะผู้น�ำอย่างมีนัยส�ำคัญจากรุ่นหนึ่ง
สู่อีกรุ่นหนึ่ง ความอยู่รอดและเติบโตจะสร้างความเชื่อถือ
และความมัน่ ใจให้แก่ผลู้ งทุนกับธุรกิจครอบครัว สร้างแหล่ง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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รายได้รองรับคนในครอบครัว แต่หากธุรกิจไม่สามารถด�ำรง
ความเป็นธุรกิจครอบครัวไว้ได้ ทางเลือกที่เจ้าของธุรกิจจะ
ท�ำได้ คือการขายกิจการต่อไปให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งอาจ
เป็นปัญหาทีม่ าของความเชือ่ ถือของผูล้ งทุนในหุน้ ของธุรกิจ
ครอบครัว และต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว
นั้น ๆ ต่อไปก็เป็นได้
การศึกษาวิจัยนี้ มีประเด็นส�ำคัญคือ คุณลักษณะ
ภาวะผู้น�ำของผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวในธุรกิจครอบครัว
มีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัวหรือไม่
อย่ า งไร และภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ สื บ ทอดธุ ร กิ จ จะน� ำ ธุ ร กิ จ
ครอบครัวให้สามารถฟันฝ่าวิกฤตและจุดเปลี่ยนผ่าน ถ่าย
โอนธุรกิจไปยังทายาทในรุ่นต่อ ๆ ไปได้หรือไม่ อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ดา้ นปัจจัยด้านคุณ ลักษณะ
ภาวะผูน้ ำ� ของผูส้ บื ทอดธุรกิจครอบครัวในธุรกิจครอบครัวที่
มีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว
2. เพื่ อ สร้ า งแบบจ� ำ ลองคุ ณ ภาพภาวะผู ้ น� ำ ของ
ผูส้ บื ทอดธุรกิจครอบครัวในธุรกิจครอบครัวทีม่ ผี ลต่อผลการ
ประกอบการของธุรกิจครอบครัว
3. เพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้ส�ำหรับธุรกิจครอบครัว
เพื่อให้สามารถอยู่รอด แข่งขันได้และสร้างความสามารถ
และความได้เปรียบการแข่งขันให้กับธุรกิจครอบครัวทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากลต่อไป

ค�ำถามวิจัย

ค�ำถามที่ 1. รูปแบบภาวะผู้น�ำของผู้สืบทอดธุรกิจ
แตกต่างจากผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัวหรือไม่ อย่างไร
ค�ำถามที่ 2. อะไรคือคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของ
ผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจครอบครัวที่จะสร้างความส�ำเร็จให้
กับธุรกิจครอบครัวที่มีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจ
ครอบครัว

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตตัวแปรทีศ่ กึ ษาจะเป็นตัวแปรจากสิง่ แวดล้อม
ภายในธุรกิจครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�ำและผลการ
ประกอบการ และความส�ำเร็จของธุรกิจครอบครัว โดยเลือก

ตัวอย่างจากธุรกิจครอบครัวที่มีชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามนิยามปฏิบัติการของธุรกิจครอบครัว
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์
ธนาคารพาณิชย์ โรงพิมพ์ โรงภาพยนตร์ ร้านค้าปลีกสมัย
ใหม่ โทรคมนาคม และงานวิจัยนี้จะไม่ศึกษาตัวแปรจาก
สิ่งแวดล้อมภายนอกธุรกิจครอบครัว เนื่องจากเป็นตัวแปร
ที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การส่งเสริมให้
ผู้สืบทอดธุรกิจเข้า
มามีส่วนร่วมใน
ธุรกิจครอบครัว
ความเป็น
เจ้าของ
ความเป็น
ธุรกิจ
ความเป็น
ครอบครัว

การส่งเสริม
การพัฒนา
ผู้สืบทอดธุรกิจ
ในธุรกิจครอบครัว

ความ
สามารถ
ท�ำก�ำไร

การเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่าง
ผู้สืบทอดธุรกิจกับ
ผู้ก่อตั้งธุรกิจ

การเติบโต
ของธุรกิจ

การเข้าใจใน
คุณลักษณะผู้น�ำ
ของผู้สืบทอดธุรกิจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบปัจจัยด้านคุณลักษณะด้านภาวะผูน้ ำ� ของ
ผูส้ บื ทอดธุรกิจครอบครัวในธุรกิจครอบครัวทีม่ ผี ลต่อผลการ
ประกอบการของธุรกิจครอบครัว
2. ได้ แ บบจ� ำ ลองภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้ สื บ ทอดธุ ร กิ จ
ครอบครัวในธุรกิจครอบครัวที่มีผลต่อผลการประกอบการ
ของธุรกิจครอบครัว
3. สามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้สำ� หรับธุรกิจครอบครัว
เพื่อให้สามารถอยู่รอด แข่งขันได้และสร้างความสามารถ
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558
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และความได้เปรียบการแข่งขันให้กับธุรกิจครอบครัวทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากลต่อไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ ธุรกิจครอบครัวตามนิยามปฏิบตั กิ าร
ที่ มี ชื่ อ จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ธนาคารพาณิชย์ โรงพิมพ์ โรงภาพยนตร์ ร้านค้าปลีกสมัย
ใหม่ โทรคมนาคม จากจ�ำนวนบริษัทที่มีชื่อ จดทะเบียน
ทั้งหมด 518 บริษัท ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556
กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ธุรกิจครอบครัวตามนิยามปฏิบตั ิ
การที่มีชื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
(purposive sampling) จ�ำนวน 180 ตัวอย่าง เพือ่ ใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจ�ำนวน 10 ตัวอย่าง และใช้ในการวิจัยเชิง
ส�ำรวจจ�ำนวน 170 ตัวอย่าง จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ธนาคารพาณิชย์ โรงพิมพ์
โรงภาพยนตร์ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่

ระเบียบวิธีการวิจัย

(1) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อใช้ในการสร้างกรอบ
แนวคิด แบบจ�ำลอง ค่าพารามิเตอร์ในแบบจ�ำลอง และ
เป็นการยืนยันตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามที่ได้จาก
การทบทวนวรรณกรรม เพือ่ น�ำไปสร้างตัวแปร นิยามปฏิบตั ิ
การและสร้างข้อค�ำถามในมาตรวัดตามแผนการวิจัยนี้

(2) ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

โดยการใช้มาตรวัดที่เป็นแบบสอบถามที่ได้รับการ
ออกแบบจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเข้มข้นและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกรรมการผู้จัดการหรือประธานกรรมการ
บริษัท จ�ำนวน 10 ราย จนกระทั่งได้ตัวแปร น�ำไปสร้าง
แบบจ�ำลอง ค่าพารามิเตอร์ สร้างแบบสอบถาม โดยการน�ำ
แบบสอบถามทดสอบความเที่ยงตรง (validity) และความ
เชื่อถือได้ (reliability) ของมาตรวัด ด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจครอบครัว จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
ของมาตรวัด จากนั้นได้ท�ำการทดสอบความเชื่อถือได้ของ
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มาตรวัด เพื่อน�ำมาทดสอบมาตรวัด (pilot test) จ�ำนวน
30 ตัวอย่าง โดยตัวอย่างคนละกลุ่มกับตัวอย่างในการวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติทดสอบ Cronbach’s alpha และท�ำการทดสอบจนกว่ามาตรวัดจะมีความ
เชื่อถือได้ก่อนน�ำไปใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยเชิงส�ำรวจ

(3) วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบ
สามเส้า

วิธกี ารตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation
approach) ในงานวิจัยนี้จะใช้การตรวจสอบผลของวิธีการ
วิจยั เชิงปริมาณด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ ยิง่ ไปกว่านัน้ การ
ออกแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณได้รับสนับสนุนจากวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งใช้เพิ่มเติมในการตระเตรียมข้อมูลในบริบท
และของผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัย โดยการรวมทั้งวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ถูกอธิบายจากความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและอธิบายผลลัพธ์ผ่านวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ ผ่านการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ในการ
สนับสนุนความถูกต้องของผลลัพธ์จากการวิจยั (Webb and
Gibb, 1966 ; Campbell and Fiske, 1959)

(4) การพัฒนาแบบสอบถาม

ในงานวิจัยนี้จะใช้ตัวแปร ทั้ง 4 กลุ่มที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ได้ แ ก่
คุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูส้ บื ทอดธุรกิจครอบครัวในธุรกิจ
ครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมให้ผสู้ บื ทอดธุรกิจเข้ามาร่วมใน
ธุรกิจครอบครัว (Handler, 1994 ; Kelly and Crittenden,
2000 ; Sharma, 2004) การส่งเสริมการพัฒนาผูส้ บื ทอดธุรกิจ
ในธุรกิจครอบครัว (Dyck, Mauws, Starke and Mischker,
2002 ; Ward, 1997) ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
ผู้สืบทอดธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัว (Hubler and
Kaye, 1999 ; Aronoff and Ward, 1997) ความเข้าใจใน
คุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูส้ บื ทอดธุรกิจครอบครัว (Barach
et al., 1988 ; Laub, 2003) ซึง่ เป็นตัวแปรอิสระ น�ำมาเพือ่
ใช้ในการอธิบายตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการประกอบการของ
ธุรกิจครอบครัว
มาตรวัดที่ใช้เป็นแบบสอบถามได้ออกแบบเพื่อใช้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
วัดข้อค�ำถามแต่ละข้อโดยใช้ 5 สเกล (1-ไม่ได้ด�ำเนินการ,
2-วางแผนด�ำเนินการ, 3-ก�ำลังพิจารณาด�ำเนินการแล้ว,
4-ด�ำเนินการแล้ว และ 5-ด�ำเนินการแล้วอย่างจริงจัง) ใน
การประเมินตัวแปรอื่น ๆ แต่ละข้อค�ำถามจะใช้ 5 สเกล
(1-ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2-ไม่เห็นด้วย, 3-ไม่มีความคิดเห็น,
4-เห็นด้วย และ 5-เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ในการพัฒนาแบบ
สอบถาม แบบสอบถามที่ใช้วัดนี้ได้ผ่านการทดสอบความ
เทีย่ งตรง (validity) ของมาตรวัด ด้วยการให้ผเู้ ชีย่ วชาญและ
นักวิชาการด้านการจัดการธุรกิจครอบครัว จ�ำนวน 3 ท่าน
ท�ำการตรวจสอบมาตรวัดแล้ว ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ถูกพิจารณาว่าเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้บรรลุความถูกต้อง
ตามเนื้อหาเพื่อให้แบบสอบถามวัดได้ถูกต้องเที่ยงตรงในสิ่ง
ที่ต้องการจะวัด การทดสอบเพื่อวัดสัดส่วนของโครงสร้าง
ข้อค�ำถามเพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ (reliability) โดยใช้
Cronbach’s alpha เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงถูกต้อง
และความเชื่อถือได้ของมาตรวัดที่ดีและเหมาะสมมากที่สุด
(Babbie,1990 ; Bohrnstedt, 1971)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติวิเคราะห์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
(Logistic regression) ใช้สถิตทิ ดสอบ Cronbach’s alpha
ในการทดสอบความเชื่อถือได้ของมาตรวัดก่อนน�ำไปใช้ใน
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงส�ำรวจ

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาตัวแปรอิสระ ได้แก่ การส่งเสริมให้
ผู้สืบทอดธุรกิจเข้ามาร่วมในธุรกิจครอบครัว การส่งเสริม
การพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจครอบครัว ความเข้าใจ

ในความแตกต่างระหว่างผู้สืบทอดธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจ
ครอบครัว ความเข้าใจในคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูส้ บื ทอด
ธุรกิจครอบครัว เพื่อใช้ในการอธิบายตัวแปรตาม ได้แก่
ผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว โดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) ซึ่งแสดงให้เห็น
ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติก
ค่า Wald Test ค่า Exponential (B) ของแต่ละตัวพยากรณ์
โดยใช้เกณฑ์ค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าความเข้าใจในคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของผู้สืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวมีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
สูงที่สุด (ค่า Exp (B) = 1.362) รองลงมา ได้แก่ การส่งเสริม
การพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจครอบครัว (ค่า Exp (B) =
1.211) และความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู้สืบทอด
ธุรกิจกับผูก้ อ่ ตัง้ ธุรกิจครอบครัวมีผลต่อผลการประกอบการ
ของธุรกิจครอบครัวน้อยที่สุด (ค่า Exp (B) = 1.093)
สมการถดถอยโลจิสติกที่สร้างขึ้นสามารถพยากรณ์
คุณลักษณะภาวะผู้น�ำของธุรกิจครอบครัวที่มีผลต่อผลการ
ประกอบการของธุรกิจครอบครัวได้อย่างเหมาะสมที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 โดยมีตวั แปรพยากรณ์ 4 ตัวแปร จากตัวอย่าง
ทั้งหมด 170 ตัวอย่าง ค่า 2= 10.546 และแบบจ�ำลองให้
ความถูกต้องในการพยากรณ์ว่าคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของ
ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัวมีผลต่อผลการประกอบการของ
ธุรกิจครอบครัวเท่ากับ 68.82 % หมายความว่า ตัวแปรใน
ด้านความเข้าใจในคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ� ของผูส้ บื ทอดธุรกิจ
ครอบครัว การส่งเสริมการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจ
ครอบครัว การส่งเสริมให้ผู้สืบทอดธุรกิจเข้ามาร่วมในธุรกิจ

ตารางที่ 1 ตัวแปรพยากรณ์ที่ใช้ท�ำนายในสมการถดถอยโลจิสติก

ตัวแปรพยากรณ์
ความเข้าใจในคุณลักษณะภาวะผู้น�ำของผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว
การส่งเสริมการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจครอบครัว
การส่งเสริมให้ผู้สืบทอดธุรกิจเข้ามาร่วมในธุรกิจครอบครัว
ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู้สืบทอดธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัว

Exp (B) Wald
หรือ (ß) ( 1)
1.362
1.211
1.181
1.093

18.783
15.111
12.520
20.176

Sig.

เป็นไป
ตาม
สมมติฐาน

.003
.001
.000
.000

3
3
3
3
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ครอบครัว ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู้สืบทอด
ธุรกิจกับผูก้ อ่ ตัง้ ธุรกิจครอบครัวมีผลต่อผลการประกอบการ
ของธุรกิจครอบครัว โดยมีความถูกต้องของการพยากรณ์
68.82% สมการถดถอยโลจิสติกที่ได้ แสดงให้เห็นดังนี้
∧

W

=
35.754 + 1.181X1 +
			
1.211X2 + 1.093X3
			
+ 1.362X4
โดยที่ X1 = การส่งเสริมให้ผู้สืบทอดธุรกิจเข้า
มาร่วมในธุรกิจครอบครัว
		
X2 = การส่งเสริมการพัฒนาผู้สืบทอด
ธุรกิจในธุรกิจครอบครัว
		
X3 = ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
ผู้สืบทอดธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัว
		
X4 = ความเข้าใจในคุณลักษณะภาวะผูน้ ำ�
ของผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว
ความน่าจะเป็นที่ธุรกิจครอบครัวมีผลการประกอบ
การที่ดี หรือ
= e 35.754+1.181X1+1.211X2+1.093X3+1.362X4
1+e 35.754+1.181X1+1.211X2+1.093X3+1.362X4

การอภิปรายผล

ผลการศึกษาอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. การส่งเสริมให้ผสู้ บื ทอดธุรกิจเข้ามาร่วมในธุรกิจ
ครอบครัว

ผู้ก่อตั้งควรส่งเสริมให้ผู้สืบทอดธุรกิจเข้าร่วมกับ
ธุรกิจครอบครัวตัง้ แต่ยงั เยาว์วยั และควรค้นหาแนวทางการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรผูเ้ ยาว์ เพือ่
เป็นการเพิม่ ความเป็นไปได้ในการที่ผสู้ ืบทอดธุรกิจในฐานะ
บุตรผู้เยาว์ที่ได้รับการวางตัวจากบิดามารดาในการเข้าสู่
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ธุรกิจครอบครัวในอนาคต สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Handler (1994) และผลการศึกษาของ อ�ำพล นววงศ์เสถียร
(2553) นอกจากนี้ ผู้ก่อตั้งควรเสริมแรงบวกโดยการพูดคุย
ถึงธุรกิจของครอบครัวกับผูส้ บื ทอดธุรกิจ ให้ผสู้ บื ทอดธุรกิจมี
โอกาสท�ำงานในธุรกิจครอบครัวในช่วงปิดภาคฤดูรอ้ นอย่าง
มีความสุขเพื่อเตรียมตัวให้ผู้สืบทอดธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจเมื่อ
จบการศึกษา (ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ Kelly and
Crittenden, 2000) และหากผู้สืบทอดธุรกิจเป็นบุตรสาว
ผูก้ อ่ ตัง้ ควรท�ำความเข้าใจและมีแนวทางในการเปลีย่ นแปลง
บทบาทและค่านิยมของธุรกิจครอบครัวในการทีจ่ ะมีผบู้ ริหาร
เป็นสุภาพสตรีเพือ่ รองรับผูส้ บื ทอดธุรกิจทีเ่ ป็นสุภาพสตรีเข้า
สูธ่ รุ กิจครอบครัวในอนาคตต่อไปข้างหน้า ซึง่ ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sharma (2004)

2. การส่งเสริมการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจในธุรกิจ
ครอบครัว

หากผู้ก่อตั้งมีการจ�ำกัดบทบาทความเป็นเจ้าของ
ในฐานะสมาชิกครอบครัวที่จะเข้าสู่การเป็นผู้บริหารธุรกิจ
ครอบครัว ประเด็นนี้จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาภาวะผู้น�ำ
ให้กับผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว เนื่องจากผู้บริหารในธุรกิจ
ครอบครัวต้องสวมบทบาทการเป็นผูบ้ ริหาร การเป็นสมาชิก
ครอบครัวและความเป็นเจ้าของ หากผูส้ บื ทอดธุรกิจไม่เข้าใจ
บทบาทดังกล่าวและไม่สามารถแบ่งแยกบทบาทได้อย่าง
ชัดเจน อาจน�ำมาซึ่งการจ�ำกัดพัฒนาการการเป็นผู้บริหาร
ในธุรกิจครอบครัวได้ (สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dyck,
Mauws, Starke and Mischker, 2002) อย่างไรก็ตาม การ
สร้างสรรค์รูปแบบความเป็นเจ้าของที่เหมาะสมจะเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจได้ เช่น การให้หุ้นสามัญ
กับสิทธิการออกเสียงและหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ไม่มีสิทธิในการ
ออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของธุรกิจครอบครัว สมาชิกของ
ธุรกิจครอบครัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ
ครอบครัวอาจได้รับเป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ ในทางกลับกันสมาชิก
ทีไ่ ด้รบั การวางตัวให้เป็นผูบ้ ริหารจัดการธุรกิจครอบครัวอาจ
ได้รับเป็นหุ้นสามัญ เป็นต้น นอกจากนี้ การวางแผนและ
จัดเตรียมให้ผู้สืบทอดธุรกิจได้รับความรู้และการศึกษาที่
เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมและธุรกิจครอบครัว เช่น การเลือก
เรียนหรือการฝึกอบรม การให้มีโอกาสได้คลุกคลีกับธุรกิจ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ครอบครัวตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพื่อให้ผู้ที่จะสืบทอดธุรกิจที่จะ
ได้รบั การวางตัวในอนาคตมีความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน
และเห็นว่าธุรกิจครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต (ผลการ
ศึกษาสอดคล้องกับ Dyck, Mauws, Starke and Mischker,
2002 ; Ward, 1997 ; อ�ำพล นววงศ์เสถียร, 2552)

3. ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู้สืบทอด
ธุรกิจกับผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัว

ความเห็นแก่ตัวและการขาดความห่วงใยเอื้ออาทร
ซึง่ กันและกันของผูส้ บื ทอดธุรกิจและผูก้ อ่ ตัง้ อาจเป็นปัญหา
ในตัวผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว รูปแบบการบริหารแบบ
เผด็จการหรือการบริหารตามสถานการณ์ของผูก้ อ่ ตัง้ มักเป็น
อุปสรรคต่อภาวะผูน้ ำ� ของผูส้ บื ทอดธุรกิจครอบครัว ผูก้ อ่ ตัง้
ที่เป็น “ครูที่ยอดแย่” น�ำไปสู่ “ผู้สืบทอดธุรกิจที่ยอดแย่”
ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้ก่อตั้งธุรกิจควรตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวนี้ ความแตกต่างระหว่างรุน่ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ความรุนแรงในการแข่งขันทางธุรกิจ ท�ำให้
บริบทหรือสถานการณ์การน�ำในธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป การ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
ใหม่ ๆ จากผู้สืบทอดธุรกิจเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการสร้าง
ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างผู้สืบทอดธุรกิจกับ
ผู้ก่อตั้งธุรกิจครอบครัวและอาจน�ำพาไปสู่ผลการประกอบ
การที่ดีของธุรกิจครอบครัวได้ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Cater (2006), Hubler and Kaye (1999)
และ Aronoff and Ward (1997) ด้วยเช่นกัน

4. ความเข้ า ใจในคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู ้ น� ำ ของผู ้
สืบทอดธุรกิจครอบครัว

การท�ำความเข้าใจในผู้สืบทอดธุรกิจในรุ่นต่อ ๆ ไป
ของผู้ก่อตั้งหรือผู้สืบทอดธุรกิจรุ่นที่ 1 ไปยังรุ่นที่ 2 หรือรุ่น
ต่อ ๆ ไป ในเรือ่ งเกีย่ วกับการบริหารธุรกิจครอบครัวให้เหมาะ
สมกั บ คุณลัก ษณะภาวะผู้น�ำของผู้สืบ ทอดธุรกิจเป็นสิ่ง
ส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ก่อตั้งจะต้องมีความเต็มใจที่จะ
ปรับองค์กรให้เหมาะสมกับทักษะภาวะผู้น�ำของผู้สืบทอด
ธุรกิจ ในขณะเดียวกันผูส้ บื ทอดธุรกิจจะต้องได้รบั การยอมรับ
ในธุรกิจโดยการตระเตรียมทักษะความรู้และความสามารถ
ทีจ่ ะบริหารจัดการธุรกิจและบริหารจัดการคนในธุรกิจไปใน

เวลาเดียวกันให้ได้ด้วย อัตลักษณ์ภาวะผู้น�ำของผู้สืบทอด
ธุรกิจ ได้แก่ การแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ การสร้างคุณค่า การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทีมงาน การสร้างภาวะผูน้ ำ� และการ
แบ่งปัน การเป็นภาวะผู้น�ำในรูปแบบ “ผู้รับใช้องค์กร” เช่น
การสอนงานตามต�ำนานของธุรกิจครอบครัว อาทิ ความซือ่ สัตย์
อดทน การทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับองค์กร การบริการลูกค้า
เป็นต้น การท�ำตัวเป็นผูต้ ามในบางสถานการณ์ อาทิ การระดม
ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์การ
โดยบุคลากรในองค์การ เป็นต้น (สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Barach et al.,1988 ; Laub, 2003 ; Cater, 2006)

ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหารธุรกิจ
ครอบครัวน�ำไปใช้ส�ำหรับธุรกิจครอบครัว เพื่อให้สามารถ
อยูร่ อด แข่งขันได้และสร้างความสามารถและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้กับธุรกิจครอบครัวทั้งในระดับชาติและ
ระดับสากลต่อไป โดยจะต้องมีการออกแบบแนวทางการส่ง
เสริมการเข้าสูธ่ รุ กิจครอบครัวของผูส้ บื ทอดธุรกิจในรุน่ ต่อไป
โดยการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกให้เกิดขึน้ ระหว่างบิดา
มารดาและบุตรผู้เยาว์ การพูดคุยถึงธุรกิจครอบครัวในเชิง
บวกและสร้างสรรค์ การฝึกงานให้กบั ผูส้ บื ทอดธุรกิจในภาค
ฤดูร้อนในช่วงปิดภาคการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ท�ำความ
คุ้นเคยและเรียนรู้ธุรกิจตั้งแต่ยังเยาว์วัย การส่งเสริมให้การ
ศึกษาทีต่ รงกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของครอบครัว การ
จ�ำกัดบทบาทในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ด้วยการจัดสรร
หุ้นให้กับสมาชิกครอบครัวตามแผนการส่งต่อธุรกิจให้กับ
สมาชิกที่จะเป็นผู้สืบทอดธุรกิจและผู้ที่ไม่ได้รับการวางตัว
ให้สืบทอดธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อลดความขัดแย้งภายใน
สมาชิกครอบครัว สร้างรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมในการ
บริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับคุณลักษณะภาวะผู้น�ำ
ของผู้สืบทอดธุรกิจ ให้เข้าสู่ธุรกิจครอบครัวเสียแต่เนิ่น ๆ
เพื่อให้เกิดความผูกพัน การเรียนรู้ในธุรกิจตั้งแต่ยังเยาว์วัย
การสร้างภาวะผู้น�ำในฐานะผู้รับใช้ไม่ใช่ในฐานะผู้ใช้ ปัจจัย
ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางที่ ทั้ง ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง
และผู้สืบทอดธุรกิจจะใช้เป็นแนวทางในการจัดการธุรกิจ
ครอบครัวเพื่อไปสู่ผลการประกอบการที่ดีและสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจครอบครัวต่อไป
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558

p71-79 ���� ������������.indd 77

77
12/8/2558 BE 1:08 PM

เอกสารอ้างอิง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ปีต่าง ๆ. Fact Book. ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2556. รายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี. สิงหาคม 2555. กรุงเทพฯ : ฝ่ายก�ำกับตลาด.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์. 2549. กลุ่มทุนและธุรกิจครอบครัวไทยก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อ�ำพล นววงศ์เสถียร. 2552. “ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของธุรกิจครอบครัว” พัฒนบริหารศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์. ปีที่ 49. ฉบับที่ 1/2552. มกราคม-มีนาคม 2552
อ�ำพล นววงศ์เสถียร. 2552. “การสืบทอดธุรกิจ : ประเด็นส�ำคัญของความท้าทายเพือ่ การอยูร่ อดและยัง่ ยืน” บริหารธุรกิจ.
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ฉบับที่ 124. ตุลาคม-ธันวาคม 2552
อ�ำพล นววงศ์เสถียร. 2553. “ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเติบโตทีย่ งั่ ยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์ไทย” พัฒนบริหาร
ศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 50 ฉบับที่ 1/2553. มกราคม-มีนาคม 2553
Aronoff, C.E. and Ward, J.L. 1997. “Pay in Family Business” Nation’s Business. 85(5): 23-29.
Barach, J. A., Gantisky, J., Carson J.A., and Doo chin B.A. 1988. “Entry of the next generation: Strategic
challenge for family business” Journal of Small Business Management. 26(2): 49-57.
Babbie, E. 1990. Survey Research Methods. 2nd ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
Bohrnstedt, George W. 1971. “Reliability and Validity Assessment in Attitude Measurement” In
Attitude Measurement Chapter 3. Gene F. Summers, ed. Chicago: Rand McNally. Pp. 80–99.
Campbell, D.T. and Fiske, D. 1959. “Convergent and Discriminate Validation by the Multigrain –
Multi-method Matrix” Psychological Bulletin. 56 (2): 81-105.
Cater, J. John. 2006. “Stepping out of the shadow: The leadership qualities of successors in family business”
A dissertation of doctor philosophy. Wake Forest University.
Cronbach, Lee J. and Meehl, Paul E. 1955. “Construct Validity in Psychological Tests” Psychological
Bulletin. 52 (4): 281-302.
David, T.R., and Luthans, F. 1979. “Leadership reexamined: A behavior approach” Academy of Management
Review, 4(2):237-248.
Dyck, B., Mauws, M., Starke, F.A. and Mischker. G.A. 2002. “Passing the baton: The importance of sequence,
timing, technique and communication in executive succession” Journal of Business Venturing. 17:
143-162.
Dyer, W. G. and Sanchez. E. 1998. “The Family: The Missing Variable in Organizational Research”
Entrepreneurship Theory and Practice. 27 (4): 401-416.
Fieldler, F.E., and Garcia, J.E. 1996. New approaches to effective leadership: Cognitive resource and
organization performance. New York: Wiley.
Handler, W.C. 1994. “Succession in Family Business: a Review of the Research” Family Business Review.
7 (2): 133-157.
Harju, J. and Heinonen, J. 2009. “The Keys Success in a Family Business”. Turku: Turku School of Economics
and Business Administration, Small Business Institute. Pp.1-16.

78

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

p71-79 ���� ������������.indd 78

12/8/2558 BE 1:08 PM

วารสารวิชาการ
Hubler, T. and Kaye, K. 1999. “Ten most prevalent obstacles to family business succession planning”
Family Business Review. 12 (2), 117-127
Kelly, L .M. Athanansiou, N., and Crittenden W.F. 2000. “Founder centrality and strategic behavior in the
family-owned firm” Entrepreneurship Theory and Practice. 24(4): 27-42.
Lank, A; Owens, R; Martinez, J.L and Riedel, H. 1994. “The State of Family Businesses in Various Countries
around the World” The Family Business Network Newsletter. 9: 3–7.
Laub, J.A. 2003. “From paternalism to the servant organization: Expanding the organizational leadership
assessment (OLA) model” Proceeding of the Servant Leadership Roundtable. Regent University.
Virginia Beach. VA.
Le Breton-Miller, Isabelle; Miller, Danny, and Steier, Lloyd . 2004. “Toward an Integrative Model of Effective
FOB Succession” Entrepreneurship Theory and Practice. 28 (4): 305-328.
Montgomery, B. J. and Sinclair, A. M. 2000. “All in the Family” Business and Economic Review. 46 (2): 3-7.
Sharma, P. 2004. “An Overview of the Field of Family Business Studies: Current Status and Directions of the
Future” Family Business Review. 17 (1): 1-36.
Stogdill, R.M. 1950. “Leadership, member and organization” Psychological Bulletin, 47:1-14.
Ward, John L. 1997. “Growing the Family Business: Special Challenges and Best Practices” Family Business
Review. 10 (4): 323-337.
Webb, T. and Gibb, A. 1966. “Policy Issues in Small Business Research in Family-owned Businesses: Significant
Elements” Family Business Review. 9 (2): 119– 143.

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2558

p71-79 ���� ������������.indd 79

79
12/8/2558 BE 1:08 PM

