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บทคัดย่ อ
ธุ รกิ จครอบครั ว มี ความแตกต่างจากธุ รกิ จทัว่ ไป เนื่ องจากธุ รกิ จและชี วิตของสมาชิ กครอบครัวต้อง
เกาะเกี่ยวเข้าด้วยกัน และเพื่อให้ท้ งั สองส่ วนสามารถยืนหยัดเคียงข้าง เป็ นพลังในการผลักดันขับเคลื่อนไปพร้อม
กัน บทความนี้ ได้นาเสนอความหมายของธุ รกิ จครอบครัว แบบจาลองทฤษฎี ระบบธุ รกิ จครอบครัว ซึ่ งแสดง
ความสัมพันธ์สามมิติระหว่างครอบครัว ธุรกิจ และความเป็ นเจ้าของและบทบาทของสมาชิกแต่ละคน ความสาคัญ
ของธุรกิ จครอบครัวในระบบเศรษฐกิจ และสาเหตุความล้มเหลวของธุรกิจครอบครัว ที่ สาคัญคือ การนาเสนอ
กระบวนการวางแผนคู่ขนาน ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยเชื่อมโยงความปรารถนาของครอบครัวและเป้ าหมายของ
ธุรกิจเข้าด้วยกัน ผ่านการสร้างค่านิ ยมของครอบครัวและวัฒนธรรมทางธุรกิจ การสร้างวิสัยทัศน์ของครอบครัว
และธุ รกิ จ การพัฒนากลยุทธ์ของครอบครัวและธุ รกิ จ การลงทุนในทุ นมนุ ษย์และการเงิ น และการกากับดูแล
ครอบครัวและธุรกิจ โดยได้ยกตัวอย่างธุรกิจครอบครัวที่ใช้การวางแผนคู่ขนานแล้วประสบความสาเร็ จ
คาสาคัญ: ธุรกิจครอบครัว กลยุทธ์การจัดการธุรกิจครอบครัว การวางแผนคู่ขนาน
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Abstract
Family business is different from other business. With the business and life of family members hooking up
together and to enable both parts to stand side by side as the driving force at the same time. This article presents the
definition of family business. The model of family business system theory, which shows three-dimensional relationships
between family, business, and ownership and the roles of each member. The importance of family business in the
economy and the cause of failure of family business the key is to present a parallel planning process. Which is a tool to
help connect family wishes and business goals together. Through the creation of family values and business culture
creating family and business visions Family and business strategy development Investment in human capital and finance
and supervising family and business with examples of successful family businesses that use parallel planning
Keywords: Family Business, Family Business Strategy, Parallel Planning
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บทนา
ไม่วา่ จะผ่านมากี่ยคุ กี่สมัย ธุ รกิจครอบครัวซึ่ งเป็ นหน่วยธุรกิจพื้นฐานก็ยงั คงถูกท้าทายจากปัญหา
และอุปสรรคนานับประการ บ้างเกิ ดจากปั ญหาภายในครอบครัว ปั ญหาธุ รกิจ หรื อบางครั้งเกิดจากการที่
ธุรกิจไม่สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ความพร้อมของธุ รกิจครอบครัวในการรุ ก
และรับมือกับปั ญหาภายในและภายนอกจึ งเป็ นกุญแจสาคัญที่จะทาให้ธุรกิ จครอบครัวสามารถข้ามผ่าน
อุปสรรค ประสบความสาเร็ จหรื ออาจนาพาให้เติ บโตอย่างยัง่ ยืนอันเป็ นเป้ าหมายที่ สาคัญของครอบครัว
บทความนี้ จึงนาเสนอกระบวนการวางแผนคู่ขนาน ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้ผนู ้ า หรื อผูป้ ระกอบการที่
ทาธุรกิจในรู ปแบบธุรกิจครอบครัวได้ใช้ประโยชน์สร้างความมัน่ คงให้กบั ครอบครัว และสร้างความมัง่ คัง่
ให้กบั ธุรกิจต่อไป
ธุรกิจครอบครัวกับบทบาทที่ทับซ้ อน
คาว่า “ธุรกิจครอบครัว” ในความหมายของใครหลายคน มักหมายถึง ธุรกิจ กิจการหรื อบริ ษทั ที่มี
ขนาดเล็กหรื ออยู่ในกลุ่มของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีตลาดหลักที่สาคัญคือท้องถิ่นหรื อ
ภูมิภาคที่ครอบครัวอาศัยอยู่ ปั ญหาที่มกั พบเห็นชิ นตาคือการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างคนในครอบครัวจึง
เป็ นภาพจาที่หลายคนนามาอธิ บายลักษณะของธุ รกิจครอบครัว ในความเป็ นจริ งแล้ว “ธุ รกิจครอบครัว”
(Family Business) นั้นมี ลกั ษณะดังนี้ 1) มีสมาชิ กในครอบครั วสองคนหรื อมากกว่านั้นถื อหุ ้นในธุ รกิ จ
อย่างน้อยร้อยละ 15 2) สมาชิ กครอบครัวทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาหรื อคณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ น้ และมี
อิทธิ พลในการกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ การบริ หารจัดการ มีการสร้างวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 3) มุ่งหวัง
ที่ จะส่ งผ่า นธุ ร กิ จไปยังสมาชิ กของครอบครั วในรุ่ นต่ อไปอย่า งต่ อเนื่ อง (Poza, 2010, p. 4) ในขณะที่
นวพล วิริยะกุลกิ จ และคณะ (2552, น. 24) ให้ความหมายไว้ว่า ธุ รกิ จครอบครัวหมายถึง ธุ รกิ จที่ มีการ
ดาเนิ นการโดยครอบครัวเป็ นเจ้าของ รวมทั้งรู ปแบบธุ รกิจที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการความ
มัน่ คงทางการเงินของครอบครัวโดยธุ รกิจเป็ นเครื่ องมือช่วยส่ งเสริ มให้สมาชิกในครอบครัวมีความเป็ นอยู่
ที่ดี มีงานทาที่มนั่ คงและหาเลี้ยงตัวเองได้ กล่าวโดยสรุ ปได้ว่าธุ รกิจครอบครัว คือธุรกิจที่มีการดาเนินการ
โดยครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ งเป็ นเจ้าของ ผูบ้ ริ หารมาจากสมาชิ กของครอบครั วอย่างน้อยสองคน มี
อานาจในการตัดสิ นใจ บริ หารจัดการธุ รกิ จเพื่ อตอบสนองความมัน่ คงและความมัง่ คัง่ ทางการเงิ นของ
ครอบครัว และมุ่งหวังที่จะส่ งต่อธุรกิจไปยังสมาชิกของครอบครัวในรุ่ นต่อไป
อาจกล่าวได้ว่าธุ รกิจครอบครัวเป็ นหน่วยธุ รกิจที่เก่าแก่ที่สุดในระบบเศรษฐกิจ และเป็ นรู ปแบบ
ธุ รกิ จที่ มีการบริ หารจัดการที่ยากที่สุดเช่นกัน ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะการบริ หารจัดการที่ เกิ ดขึ้ นนั้นถูกใช้กบั
บุ ค คลซึ่ งมี ความใกล้ชิ ดกัน ทุ กการกระทาหรื อ การด าเนิ นการในเรื่ องใดๆอาจก่ อให้เ กิ ดความรู ้ สึ กที่
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หลากหลาย เช่ น รั ก/เกลี ย ด ผูกพัน/เหิ นห่ า ง ปรองดอง/แตกแยก ชื่ นชม/อิ จฉา คาดหวัง/สิ้ นหวัง
ความรู ้สึกเหล่านี้ แม้เกิ ดขึ้ นได้ในทุกองค์กร แต่จะยิ่งมีมากขึ้ นหากอยู่ในธุ รกิจครอบครัว จนมีผูก้ ล่าวว่า
“ยิ่ ง สมาชิ ก ภายในครอบครั ว เติ บ โตเพิ่ ม จ านวนมากขึ้ นเท่ า ไหร่ ปั ญ หาจะยิ่ ง เพิ่ ม มากขึ้ นเท่ า นั้น ”
(Longenecker, Morre et al., 2006) ทั้งนี้ อาจเพราะสมาชิ กภายในธุ รกิ จครอบครั วนั้นมี สถานะในหลาย
รู ปแบบ อาทิ พ่อแม่ พี่นอ้ ง บุตรหลาน สามีภรรยา เขยสะใภ้ หรื อเครื อญาติ ซึ่ งเมื่อเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ธุ รกิ จของครอบครัวจึ งเกิ ดความสัมพันธ์ที่ทบั ซ้อนกัน Gersick, Lansberg, Davis & McCollum (1997) ที่
ได้พ ฒ
ั นาแบบจาลองทฤษฎี ร ะบบของธุ ร กิ จครอบครั ว โดยแสดงความสัมพันธ์ ข อง 3 มิ ติ อันได้แ ก่
ครอบครัว (Family) ธุ รกิ จ (Business) และความเป็ นเจ้าของ (Ownership) มิติท้ งั 3 นี้ ทาให้ผเู ้ กี่ ยวข้องใน
ธุ รกิ จครอบครัวดารงบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ งใน 7 บทบาทคือ 1) บทบาทสมาชิ กครอบครัวเพียงอย่าง
เดี ยว 2) บทบาทลูกจ้างธุ รกิ จเพี ย งอย่างเดี ยว 3) บทบาทผูถ้ ื อหุ ้นเพี ยงอย่า งเดี ย ว 4) บทบาทสมาชิ ก
ครอบครัวที่ มีบทบาทในการดาเนิ นงานธุ รกิ จในตาแหน่ งใดตาแหน่ งหนึ่ ง เช่ น เป็ นผูบ้ ริ หารบริ ษทั แต่
ไม่ได้ถือหุน้ ในธุ รกิจครอบครัวหรื อหุ น้ ของบริ ษทั 5) บทบาทผูท้ ี่ทางานให้กบั ธุรกิจครอบครัวและถือหุ น้
ในธุ รกิ จด้วย แต่ ไม่ได้เ ป็ นสมาชิ กของครอบครั ว 6) บทบาทสมาชิ กครอบครั วที่ ถือหุ ้นในธุ รกิ จของ
ตระกูล แต่ไม่ได้มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานของบริ ษทั ครอบครัว และ7) บทบาทสมาชิ กครอบครัวที่ถือ
หุ ้น ในธุ ร กิ จ และมี ส่ ว นร่ วมในการด าเนิ น งานของบริ ษ ัทครอบครั ว จึ ง สรุ ป ได้ว่า ธุ ร กิ จครอบครั ว
ประกอบด้วย 3 มิติที่สัมพันธ์กนั คื อ ครอบครัว ธุ รกิจ และความเป็ นเจ้าของ หากผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีบทบาท
หลายบทบาททับซ้อนกัน เช่น บทบาทที่ 7 จะก่อให้เกิดความขัดแย้งได้มากที่สุด เพราะบทบาทที่ดารงนั้น
มีอานาจในการตัดสิ นใจทั้งในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ธุรกิจ และผลประโยชน์
ความสาคัญและเหตุแห่ งความล้ มเหลวของธุรกิจครอบครัว
ธุ รกิจครอบครัวนั้นมีความสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กา้ วไปสู่ ความมัง่ คัง่
บนโลกธุ รกิ จเสรี ธุ รกิ จครอบครัวมีประมาณร้อยละ 80-90 ของธุ รกิ จทั้งหมด มีมูลค่าคิ ดเป็ นร้อยละ 75
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก (Gross Domestic Product : GDP) ส่ งผลให้มีการจ้างแรงงานมากกว่าร้อย
ละ 85 ของกาลังคนทางานทัว่ โลก (Poza, 2010, p.1)ในประเทศสหรัฐอเมริ กา มีธุรกิจครอบครัวอยูถ่ ึง 2 ใน
3 ของธุ รกิจทั้งหมด สาหรับในประเทศไทยนั้น ธุ รกิจครอบครัวมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจไทยไม่นอ้ ยทั้ง
ในแง่ ข องมู ล ค่ า กิ จ การและจ านวนของบริ ษ ัท ในปี 2018 Credit Suisse ได้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ของธุ ร กิ จ
ครอบครัวทั้งหมดในไทยว่ามีถึงราว 30 ล้านล้านบาท และกระจายอยู่ในทุกภาคส่ วนธุ รกิจ ไม่เฉพาะธุ รกิจ
ขนาดเล็ก ในปี 2019 Earnest and Young (EY) ร่ ว มกับ มหาวิ ท ยาลัย St. Gallen ได้จัด ท าดัช นี Family
Business 500 ซึ่ งจัดอันดับบริ ษทั ครอบครัวที่ใหญ่ที่สุด 500 บริ ษทั ของโลก มีบริ ษทั ไทยติดอันดับอยู่ถึง 4
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บริ ษทั คือ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั อินโด
รามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) นอกจากนี้ ข้อมูลของ ไพรซ์
วอเทอร์ เฮาส์คูเปอส์ หรื อ พีดบั บลิวซี (PricewaterhouseCoopers : PwC) ประเทศไทย พบว่า 1 ใน 3 ของ
บริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีลกั ษณะเป็ นธุ รกิ จครอบครั ว และ SME ไทย
ส่ วนใหญ่ก็เป็ นธุ รกิ จครอบครัว จากฐานข้อมูลบริ ษทั จดทะเบี ยนในไทยของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเมื่อ
พิจารณาทั้งในด้านจานวนและรายได้ (ไม่นบั รวมผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นนิ ติบุคคลซึ่ งก็อาจจะเป็ นบริ ษทั ครอบครัว
เช่นกัน และห้างร้านที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลกับกรมส่ งเสริ มพัฒนาธุรกิจการค้า) พบว่า บริ ษทั ที่
เป็ นธุรกิจครอบครัวมีอย่างน้อยประมาณ 58% จากจานวน SME ทั้งหมดที่จดทะเบียนและทากิจการอยู่ใน
ปี 2018 (ประมาณ 7 แสนราย) และมีรายได้รวมทั้งหมด 14.5 ล้านล้านบาทในปี 2017 ซึ่ งคิดเป็ น 75% ของ
รายได้รวมของ SME ทั้งหมดในประเทศไทย (19.4 ล้านล้านบาท) (รัชชานนท์ โชติพุฒศิลป์ , 2562) ข้อมูล
ดังกล่าวสะท้อนว่าธุ รกิ จครอบครัวมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิ จไทยเป็ นอย่างมาก ธุ รกิ จครอบครั วใน
ประเทศไทยบางรายก้าวสู่ รุ่นที่ 2 หรื อรุ่ นที่ 3 ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตมาได้จนถึงปั จจุบนั แต่ก็มีจานวนไม่
น้อยที่เจอมรสุ มหนักทาให้ตอ้ งล้มหายตายจากกันไป ความไม่ยงั่ ยืนของธุรกิจครอบครัวนั้นสะท้อนได้จาก
รายงานของ The Family Business Institute ในบทความของ Fernandez-Araoz, Igbal, & Ritter (2015) โดย
พบว่า มีธุรกิ จครอบครัวเพี ยงร้อยละ 30 ที่ สามารถส่ งต่ อธุ รกิ จไปสู่ รุ่นที่ 2 ร้ อยละ 12 ที่ สามารถส่ งต่ อ
กิ จ การไปสู่ รุ่ น ที่ 3 ได้ส าเร็ จ และมี เ พี ย งร้ อ ยละ 3 เท่ า นั้นที่ ส่ งต่ อ กิ จ การถึ ง รุ่ นที่ 4 จากรายงานนี้ ยิ่ ง
สนับสนุนความเชื่ อในทฤษฏีบุดเด้นบรู คส์ ซิ นโดรม (Buddenbrook Syndrome) ซึ่ งเป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับวัฏ
จักรธุ รกิจครอบครัวที่นกั วิชาการด้านการจัดการได้พฒั นาจากนวนิ ยายเรื่ อง Buddenbrooks : The Decline
of a Family ของ Thomas Mann ชาวเยอรมัน โดยมีเนื้ อหาเกี่ ยวกับความเชื่ อเรื่ องการล่มสลายของธุ รกิ จ
ครอบครัว ด้วยทายาทธุ รกิจในรุ่ นที่ 3 โดยลักษณะ คือ ธุ รกิจครอบครัวจะก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจ มุ่งมัน่
และต้องการพัฒนาให้ธุรกิจมีความเติบโตโดยผูป้ ระกอบการรุ่ นแรก และจะพยายามขยายกิจการหรื อธุรกิจ
ด้วยทายาทธุ รกิ จรุ่ นที่ 2 แต่เมื่อถึงทายาทธุ รกิ จรุ่ นที่ 3 ความเป็ นผูป้ ระกอบการและความสนใจในธุ รกิ จ
ครอบครัวจะเริ่ มลดลง อันอาจจะเป็ นผลสื บเนื่ องจากความยากของการสื บทอดธุ รกิจครอบครัวจากรุ่ นสู่
รุ่ น ความเปลี่ยนแปลงในปั จจัยแวดล้อมทางธุ รกิจ รวมถึง ความเจ็บป่ วยของสมาชิ กในครอบครัว เป็ นต้น
ซึ่ งทั้ง หมดนี้ ล้ว นเป็ นสาเหตุ น าไปสู่ ค วามเสื่ อ มสู ญ (Decline) ของธุ ร กิ จ ครอบครั ว ตามทฤษฎี
Buddenbrooks Syndrome (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559)
จากการศึกษาของ KPMG and Family Business Australia (2015) และ Family Business Education
and Research Group (FBERG) แห่ ง The University of Adelaide ทาการสารวจธุ รกิ จครอบครัวในออสเตรเลีย
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
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จานวน 1,700 ราย และได้ผลตอบกลับจานวน 12% ในช่วงเดือนมิถุนายน 2015 พบว่า ธุรกิจครอบครัวกว่า
ร้อยละ 80 เคยประสบกับความขัดแย้ง/ความตึงเครี ยดระหว่างสมาชิ กในครอบครัวในช่ วง 1 ปี ที่ ผ่านมา
(เที ยบกับการสารวจในปี ค.ศ. 2013 มี เพี ย งร้ อยละ 60) พบว่าสาเหตุ ค วามขัด แย้ง 5 อันดับแรก ได้แ ก่
1) การสร้างวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์ 2) ความสมดุลระหว่างความต้องการของธุ รกิจกับครอบครัว
3) การสื่ อสารในครอบครัว 4) การสื บทอดกิ จการ และ 5) ภาวะวิกฤติ ทางการเงิ น ทั้งนี้ เมื่อมีการสารวจ
อย่างต่ อเนื่ อง (ปี 2011, 2013, 2015) ก็พบว่า ประเด็นในเรื่ องการสร้างวิสัยทัศน์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์
ครองอันดับหนึ่ งของสาเหตุของความขัดแย้งมาโดยตลอด ทั้งนี้ จึงสรุ ปได้ว่า ธุ รกิจครอบครัวทุกขนาดมี
ความสาคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความล้มเหลวของธุ รกิจครอบครัวมีเหตุความขัดแย้งที่เกิด
จากการบริ หารธุ รกิ จ และการบริ หารครอบครั ว ในบทความนี้ จึงเสนอเครื่ องมื อในการวางแผนธุ รกิ จ
ครอบครัวเพื่อใช้จดั การกับปัญหาความขัดแย้งหลากหลายรู ปแบบที่เกิดขึ้นในธุรกิจครอบครัว
การจัดการปัญหาธุรกิจครอบครัวด้ วยการวางแผนคู่ขนาน
โดยทัว่ ไปแล้วธุ รกิจนิ ยมใช้การวางแผนเชิ งกลยุทธ์เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการ ด้วยการ
ตั้ง ค าถามทางธุ ร กิ จ ที่ ส าคัญ Goodstein et al. (1993, p. 4) กล่ า วว่ า การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic
Planning) เป็ นการตอบคาถามพื้นฐานที่ สาคัญ 3 ประการขององค์กร คื อ องค์กรจะก้าวไปทางใด (What
are you going?) สภาพแวดล้อมขององค์กรมีอะไรบ้าง (What is the environment?) และองค์กรจะต้องทา
อย่างไรบ้างจึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ (How do you get there?)
สาหรับธุ รกิจครอบครัวแล้วการตอบคาถามพื้นฐานเหล่านั้นอาจไม่เพียงพอ เพราะส่ วนผสมของ
องค์กรมาจาก ธุ รกิ จและครอบครัว สาหรับธุ รกิ จแล้ว การไขโจทย์ว่าเราต้องการแข่งขันในตลาดใด จะ
แข่ งขันรู ป แบบไหนจึ งจะดี มีป ระสิ ทธิ ภ าพ และเราจะต้องนาทรั พ ยากรอะไรบ้า งไปลงทุ นในเชิ งรุ ก
ประเด็นเหล่านี้ ทาให้สามารถพัฒนากลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ แต่อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
แผนกลยุทธ์ธุรกิจครอบครัว ปั ญหาที่ธุรกิ จครอบครัวมักเผชิ ญคือ ธุ รกิจมีแผนการดาเนิ นงานที่ ยอดเยี่ยม
สมบูรณ์แบบ แต่ครอบครัวไม่เคยคุยกันในเรื่ องเกี่ยวกับการสื บทอดกิจการ
การจ้างงานคนในครอบครัว การให้ค่าตอบแทน การวางแผนอาชี พ การแบ่งหรื อให้อานาจการ
ตัดสิ นใจ ประเด็นเหล่านี้ มกั ไม่พูดกันจนกว่าความขัดแย้งหรื อวิกฤตจะก่อตัว ผลก็คือธุ รกิ จครอบครั ว
ไม่สามารถปรับตัวได้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ปัญหา
จะนาพาครอบครั วไปสู่ ความขัดแย้ง ไม่ไว้ใจซึ่ งกันและกัน ซึ่ งเสี่ ยงต่ อการใช้อารมณ์ ในการตัดสิ นใจ
ในเรื่ องใด ๆ ดังนั้น การมีกระบวนการวางแผนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ จะปกป้ องทั้งครอบครัวและธุ รกิ จจาก
ความขัดแย้งที่ไม่จาเป็ น
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Carlock & Ward (2001, p. 10) กล่าวว่า กระบวนการวางแผนธุ รกิจครอบครัวต้องให้ความสาคัญ
ต่อการปรับปรุ งผลประกอบการของธุ รกิจ การรับมือกับความคาดหวังของครอบครัว และต้องสร้างและ
รั กษาความไว้เ นื้ อเชื่ อใจของสมาชิ กในธุ ร กิ จครอบครั วควบคู่ กันไป การวางแผนธุ ร กิ จครอบครั วมี
กระบวนการที่ ไม่เหมือนการวางแผนทัว่ ไป โดยเรี ยกกันว่า กระบวนการวางแผนคู่ขนาน (The Parallel
Planning Process: PPP) Carlock & Ward (2010, pp. 28-49) อธิ บายว่ากระบวนการวางแผนคู่ ขนานเป็ น
การวางแผนร่ วมกันระหว่างสมาชิ กในครอบครัวและผูบ้ ริ หารธุ รกิ จ เพื่อตอบคาถามสาคัญที่ จะนาไปสู่
ความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวและผลการดาเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ งมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้สรุ ปได้
ว่า ในการจัดการธุ รกิ จครอบครัวนั้น ผูน้ าครอบครั วต้องใช้ท้ งั การวางแผนเชิ งกลยุทธ์เพื่ อให้เกิ ดความ
ชัดเจนในการดาเนิ นธุ รกิ จ ควบคู่ ไปกับการวางแผนเพื่อกาหนดภาพทิ ศทางของครอบครั ว โดยทั้งสอง
แผนงานที่ได้พฒั นาและดาเนิ นการนั้นต้องมีความสอดคล้องสอดรับกัน ซึ่ งกระบวนการวางแผนคู่ขนาน
เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยชี้นาให้ประสบความสาเร็ จได้
กระบวนการวางแผนคู่ขนานสาหรับธุรกิจครอบครัว
กระบวนการวางแผนคู่ ข นานส าหรั บ ธุ ร กิ จ ครอบครั ว (The Parallel Planning Process :PPP)
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน (ภาพประกอบ 1) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการของการวางแผนธุรกิจและครอบครัว
(The Family and Business Planning Action Steps)
ที่มา: ดัดแปลงจาก Carlock & Ward (2010, p. 34)

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

8

วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

ขั้นตอนที่ 1 คุ ณค่ าหรื อค่ านิยมของครอบครั วและวัฒนธรรมของธุ รกิจ (Family Values and
Business Culture)
กระบวนการวางแผนคู่ ข นานเริ่ มต้นจากการส ารวจคุ ณ ค่ าหรื อค่ า นิ ย มของครอบครั ว ซึ่ ง
ค่านิยมครอบครัว (Family Values) ให้ความสาคัญกับสิ่ งที่ครอบครัวต้องการ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เกิดจากความคิด
มุมมอง ความเชื่อที่มีร่วมของสมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุ ข เช่น ค่านิ ยมเกี่ยวกับการแบ่งปั น ความซื่ อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ความสามัค คี การเรี ย นรู ้ การใช้เ วลา การให้ค วามส าคัญกับ ครอบครั ว ธุ ร กิ จ และเงิ น เป็ นต้น ส่ ว น
วัฒนธรรมของธุ รกิจ (Business Culture) หรื อวัฒนธรรมขององค์กร คือ รู ปแบบของความรู ้สึกนึ กคิดของ
สมาชิ กขององค์กร ระบบความเชื่ อ (Beliefs) และค่านิ ยมร่ วม (Values) ที่มีการพัฒนาขึ้นมาภายในองค์กร
และชี้ นาพฤติกรรมของสมาชิก ทาให้เกิดความเข้าใจร่ วมกัน ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหรื อแนวทางใน
การดาเนิ นงานขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง จนเกิ ดเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะที่ สะท้อนความแตกต่างของแต่ละ
องค์กร (Hofstede, 1997; Schermerhorn, 1999 & Robbins, 2001) วัฒนธรรมธุ รกิ จจึ งเป็ นชุ ด ความเชื่ อ
ร่ วมกันที่ ถูกจัดทาขึ้ นโดยองค์กรหรื อผูม้ ี ส่ว นได้ส่วนเสี ย ซึ่ งองค์กรใช้เ ป็ นเครื่ องมื อในการสร้ างแรง
บันดาลใจและพฤติกรรมแก่สมาชิ กเพื่อให้องค์กรหรื อธุรกิจประสบความสาเร็ จ เช่น วัฒนธรรมที่เน้นการ
ทางานเป็ นทีม การตัดสิ นใจร่ วมกัน ความจงรักภักดี คุณภาพ ความสร้างสรรค์ การแข่งขัน การปรับตัว
และอื่ นๆ ดังนั้นผูน้ าธุ รกิ จ สมาชิ กครอบครั ว ตลอดจนผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ในธุ รกิ จครอบครั วจะต้อง
ดาเนิ นการกาหนดค่านิ ยมของครอบครัว และเชื่ อมโยงค่านิ ยมหลักที่ครอบครัวต้องการถ่ายทอดนั้นไปสู่
วัฒนธรรมของธุ รกิ จ เพื่อใช้ในการกาหนดพฤติ กรรม แนวปฏิ บตั ิ ที่นาไปสู่ ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
หรื อสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันจากวัฒนธรรมแข็งแกร่ งที่ครอบครัวสร้างขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 วิสัยทัศน์ ของครอบครัวและธุรกิจ (Family and Business Vision)
วิสัยทัศน์ครอบครัว คือ ภาพในอนาคตของครอบครัวอันเป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้สมาชิ กใน
ครอบครั วมองเห็ นภาพในอนาคตเป็ นภาพเดี ยวกัน โดยมี เ ป้ า หมายที่ ส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คื อ
1) เป้ าหมายต่อสมาชิ กของครอบครัวในระดับบุคคล 2) เป้ าหมายของครอบครัวในการอยู่ร่วมกัน และ
3) เป้ าหมายของธุ รกิจครอบครัว วิสัยทัศน์ครอบครัวจาเป็ นที่จะต้องเชื่ อมโยง ค่านิ ยมและความเชื่ อของ
ครอบครัวเข้ากับพันธกิจทางธุ รกิจ (Happywonder, 2019) สาหรับวิสัยทัศน์ธุรกิจ หรื อวิสยั ทัศน์องค์กรนั้น
หมายถึง สภาวะที่องค์กรต้องการเป็ นในอนาคต ซึ่ งอธิ บายถึงทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไป สิ่ งที่องค์กรต้องการ
จะเป็ น หรื อภาพลักษณ์ ที่ องค์กรต้องการให้ผูอ้ ื่ นรั บรู ้ ในอนาคต (สถาบันเพิ่ มผลผลิ ตแห่ งชาติ , 2555,
น. 180) วิสัยทัศน์จึงเป็ นการตั้งเป้ าหมายในระยะยาวขององค์กร เป็ นเครื่ องมือที่องค์กรใช้ในการกาหนด
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
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ภาพทิ ศทางในอนาคต Eriksson (2008) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องกับวิสัยทัศน์ไว้ 7 ประการ คื อ
1) เป็ นสิ่ งที่ทรงอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพ 2) เป็ นแรงจูงใจ 3) การคิดเกี่ยวกับอนาคต 4) การคิดถึงภาพใน
ระยะยาว 5) ต้องมีทิศทาง 6) ระบุหรื อกาหนดเรื่ องต่าง ๆ และ 7) มีความยืดหยุน่ ทั้งนี้ ผูน้ าธุรกิจ สมาชิ ก
ครอบครั ว ตลอดจนผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ยในธุ ร กิ จครอบครั วจะต้องด าเนิ นการในการอภิ ปรายร่ วมกัน
เพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์ของครอบครัว และเชื่อมโยงให้เข้ากับวิสยั ทัศน์ของธุ รกิจเพื่อใช้เป็ นแรงจูงใจผลักดัน
ให้ครอบครัวและธุรกิจมีทิศทางการบริ หารจัดการและการดาเนินงานในอนาคตที่สอดรับกัน
ขั้นตอนที่ 3 กลยุทธ์ ของครอบครัวและธุรกิจ (Family And Business Strategy)
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ (2548, น. 16-18) กล่าวว่าคาว่า “Strategy” มาจาก “Strategos”
ในภาษากรี ก ที่ เ กิ ด จากค าว่า “Stratos” ซึ่ งหมายถึ ง “Army” หรื อกองทัพ ผสมกับ ค าว่า “Agein” ซึ่ ง
หมายถึ ง “Lead” หรื อ “นาหน้า ” จึ งทาให้นกั วิชาการทางด้านการบริ หารตี ความหมายว่า “Leading the
Total Organization ” หรื อการนาทางให้องค์กรโดยรวมมีนยั ทั้งเชิงจุดมุ่งหมายและวิธีการว่า ต้องการอะไร
ให้สาเร็ จ และทาอย่างไร จึ งสรุ ปได้ว่า กลยุทธ์คือ วิธีการดาเนิ นงาน การตัดสิ นใจและการกระทา ที่ จะ
นาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยการใช้ทรัพยากรและศักยภาพที่มีเพื่อ
สร้างโอกาสและป้ องกันภัยอันตรายต่างๆขององค์กร โดยการออกแบบแผนการเพื่อช่วยให้องค์กรมีความ
ได้ เ ปรี ยบในการแข่ ง ขั น (Certo & Peter, 1991; Mary, 2005; Robert & David, 2006) ส าหรั บ ธุ ร กิ จ
ครอบครั ว กลยุทธ์มีความสาคัญและเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งพัฒนาร่ วมกันระหว่างผูน้ าธุ รกิ จ สมาชิ กครอบครั ว
ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในธุ รกิจครอบครัวโดยพัฒนาควบคู่กนั ทั้งกลยุทธ์ครอบครัวและกลยุทธ์ธุรกิจ
เพื่ อให้สอดรั บและสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน ในธุ รกิ จครอบครั วนั้น การมี ส่วนร่ วมของครอบครั วเป็ น
เครื่ องมือที่สาคัญในการผลักดันพันธกิจต่างๆ โดยจะพิจารณากลยุทธ์การมีส่วนร่ วมใน 2 มิติ มิติแรกคื อ
การเพิ่มจานวนสมาชิ กของครอบครัวที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทาคุณประโยชน์ให้กบั ธุ รกิจในอนาคต
ซึ่ งอาจทาได้โ ดยการยิ นยอมให้คู่ ส มรส เขย สะใภ้ และทายาทรุ่ นต่ อ ไปเข้า มามี ส่ วนร่ วมในธุ ร กิ จ
ครอบครัวในฐานะของพนักงานหรื อมีส่วนร่ วมในบทบาทอื่น เช่น ที่ปรึ กษามืออาชีพ ผูบ้ ริ หารอาวุโส เป็ น
ต้น ซึ่ งกลยุทธ์น้ ี จะทาให้สมาชิ กครอบครั วรู ้ สึกถึ งความเป็ นเจ้าของธุ รกิ จ ช่ วยให้สมาชิ กครอบครัวได้
เรี ยนรู ้ กระบวนการทางานต่ างๆภายในธุ รกิ จของครอบครั ว มิ ติที่ 2 คื อการขยายหรื อเพิ่ มบทบาทของ
ครอบครัวต่อกระบวนการตัดสิ นใจในปั ญหาหรื ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในธุ รกิจครอบครัว กลยุทธ์น้ ี จะ
เกี่ ยวข้องกับการแบ่ งปั นอานาจและความรั บผิดชอบต่ อการตัดสิ นใจของครอบครั วในเรื่ อง ความเป็ น
เจ้าของ ธรรมาภิบาล และประเด็นปัญหาของธุ รกิจ ซึ่ งกลยุทธ์น้ ีจะสนับสนุนให้คุณภาพของการตัดสิ นใจ
ดี ยิ่ ง ขึ้ น การยอมรั บ การตั ด สิ นใจมี ม ากขึ้ นด้ ว ยวิ ธี การตั ด สิ นใจเป็ นหมู่ ค ณะในรู ปแบบคณะ
ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563
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กรรมการบริ หาร สานักงานครอบครั ว สภาครอบครัว เป็ นต้น สาหรั บการดาเนิ นการเกี่ ยวกับกลยุทธ์
ธุ รกิ จนั้น สามารถนากระบวนการวางแผนเชิ งกลยุทธ์มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา โดยผูน้ าธุ รกิ จ
สมาชิ กครอบครัว ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในธุ รกิจครอบครัวจะร่ วมกันกาหนดกลยุทธ์ธุรกิ จเพื่อมุ่ง
สร้างความสามารถทางการแข่งขันและขยายธุ รกิจในอนาคต โดยการพยายามค้นหาคาตอบจาก 3 คาถาม
คือ 1) เราแข่งขันที่ไหน 2) เราจะแข่งขันอย่างไร และ 3) เราจาเป็ นต้องลงทุนอะไรบ้าง ด้วยการประเมินตัว
แปรที่ สาคัญ 2 ตัว คือ 1) ความแข็งแกร่ งภายในองค์กร(ซึ่ งหมายถึงการประเมินทั้งธุ รกิจ และครอบครัว)
และ 2) ความน่าสนใจของสิ่ งแวดล้อมภายนอกหรื ออุตสาหกรรม ซึ่ งสามารถส่ งผลกระทบในเชิ งบวกและ
ลบต่อธุ รกิ จ การวิเคราะห์ตวั แปรทั้งสองจะทาให้ผูบ้ ริ หารเข้าใจถึงศักยภาพทางการตลาดของธุ รกิ จและ
วางกลยุ ท ธ์ ข องธุ ร กิ จ บนพื้ นฐานของความสามารถภายในที่ อ งค์ก รมี การพัฒ นากลยุ ท ธ์ ข องธุ ร กิ จ
ครอบครัวอาจแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มหลัก คื อ 1) การใช้แบบเดิ ม หรื อนาแบบเดิ มมาทาซ้ า (Renew) 2) การ
ปรับปรุ งแบบเก่าให้ดีข้ ึน (Reformulate) และ 3) การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ (Regenerate) ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ระดับความสามารถภายในหรื อความเข้มแข็งขององค์กร และอุตสาหกรรมที่ ธุรกิ จดาเนิ นงานอยู่น้ ันมี
ความน่าสนใจอยูใ่ นระดับสู งหรื อต่าเพียงใด
ขั้นตอนที่ 4 การลงทุนในทุนมนุษย์ และการเงิน (Investing Human And Financial Capital)
อุปสรรคประการหนึ่ งที่มีผลต่อการเติบโตขับเคลื่อนธุ รกิจครอบครัวคือ การขาดการลงทุนใน
ทุนมนุ ษย์ และการเตรี ยมทุ นทางการเงิ นให้กบั ธุ รกิ จ การลงทุ นในทุ นมนุ ษย์น้ นั เป็ นเรื่ องที่ ตอ้ งมี การ
วางแผนและเตรี ยมการเพื่อให้แน่ ใจได้ว่าครอบครัว และสมาชิ กภายในครอบครัวมีความพร้อมที่จะเป็ น
ผูน้ า และพร้อมเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงความเป็ นเจ้าของ การพัฒนาคุณสมบัติของสมาชิ กในครอบครัว
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการดาเนิ นการของธุ รกิจครอบครัวเป็ นเรื่ องสาคัญที่อาจต้องอาศัยผูน้ ารุ่ น
อาวุโสเข้ามามี บทบาท เช่ น การเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กครอบครัวเข้ามามีส่วนร่ วมในการทางาน การให้
การศึกษา การพัฒนาทักษะที่จาเป็ นต่อการบริ หารงาน การพัฒนาภาวะผูน้ า การสอนงาน การเป็ นพี่เลี้ยง
หรื อคัดเลือกพี่เลี้ยงที่ดี เป็ นต้น สาหรับการลงทุนทางการเงินนั้น Francois de Visscher ที่ปรึ กษาทางธุรกิจ
ของครอบครัว กล่าวว่าสภาพคล่องในครอบครัวและการลงทุนในธุ รกิ จ ถูกกาหนดโดยตัวแปร 3 ตัว คื อ
ความต้องการของเจ้าของธุ รกิจ ความต้องการของครอบครัว และความต้องการของธุ รกิ จซึ่ งถ้าหาความ
สมดุลไม่ได้ ปั ญหาความขัดแย้งจะตามมา เจ้าของธุ รกิจอาจใช้กลยุทธ์การลงทุนใน 4 รู ปแบบ คือ ลงทุน
เพิ่ม การถือครองไว้ การเก็บเกี่ ยวผลประโยชน์ หรื ออาจขายกิจการ ทั้งนี้ ข้ ึนกับความต้องการและความ
คาดหวังของครอบครัว จึ งอาจสรุ ปได้ว่าธุ รกิจครอบครัวที่ ไม่ได้ตระเตรี ยมการลงทุนทางการเงิ นไว้ จะ
ส่ งผลให้เกิดการสู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ แต่หากเพิกเฉยต่อการลงทุนทางมนุษย์ก็จะส่ งผลให้เกิ ดปั ญหา
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และความขัด แย้งในครอบครั ว การลงทุ นทั้งสองด้า นนี้ จึงเป็ นการสร้ า งและปกป้ องความมัง่ คั่ง การ
เจริ ญเติบโตและความยัง่ ยืนของธุรกิจครอบครัว (Carlock & Ward 2001, p. 161)
ขั้นตอนที่ 5 การกากับดูแลครอบครัวและธุรกิจ (Family and Business Governance)
การกากับดู แลเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของกระบวนการวางแผนแบบคู่ขนาน เป็ นขั้นตอนที่ จะ
สร้ างความมัน่ ใจให้แก่ ครอบครั ว และผูบ้ ริ หารว่าจะทางานร่ วมกันทั้งในด้านการตัดสิ นใจ และความ
รับผิดชอบ โดยเครื่ องมือในการกากับดูแลที่ สาคัญ คือ คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นโครงสร้างที่มกั พบ
ในธุ ร กิ จทั่วไป ทาหน้าที่ เ กี่ ยวกับการปกป้ องทรั พ ย์สินของบริ ษ ทั /ธุ ร กิ จ ช่ วยเชื่ อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัว และผูบ้ ริ หารธุ รกิจ เช่น ไกล่เกลี่ยในเรื่ องความเป็ นเจ้าของ การลงทุน ควบคุมดูแลผล
ประกอบการและประเมินผลงานของผูบ้ ริ หาร
Carlock & Ward (2001, pp. 80-86) กล่าวว่า การประชุมครอบครัว เป็ นเครื่ องมือที่ ครอบครัว
ใช้เพื่อช่วยให้บรรลุภารกิจต่างๆ และช่วยประคองความสัมพันธ์เชิ งสังคมระหว่างสมาชิกในครอบครัวไว้
เป็ นกลไกที่สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของครอบครัวที่มีต่อการวางแผนและการตัดสิ นใจแสวงหาทางเลือก
เมื่อครอบครัวเกิดความขัดแย้งในประเด็นต่างๆทั้งเล็กและใหญ่ อาทิ เรื่ องวันหยุดพักร้อน ปั ญหาของงาน
ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย กฎระเบี ย บของครอบครั ว เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ร ะหว่ า งกัน และกัน การขอความเห็ น
ข้อเสนอแนะ ประชุ มครอบครัวเป็ นเวที ที่ทาให้สมาชิ กได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการวางแผน การสื่ อสาร การฟั ง
อย่างรอบคอบ การติดตามผลการดาเนิ นงานที่ได้ประชุมร่ วมกัน การเจรจาต่อรองข้อขัดแย้งระหว่างกัน
ซึ่ งทักษะเหล่านี้ จาเป็ นยิ่งต่อการเป็ นผูน้ าในอนาคต สาหรับครอบครัวที่ เริ่ มมีจานวนสมาชิ กเพิ่มมากขึ้ น
การประชุมครอบครัวเป็ นเครื่ องมือที่ทรงพลังต่อการตัดสิ นใจและก่อให้เกิดประชามติในประเด็นที่สาคัญ
ของธุรกิจครอบครัว
สาหรับ ข้อตกลงของครอบครัวนั้น อาจถูกกาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อด้วยวาจาใน
รู ปแบบที่เป็ นทางการหรื อไม่ก็ได้ ข้อตกลงครอบครัวต้องได้รับการรับรองอย่างถูกต้องโดยสมาชิ กของ
ครอบครั ว วัตถุประสงค์โดยทัว่ ไปคื อมี ไว้เพื่ อประโยชน์ของครอบครั ว ช่ วยให้ครอบครั วใช้กฎกติ กา
เดียวกัน รักษาความปรองดองในครอบครัวจากความขัดแย้งหรื อข้อพิพาท และช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การพัฒนาวิสัยทัศน์ของครอบครัวในอนาคตร่ วมกัน หากเชื่อมโยงไปสู่ ธุรกิจ ข้อตกลงของครอบครัวใน
บางเรื่ องอาจถูกพัฒนาไปเป็ นนโยบายของธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
สรุ ปได้วา่ กระบวนการวางแผนคู่ขนาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การกาหนดคุณค่าหรื อ
ค่านิ ยมของครอบครัวและวัฒนธรรมของธุ รกิจ 2) การกาหนดวิสัยทัศน์ของครอบครัวและธุ รกิจ 3) การ
พัฒนากลยุทธ์ ของครอบครั วและธุ รกิ จ 4) การลงทุ นในทุ นมนุ ษย์และการเงิ น และ5) การกากับดู แ ล
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ครอบครัวและธุ รกิจ โดยมีค่านิ ยมที่ครอบครัวยึดถือหรื อกาหนดขึ้นเพื่อหล่อหลอมสมาชิ กในครอบครัว
และส่ งผ่านค่านิ ยมครอบครัวไปสู่ วฒั นธรรมธุ รกิ จเป็ นตัวยึดโยงกระบวนการไว้และถือเป็ นจุดเริ่ มต้นใน
การบูรณาการกระบวนการในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เครื่ องมือบริ หารที่นิยมใช้กนั ในแต่ละขั้นตอนแบ่งได้ 2
กลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ของธุ รกิจ อาทิ วัฒนธรรมธุรกิจ วิสยั ทัศน์
ธุ รกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการการเงิ น และการลงทุน ตลอดจนการกากับดูแลธุ รกิ จโดยอาศัยโครงสร้าง
ของคณะกรรมการบริ หาร เครื่ องมือกลุ่มสองนั้นใช้ในการวางแผนร่ วมกับสมาชิ กหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ
ธุรกิจครอบครัว ซึ่ งได้แก่ การกาหนดค่านิยมและวิสยั ทัศน์ของครอบครัว การใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่ วมใน
การผลักดันพันธกิจต่างๆ การขยายหรื อเพิ่มบทบาทในกระบวนการตัดสิ นใจ การวางแผนและเตรี ยมผูน้ า
หรื อผูส้ ื บทอด การพัฒนาคุณสมบัติของสมาชิ กในครอบครัวเพื่อเสริ มสร้างความสามารถ การสอนงาน
การเป็ นพี่ เ ลี้ ย งหรื อ คัด เลื อ กพี่ เ ลี้ ย งที่ ดี ใ ห้กับ สมาชิ ก และการกากับดู แ ลครอบครั ว โดยการประชุ ม
ครอบครัว การพัฒนาข้อตกลงของครอบครัว เป็ นต้น
ตัว อย่า งธุ ร กิ จครอบครั ว ในต่ างประเทศที่ ประสบความส าเร็ จในการใช้การวางแผนแบบ
คู่ขนาน เช่น บริ ษทั คาร์ กิลล์ (Cargill) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ทาธุ รกิ จการเกษตรที่ใหญ่
ที่สุดมานานกว่า 100 ปี ครอบครัวได้ผา่ นมรสุ มแห่งความขัดแย้งและการฟ้องร้องระหว่างคนในครอบครัว
เมื่ อลูกเขยจากครอบครั ว MacMillan กลายมาเป็ น ซี อีโอและผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ของธุ รกิ จในบริ ษทั คาร์ กิลล์
การเปลี่ยนแปลงความเป็ นเจ้าของและสู ญเสี ยการควบคุมในธุ รกิจทาให้ครอบครัวของ Cargill ไม่พอใจ
เกิ ดความเกลียดชังขึ้ นระหว่างสองครอบครัวคื อ Cargill และ MacMillans สมาชิ กในครอบครัว Cargill
หลายคนเชื่ อว่าธุ รกิ จครอบครัวของพวกเขา “ถูกขโมยไป” ในขณะที่ MacMillans ก็รู้สึกว่าไม่ได้รับการ
ยอมรับแม้ว่าจะเข้ามาช่วยกอบกูธ้ ุ รกิจจากความหายนะทางการเงินก็ตาม และเพื่อให้ธุรกิจสามารถไปต่อ
ได้ ครอบครัว Cargill-MacMillan ได้ให้ความสาคัญต่อวางแผนธุ รกิจโดยวางแผนครอบครัวควบคู่ไปกับ
การวางแผนธุ รกิจ ทั้งสองครอบครัวได้ร่วมสร้างวิสยั ทัศน์ร่วมกันบนพื้นฐานของค่านิยมหลักของการเป็ น
ผูป้ ระกอบการอย่างยุติธรรม ครอบครัวเริ่ มวางแผนทั้งธุรกิจและครอบครัวเพื่อให้มนั่ ใจว่าธุ รกิจได้รับการ
ปกป้ องจากความขัด แย้งในครอบครั ว (Carlock & Ward, 2001) ทาให้ตระกูล Cargill-MacMillan นั้น
เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตอาหารและสิ นค้าโภคภัณฑ์ (Food Processing and Commodity) รายใหญ่แห่งหนึ่งในโลก
ซึ่ งปั จจุ บนั ครอบครั วถือหุ ้นกว่า 90% และมี พนักงานกว่า 142,000 คน ประมาณการรายได้ต่อปี เท่ ากับ
136.65 พันล้านดอลล่าร์ต่อปี (By, 2015)
สาหรับในประเทศไทยนั้นกลับไม่ปรากฎหลักฐานที่ ชดั เจนในการนากระบวนการวางแผน
คู่ขนานมาใช้อย่างเต็มรู ปแบบ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากครอบครั วธุ รกิ จในประเทศไทยยังเห็นว่าเรื่ องราว
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เกี่ยวกับการบริ หารครอบครัวเป็ นความลับ ไม่ควรนามาเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน อย่างไรก็ตาม ในบทความ
วิจยั ของอาพล นววงศ์เสถียร และคณะ (2559, น. 66) เรื่ องผลกระทบของรู ปแบบการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์
บรรษัทภิ บาลของธุ รกิจครอบครัวที่ เป็ นไปตามทฤษฎี ระบบ ที่ มีต่อความสามารถในการทากาไรและการ
เติ บโตของธุ รกิ จครอบครั วในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งรวบรวมข้อมูลจากบริ ษทั ที่ มีชื่อจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเป็ นธุรกิจครอบครัวตามนิยามที่ได้กาหนดไว้จานวน 172
แห่ ง ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า กว่าร้ อยละ 70 ของบริ ษทั ระบุ ว่าปั จจัยที่ มีผลต่ อการประกอบการของธุ รกิ จ
ครอบครั ว ทั้งทางด้านการตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ การตัดสิ นใจบนหลักธรรมาภิ บาล และการจัดการบน
พื้นฐานความเป็ นครอบครัว คือ การสื่ อสารคุณค่าของครอบครัว พันธกิจและวิสยั ทัศน์ในระยะยาวให้กบั
สมาชิกในธุรกิจครอบครัวทุกคน การดูแลรักษาสมาชิกครอบครัวโดยให้ขอ้ มูลสาคัญเกี่ยวกับความสาเร็ จ
ความท้าทายและทิศทางกลยุทธ์ของธุ รกิ จครอบครัว การจัดตั้งสภาครอบครัวเป็ นสภาสู งในการกากับ
นโยบาย การวางแผนกลยุ ท ธ์ การวางแผนสื บ ทอดธุ ร กิ จ ของคณะกรรมการบริ ห าร มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อรายงานและติ ดตามเรื่ องต่างๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ ในประเทศไทยนั้นบริ ษทั ที่ เป็ นแบบอย่าง
และโดดเด่นในการใช้เครื่ องมือบริ หารเพื่อจัดการธุ รกิ จครอบครัวคื อ บริ ษทั ภายใต้ “ตระกูลจิราธิ วฒั น์”
โดยในปี 2562 นิตยสารฟอร์บสจัดอันดับมหาเศรษฐี ของเมืองไทย ตระกูลจิราธิ วฒั น์ แห่ง “เซ็นทรัลกรุ๊ ป”
ผูบ้ ุกเบิกธุรกิจ “ค้าปลีก” มาเป็ นเวลา 72 ปี โดยมีมูลค่าทรัพย์สินมากถึง 6.7 แสนล้านบาท (สาวิตรี ริ นวงษ์,
2562) ภายใต้การขับเคลื่อนธุรกิจของทายาท 5 รุ่ น รวม 232 ชีวิต (ข้อมูล ณ 29 ก.ย.2562) โดยที่โครงสร้าง
การปกครองของตระกูล
จิ ร าธิ ว ฒ
ั น์ ประกอบด้ว ย 3 ส่ ว น ดัง นี้ 1) ครอบครั ว ในส่ ว นนี้ มี ส ภาครอบครั ว (Family
Council) ดู แ ลเรื่ อ งพื้ น ฐานของสมาชิ ก ครอบครั ว จิ ร าธิ ว ัฒ น์ อาทิ สวัส ดิ ก ารต่ า ง ๆ ค่ า เล่ า เรี ย น ค่ า
รักษาพยาบาล และอื่น ๆ และเพื่อสร้างความกลมเกลียวภายในครอบครัวจิราธิ วฒั น์ตอ้ งมารวมตัวกันใน
2 วันสาคัญ คือ วันตรุ ษจีน และงานคริ สต์มาส นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของครอบครัว
ทิศทางของธุ รกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้านให้ทุกคนได้รับทราบ 2) ความเป็ นเจ้าของ
ในส่ วนนี้ ดูแลโดย CG Board (Central Group Board) หรื อคณะกรรมการที่ มาจากเซ็นทรัล กรุ๊ ป ร่ วมกับ
คนนอก จานวนรวม 8-19 คน โดยหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ จะตัดสิ นใจเกี่ยวกับการลงทุน ที่มีมูลค่า
เกินกว่า 3,000 ล้านบาท รวมถึงรายงานผลการดาเนิ นงานของธุ รกิจครอบครัว การจ่ายเงินปั นผล และสิ่ ง
ส าคัญ ของบทบาทนี้ คื อ การค านึ ง ถึ งผลประโยชน์ ค รอบครั ว เป็ นที่ ต้ ัง 3) ธุ ร กิ จ มี ก รรมการบริ ห าร
(Executive Committee : Ex-com) และประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารของเซ็ น ทรั ล กรุ๊ ป โดยหน้า ที่ ข อง
กรรมการนี้ คือ การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับการลงทุนมูลค่าต่ ากว่า 3,000 ล้านบาท โดยต้องแจ้ง CG Board ด้วย
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ซึ่ งทั้ง 3 ส่ วนนี้เกี่ยวข้อง และแยกกันได้ ทุกคนมีอานาจตัดสิ นใจ เพื่อศักยภาพของธุรกิจ และไม่ให้เกิดข้อ
ขัดแย้ง ทั้ง 3 โครงสร้างจะมีการประชุมกันเป็ นระยะ โดย Ex-com ประชุมทุกสัปดาห์ CG Board ประชุม
ทุ กเดื อน และสภาครอบครั วประชุ มทุ กไตรมาส ทั้งนี้ กฎกติ กามารยาทของครอบครั ว หรื อที่ เ รี ยกว่า
ธรรมนูญครอบครัวของตระกูลจิราธิ วฒั น์น้ นั ได้จดั ทารายงานเนื้อหาทั้งหมดและลงไว้บนเว็บไซต์ส่วนตัว
ของตระกูล เพื่อให้ทายาททุกคนได้อ่าน และทายาทต้องยอมรับกฎกติ กามารยาทในการอยู่ร่วมกันของ
ธุรกิจและครอบครัว
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สาหรับประเทศไทยนั้นได้มีการนาเครื่ องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในกระบวนการ
วางแผนคู่ ข นานที่ ได้กล่า วมาข้างต้นมาใช้แ ล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ ร กิ จที่ อยู่ใ นตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยได้ใช้เครื่ องมือต่ าง ๆ เพื่อกาจัดความคลุมเครื อและความขัดแย้งของธุ รกิ จและครอบครั ว
หากแต่ยงั ไม่ปรากฎภาพที่ชดั เจนหรื อข้อมูลการใช้กระบวนการวางแผนคู่ขนานอย่างเต็มกระบวนการ แต่
ที่น่าสนใจคื อธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมที่ ดาเนิ นการในรู ปแบบธุ รกิ จครอบครัวซึ่ งมีอยู่เป็ นจานวน
มากในประเทศไทยนั้น จะสามารถนากระบวนการวางแผนคู่ขนานหรื อเครื่ องมือบางอย่างในกระบวนการ
ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใดจึงเป็ นเรื่ องที่น่าติดตาม
บทสรุ ป
กระบวนการวางแผนคู่ขนานอาจถือเป็ นการมองมุมใหม่ ที่ผเู ้ ขียนหยิบยกขึ้นมา จากในอดีตที่เรา
มักให้ความสาคัญเพียงการวางแผนธุ รกิจ แล้วละเลยที่จะดูแลหรื อให้ความสาคัญกับสมาชิ กในครอบครัว
โดยมักคิดว่าคนใกล้ตวั เอาไว้ทีหลัง พูดกันง่าย จะทาอย่างไรก็ได้ แต่แท้ที่จริ งองค์กรหรื อธุ รกิจขับเคลื่อน
ด้วยคน หรื อบุคลากรมีความคิ ด มีชีวิตจิตใจ มีความรู ้สึก ถ้าหากในการดาเนิ นธุ รกิจต้องการความชัดเจน
การบริ หารจัดการครอบครัวก็ตอ้ งการความชัดเจนเช่นกัน ผูเ้ ขี ยนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าบทความนี้ จะมีส่วน
ช่วยให้ผูน้ าของธุ รกิจครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิ จครอบครัวที่ เป็ นธุ รกิ จขนาดเล็กหรื อขนาดกลาง
และขนาดย่อมได้เข้าใจและให้ความสาคัญกับโลกสองใบที่ มีความแตกต่ างกัน คื อ โลกธุ รกิ จและโลก
ครอบครัว และใช้กระบวนการวางแผนคู่ขนานในการจัดการความขัดแย้งภายในที่ เป็ นเหมือนเมฆดาใน
ธุรกิจครอบครัว และเชื่อมโลกสองใบเข้าไว้ดว้ ยกัน เพราะสิ่ งที่ธุรกิจครอบครัวต้องทา ไม่ใช่การต่อสู ้หรื อ
เอาชนะกันในครอบครัว หากแต่ตอ้ งผนึ กกาลังคนในครอบครัวเพื่อต่อสู ก้ บั เภตภัย อันตรายและความเสี่ ยง
ต่างๆที่มกั จะแวะเวียนเข้ามาในธุรกิจอย่างไม่มีวนั รู ้จบ
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