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บทคัดย่อ
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมธุรกิจ ภาวะผู้ประกอบการ นวัตกรรม ธรรมนูญครอบครัว 
เครือข่ายธุรกิจและผลการด�าเนินงานธุรกิจครอบครัว (2) ศึกษาอิทธิพลนวัตกรรม ธรรมนูญครอบครัว เครือข่ายธุรกิจใน
ฐานะปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้ประกอบการและผลการด�าเนินงานของธุรกิจครอบครัว และ (3) วิเคราะห์ผลกระทบ
ของสภาพแวดล้อมธรุกิจและภาวะการประกอบการทีม่ต่ีอผลการด�าเนินงานของธรุกจิครอบครวั เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว จ�านวน 412 คน คิดเป็นร้อยละ 82.40 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติพรรณนาวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ค่าความเชื่อถือได้ ค่าความแตกต่าง สถิติอนุมานวิเคราะห์อิทธิพลเชิงโครงสร้างความ
สัมพันธ์ด้วยโปรแกรม AMOS 7.0  
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลการวัดของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีความสอดคล้องกับทฤษฏี 
โดยตัวแปรสังเกตได้ มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง .568-.987 มีค่าความผันแปรเฉลี่ยที่สกัดได้มีค่า
ระหว่าง .506-.879 และค่าความเชื่อถือได้อยู่ระหว่าง .596-.998 โมเดลอิทธิพลเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  2 = 139.67, df = 119,  2 / df = 1.18, GFI = .942, CFI = .987, RMR= .035, 
RMSEA = .023 โดยมีความคิดเห็นต่อธรรมนูญครอบครัวมากที่สุด รองลงมา คือ ผลการด�าเนินงานธุรกิจครอบครัว  
ภาวะผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมธุรกิจ เครือข่ายธุรกิจและนวัตกรรม ส่วนปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้ประกอบการ
และผลการด�าเนินงานของธุรกิจครอบครัวพบว่า ธรรมนูญครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด�าเนินงานธุรกิจครอบครัว 
มากที่สุดและรองมาเป็นเครือข่ายธุรกิจ ส่วนนวัตกรรมไม่สนับสนุนผลการด�าเนินงานของธุรกิจครอบครัว แต่ในอนาคต
ธุรกิจครอบครัวจะมีการแข่งขันมากขึ้น ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญต่อนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อลดต้นทุนหรือ
สร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ ส่วนสภาพแวดล้อมธุรกิจและภาวการณ์ประกอบการมีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อผลการด�าเนินงาน
  ผลการศกึษาทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ พบทฤษฎฐีานราก คอื ธรรมนญูครอบครวัเป็นปัจจัยทีถ่่ายทอด 
อิทธิพลภาวะผู้ประกอบการของธุรกิจครอบครัวสู่ผลส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจครอบครัว
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Abstract
  The purpose of this research were (1) to study business environment, entrepreneurship,  
innovation, family constitution, business networking and the family business performance (2) to study 
the mediating effect of innovation, family constitution, business networking on entrepreneurship and 
family business performance and (3) to analyze effect of business environment and entrepreneurship 
toward  family business performance. It was mixed methodology research with sampling group of 500 
family business entrepreneurs and received 412 responded questionnaires representing 82.40 percents 
from 8 provinces. The research tools were questionnaire and in-depth interview. The descriptive  
statistics was applied to analyze percentage, average, standard deviation, skewness, kurtosis, reliability, 
deviation and inferential statistics to analyze the effect of structural relationship with AMOS 7.0  
program.         
  The confirmatory factor analysis revealed that the applied variable measurement model was 
conformed with the theory by observed variables had solution values between .568-.987, with average 
variance value between .506-.879 and reliability value between .596-.998.  The structural casual 
relationship model conformed with empirical data   2 = 139.67, df = 119,   2 / df = 1.18,  
GFI = .942,CFI = .987, RMR= .035, RMSEA = .023 by family constitution had the highest value and  
followed by business performance, entrepreneurship, business environment business network and  
innovation. On the mediating effect of entrepreneurship and business performance revealed that  
family constitution had most effect toward business performance and followed by business networking.  
The innovation had no support on family business performance. However, there will be more  
competition in family business in the future. Entrepreneur ought to value the importance of creating 
innovation for cost reduction or in generating differentiation and value added on family business. 
  The outcomes of both quantitative and qualitative research revealed the theoretical foundation, 
i.e. family constitution was the mediating factor of entrepreneurship toward the success of family  
business performance.

Keywords:  innovation, family constitution, business networking, mediating and family business  
    performance 

ความส�าคัญของปัญหา
  กระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
องค์การอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน ที่รุนแรง 
ภายใต้ระบบการค้าและการลงทุนเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศที่ก�าลังพัฒนาต้องมีการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบต่อธุรกิจทั้ง
เชงิบวกและเชงิลบ ผูป้ระกอบการต้องมีการปรบัปรงุศักยภาพ 
และคุณภาพของสินค้าและบริการของแต่ละประเทศเข้าสู่
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

ธุรกิจครอบครัวจัดได้ว่าเป็นพื้นฐานของธุรกิจทั่วโลกและ
เป็นธุรกิจระดับจุลภาคที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ 
ให้กับทุกประเทศทั่วโลก เป็นธุรกิจขนาดย่อมรูปแบบหนึ่ง
ที่มีคุณลักษณะที่ขับเคลื่อนโดยเจ้าของธุรกิจ เป้าหมาย คือ 
ผลส�าเร็จ อันเป็นผลมาจากการวางกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการ
ด�าเนินงานของครอบครัว (Anderson and Reeb, 2003; 
Carney, 2005) ปัจจบุนัธรุกิจครอบครัวมมีากถึงร้อยละ 80 
ของธุรกิจทั้งหมดที่สร ้างรายได ้ของผลิตมวลรวมใน
ประเทศไทยมากถงึร้อยละ 49 (สถาบนัวทิยาการหอการค้า, 
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2555) เป็นแหล่งรองรบัการจ้างงานท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศ 
เพราะจัดตั้งง่าย มีความสะดวกและกิจการครอบครัวมักจะ
ใช้เงินลงทุนไม่มากนัก (บุญฑวรรณ วิงวอน, 2550)
  การเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลให้ธุรกิจครอบครัว
แบบดั้งเดิม ต้องท�าการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แนวคิด วิธีการ
อย่างเร่งด่วน ต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ น�านวัตกรรม
เข้ามาเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ผ่านการระดมทรัพยากรที่มีอยู ่ทั้งภายในและภายนอก  
อีกทั้งการด�าเนินงานของธุรกิจครอบครัวต้องอาศัยทั้ง 
“ศาสตร์และศิลป์” ในการบริหาร เพื่อส่งต่อความส�าเร็จ
จากคนรุ ่นหนึ่งสู ่คนอีกรุ ่นหนึ่งในการที่จะท�าให้ธุรกิจ
ก้าวหน้า ดังนั้นเป้าหมายธุรกิจครอบครัวจึงไม่ใช่เพียง 
ยอดขาย ก�าไรหรือความคุ้มค่า แต่กลับอยู่ที่ปัจจัยส�าคัญ  
2 ด้านที่แยกออกจากกันไม่ได้ คือ การเติบโตและความ
ยั่งยืน (อ�าพล นววงศ์เสถียร, 2551) ผ่านความสมดุลของ 
“ธุรกิจ” และ “ครอบครัว” ที่ต้องผสมผสานกันอย่างลงตัว 
โดยที่ความโดดเด่นของธุรกิจครอบครัว คือ ความรักและ
ความผูกพัน การมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดของสมาชิกที่มี
ความสามัคคีและมีความรู้สึกผูกพันซึ่งกันและกัน ซ่ึงจะมี 
ความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป  
  อย่างไรกต็าม ยงัมีปัญหาโดยรวมของธุรกจิครอบครวั 
ในประเทศไทย คือ ไม่สามารถแข่งขันด้านราคา เนื่องจาก
บางกิจการไม่ได้ด�าเนินการผลิตด้วยตนเอง (สรรค์ชัย  
เตียวประเสริฐกุล, 2550) ความพร้อมของธุรกิจ อาทิ  
ด้านบุคลากร ด้านเงินทุน ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ด้าน
ความรู ้ประสบการณ์และด้านเทคโนโลยทีียั่งไม่เป็นรปูธรรม 
(แก้วตา โรหิตรัตนะ, 2549) อดีตเน้นแรงงานเป็นหลัก แต่
ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในองค์การ แต่รุ่นแรกไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ และขาดบุคคล 
ทีม่ศัีกยภาพในการสบืทอดกจิการ (ภัทรกิา มณีพนัธ์, 2554) 
โดยไม่มีการน�าธรรมนูญครอบครัวมาใช้ในการจัดการธุรกิจ
ครอบครัว (วรวุฒิ บุปผาเจริญสุข, 2554) รวมถึงสภาพ
แวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท�าให้ธุรกิจปรับตัวไม่ทัน  
ขาดภาวะผู้ประกอบการในกิจการย่อมส่งผลท้ังเชิงบวก
และเชิงลบต่อผลการด�าเนินงาน (Burke and Litwin, 
1992, 533)
  ดงันัน้ ปัญหาท่ีได้กล่าวมาข้างต้นท�าให้ธรุกจิครอบครวั 
เติบโตได้อย่างล่าช้า ยิ่งสมาชิกภายในครอบครัวเติบโต 
เพิ่มจ�านวนมากขึ้นเท่าไหร่ ปัญหาก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น 

(Longenecker, Moore, Petty and Palich, 2006,   
95-97) ส่งผลให้ธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่หลายรายต้อง
ล้มหายตายจากกันไปในช่วงรุน่ทีส่าม คงเหลอืเพียงไม่ก่ีราย 
ที่สามารถด�ารงอยู่ พัฒนาและต่อยอดกิจการให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง (Wang and Poutziousris, 2000;  
Ibrahim, 2001) จากสภาพปัญหาของธุรกิจครอบครัว 
ดังกล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการท�าวิจัยในครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพือ่ศึกษาสภาพแวดล้อมธรุกิจ ภาวะผูป้ระกอบการ 
นวัตกรรม ธรรมนูญครอบครัว เครือข่ายธุรกิจและผลการ
ด�าเนินงานธุรกิจครอบครัว
  2. ศกึษาอทิธพิลของนวตักรรม ธรรมนูญครอบครัว 
เครือข่ายธุรกิจในฐานะปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างภาวะ 
ผู้ประกอบการและผลการด�าเนินงานของธุรกิจครอบครัว 
  3. วิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมธุรกิจ
และภาวะการประกอบการที่มีต ่อผลการด�าเนินงาน 
ของธุรกิจครอบครัว

ขอบเขตการวิจัย
  การวิจัยนี้มีขอบเขต 4 ด้าน คือ เนื้อหา มุ่งเน้น
ศึกษาอิทธิพลของนวัตกรรม ธรรมนูญครอบครัว เครือข่าย
ธุรกิจ ภาวะผู้ประกอบการและผลการด�าเนินงาน ตลอดจน
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมธุรกิจและภาวะการประกอบ
การที่มีต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจครอบครัว โดยใช้
สมการโครงสร้างในการวิเคราะห์ ประชากร คือ ผู้ประกอบ
การธุรกิจครอบครัว พื้นที่ คือ ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดล�าปาง และจังหวัดล�าพูน (ราชบัณฑิตย- 
สถาน, 2520) ระยะเวลา จ�านวน 3 ปี เดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด
  จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว สรุปได้ดังนี้
  ทฤษฎีฐำนทรัพยำกร (Resource-Based View 
Theory)
  ภาวะการประกอบการเป็นพฤติกรรมที่ต้องบริหาร
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จัดการทรัพยากรเพื่อน�ามาสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (Romanelli, 1987) เป็นความพยายามจัดหา
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด มาด�าเนินการให้สอดคล้องกับ
โอกาสท่ีมีอยู่ภายในแต่ละสถานการณ์ ธุรกิจจะมีความได้
เปรียบในการแข่งขันอันเป็นผลมาจากการมีทรัพยากร              
ที่หลากหลาย (Wernerfelt,1984, 172) เป็นทรัพยากร 
ที่องค์การสามารถครอบครองและน�าไปสู่ความได้เปรียบ
ในการแข่งขนั เพือ่ให้เกิดความยัง่ยืนของธรุกิจ มุ่งเน้นคณุค่า 
และหายาก ไม่สามารถทดแทนได้ง่ายรวมถึงยาก ที่คู่แข่ง
จะลอกเลียนแบบ (Barney, 1991, 99) 
  ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การอาจมีทั้งทรัพยากรที่มี
ตัวตน เช่น เงินลงทุน วัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องจักร 
เทคโนโลยีและทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน เช่น สายสัมพันธ์ 
ของบุคลากร เครื่องหมายการค้า นวัตกรรม ความรู้ ทักษะ
ความช�านาญ เครือข่ายกิจการ ชื่อเสียงขององค์การ ข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงธรรมนูญองค์การ สิ่งหนึ่งที่ควบคู่มากับ
ทรัพยากร คือ ความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะท�าการ
วเิคราะห์และถกูมองว่าเป็นทรพัยากรทีไ่ม่มีตัวตน ส่วนส�าคัญ 
ของความสามารถ คือ ทักษะของแต่ละบุคคล กลุ่มหรือ
แต่ละองค์การที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ส่งผลต่อความส�าเร็จ
ในระยะยาว (Grant, 1991, 114-135)

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  การวิจัยครั้งนี้มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
และสรุปเป็นตัวแปรหลักได้ดังนี้
  1. สภำพแวดล้อมธุรกิจ (Business Environ-
ment) 
  Bovee et al. (1992, 72) ได้กล่าวถึงสภาพ
แวดล้อมธุรกิจว่าเป็นปัจจัยท้ังภายในและภายนอกที่มี
อิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การ 
แนวคิดของ Robbins and Barnwell (1995, 241)  
สรุปว่าสภาพแวดล้อมธุรกิจ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ 
องค์การหรอือาจอยูแ่วดล้อมหน่วยงาน ส่วนมมุมองของโจนส์ 
(Johns, 1995, 4-5) ได้ให้ความหมายว่าเป็นกลุ่มของ
ทรัพยากรที่อยู่รอบๆ องค์การ ดังนั้นผู้ประกอบการยุคใหม่
จะต้องท�าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในเพ่ือใช้ในการตัดสินใจและวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซ่ึง
ถือเป ็นงานส�าคัญในล�าดับแรกของธุรกิจครอบครัว 
งานวจิยัของ Cruz and Nordqvist (2012) สรปุว่า การรบัรู ้

ถึงสภาพแวดล้อมในการแข่งขันและการเป็นผู้ประกอบ
การมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปในธุรกิจครอบครัว 
  ผู้ประกอบการธุรกิจต้องวิเคราะห์สถานการณ์อยู่
เสมอ เพื่อจะได้มีข้อมูลที่ทันสมัยประกอบการตัดสินใจ 
(Cruz and Nordqvist, 2012) การวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมมากเพียงใด ย่อมส่งผลให้การด�าเนินงานของธุรกิจ 
มีประสิทธิผลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็น
พลวัตร สภาพแวดล้อมที่เป็นปรปักษ์ และสภาพแวดล้อม 
ที่ไม่แน่นอน โดยปัจจัยดังกล่าวมามีผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบต่อภาวะผู้ประกอบการและผลการด�าเนินงาน
ของธุรกิจครอบครัว (Antonic and Hisrish, 2000;  
Hornsby et al., 1999) ดังสมมติฐานที่ 1 และ 8 ต่อไปนี้  
  H1:  สภาพแวดล้อมธุรกิจมีอิทธิพลต ่อภาวะ 
    ผู้ประกอบการ
  H8:  สภาพแวดล้อมธุรกิจมีอิทธิพลต่อผลการ 
    ด�าเนินงานธุรกิจ
  
  2. ภำวะผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship)
  Miller (1983, 770-791) ได้ชี้ให้เห็นว่าภาวะ 
ผู้ประกอบการมีความส�าคัญในด้านการน�าเสนอนวัตกรรม
ใหม่มีการบริหารความเสี่ยง และการบริหารงานในเชิงรุก 
อันน�าไปสู่การใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน 
  ภาวะผู ้ประกอบการมุ ่งเน้นที่กระบวนการและ
พฤติกรรมในการกระท�าและมีความรับผิดชอบแบบ 
ผู้ประกอบการดังแนวคิดของ Bygrave and Hofer (1991) 
สรุปว่าภาวะผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกอย่าง 
ที่ เกี่ ยวข ้องกับการให ้ ได ้มา ซ่ึงโอกาสตลอดจนการ
สร้างสรรค์ให้ด�าเนินการธุรกิจ และข้อสังเกตของ Shane 
and Venkataraman (2000, 217) สรุปว่า ภาวะ 
ผู้ประกอบการเป็นภาวะหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการพบ
หรอืประสบโอกาสทางธรุกิจทีส่ามารถสร้างก�าไร และความ 
พร้อมในการด�าเนินภาวะผู้ประกอบการโดยขาดอย่างหนึ่ง
อย่างใดไม่ได้ รวมถึงแนวคิดของ Porter (1985) สรุปว่า 
ความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นจุดโดดเด่นและคุณค่า
ของธุรกิจที่ผู ้ประกอบการสามารถสร้างขึ้นมาผ่านเครือ
ข่ายในการด�าเนินธุรกิจ (รักกิจ ศรีสรินทร์, 2553; Stree 
and Cameron, 2007) เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า 
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ท้ายท่ีสุดส่งผลให้ธุรกิจมีผลการด�าเนินงานท่ีประสบ 
ความส�าเร็จ (Burke and Litwin, 1992, p. 533; Narver 
and Slater, 1990) ดังสมมติฐานที่ 2, 3, 4 และ 9 ต่อไปนี้   
  H2:  ภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อนวัตกรรม
  H3:  ภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อธรรมนูญ 
    ครอบครัว
  H4:  ภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อเครือข่าย 
    ธุรกิจ
  H9:  ภาวะผู ้ประกอบการมีอิทธิพลต่อผลการ 
    ด�าเนินงานธุรกิจ                

  3. นวัตกรรม (Innovation)
  ธุรกิจยุคปัจจุบันมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 
การด�าเนินงานตามสภาพแวดล้อมเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่      
ที่แตกต่างไปจากเดิมด้วยนวัตกรรม ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่มี
ความแตกต่างและเป็นประโยชน์ขึน้มา (McKeown, 2008) 
แนวคิดของ Laundy (2006) ได้สรุปว่านวัตกรรมเป็นการ
กระท�าในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งเดิมท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการด�าเนินงาน 
ตลอดจนวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู ้บริโภคขั้น
สุดท้าย และแนวคิดของ Gibbons (1997) ได้หนุนเสริมไว้
ว่านวตักรรมเป็นการน�าการเปลีย่นแปลงใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ 
และแผ่กว้างไปจนกลายเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติแก่บุคคล
ทั่วไป 
  นวัตกรรมมี 3 ลักษณะ คือ (1) เน้นเป้าหมาย 
ของนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการ  (2) เน้นระดับของ
การเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นวัตกรรม 
ในลักษณะเฉียบพลันและนวัตกรรมในลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไป  และ (3) เน้นขอบเขตของผลกระทบ แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ นวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ 
(Bessant and Tidd, 2011, 69-72; Schilling, 2008) 
ส่วนวัตกรรมที่ท�าให้การแข่งขันทางธุรกิจประสบผลส�าเร็จ 
จ�าแนกได้ 4 ประเภท (Johne, 1999, 6-11) คือ  
(1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ (2) นวัตกรรม
กระบวนการ (3) นวัตกรรมการตลาด และ (4) นวัตกรรม
การจัดการ เนื่องจากนวัตกรรมเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จ 
ของธุรกิจครอบครัว โดยภาวะผู้ประกอบการมีความ 
เชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจในการเพิ่มสมรรถนะของธุรกิจ

ให้สูงขึ้น (Stree and Cameron, 2007) ดังสมมติฐานที่ 5 
ต่อไปนี้
  H5:  นวตักรรมมอีทิธิพลต่อผลการด�าเนนิงานธรุกจิ
 
  4.  ธรรมนูญครอบครัว (Family Constitution)
  ธรรมนูญธุรกิจครอบครัวเป็นส่ิงส�าคัญต่อธุรกิจ 
ในปัจจุบัน เพราะเป็นมรดกที่มีค่าที่สุดในการด�าเนินธุรกิจ
ครอบครัว ผ่านระบบความเชื่อและความสัมพันธ์ (Coffee 
and Jones, 1998) (Denison, Lief and Ward, 2004) 
เพื่อให้ก่อเกิดความยั่งยืนของธุรกิจและช่วยลดปัญหา 
ของคนรุ่นหลังที่เข้ามาสืบทอดกิจการ โดยหัวหน้าธุรกิจ
ครอบครัวควรวางแผนด�าเนินการ เพ่ือเตรียมความพร้อม
จัดตั้งธรรมนูญครอบครัว (เอกชัย อภิศักดิ์กุล, 2554)  
อันเป็นทุนของครอบครัวที่เป็นหลักยึดในการบริหารธุรกิจ 
เพื่อให้รุ่นหลาน เขยหรือสะใภ้ ตลอดจนบุคคลภายนอก 
ก็สามารถด�าเนินงานได้ ((Ward, 2005; พลอย มัลลิกะ
มาส, 2554) ดังสมมติฐานที่ 6 ต่อไปนี้
  H6:  ธรรมนูญครอบครัวมีอิทธิพลต ่อผลการ 
    ด�าเนินงานธุรกิจ

  5.  เครือข่ำยธุรกิจ (Business Networking)
  เครือข่ายธุรกิจเป็นทรัพยากรที่ไม่มีตัวตน แต่มี
ความส�าคัญ เพราะเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ 
กับธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ 
(รักกิจ ศรีสรินทร์, 2553; Stree and Cameron, 2007) 
เครือข ่ายธุรกิจสามารถช ่วยให ้ ผู ้ประกอบการได ้ รับ 
ผลประโยชน์ อาทิ ช่วยขยายธุรกิจ ช่วยให้ได้รับข้อมูล 
ที่ส�าคัญ ช่วยแนะน�าลูกค้าเพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุน สร้าง
มิตรภาพกับลูกค้า ช่วยแก้ปัญหาและช่วยพัฒนาธุรกิจ 
(Chetty, Blankenburg, 2004) โดยระดับความสัมพันธ์
ของเครือข่ายจะมีมากน้อยลดหลั่นกันไป ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน 
เพื่อนสนิท ญาติ หุ้นส่วนธุรกิจ เพื่อนของเพื่อน ญาติห่างๆ 
ทีมงานเก่าและเจ้านายเก่า แตกต่างจากแนวคิดของ Moy 
and Luk (2005) ที่เรียงล�าดับจากวงกว้างมาก่อน อาทิ  
ทีมงานเก่า ญาติ เพื่อนนักเรียนและคนบ้านเดียวกัน  
อีกทั้งงานวิจัยของบุญฑวรรณ วิงวอนและมนตรี พิริยะกุล 
(2553) สรุปว่าการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เสมือนญาติ
กับลูกค้าหรือคู่ค้าที่มีผลต่อการเป็นส่ือกลางเช่ือมโยงภาวะ 
ผู้ประกอบการและภาวะผู้น�าไปสู่ผลการด�าเนินงานของ
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ธุรกิจ เครือข่ายธุรกิจยังส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Chetty, Blan-
kenburg, 2004) ดังสมมติฐานที่ 7 ต่อไปนี้
  H7:  เครอืข่ายธรุกจิมีอทิธพิลต่อผลการด�าเนนิงาน 
    ธุรกิจ

  6. ผลกำรด�ำเนินงำนธุรกิจ (Business Perfor-
mance)
  Burke and Litwin (1992, 533) สรุปว่าผลการ
ด�าเนินงานเป็นผลลัพธ์หรือตัวชี้วัดความส�าเร็จ ประกอบ
ด้วยความสามารถในการผลิต ก�าไร คุณภาพการบริการ
และความพึงพอใจของลูกค้าหรือพนักงาน อีกทั้งผลการ
ด�าเนินการของธุรกิจครอบครัว นิยมวัดผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ การเติบโตของยอดขาย และความส�าเร็จของ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Slater and Narver, 1995) ส่วนแบ่ง
ทางการตลาด และผลการด�าเนินงานโดยรวม (Jaworski 
and Kohli, 1993) ความส�าเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ สะท้อน
ถึงความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจครอบครัว 
ที่สามารถตอบสนองต ่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อม (Baker and Sinkula, 1999, 414) 

วิธีด�าเนินการวิจัย
  ประชากร คือ ผู้ประกอบการ 8 จังหวัด คือ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดล�าปาง และจังหวัด
ล�าพูน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2520) จ�านวน 23,561 ราย 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2555) จ�าแนกตามสัดส่วน ตาม
เกณฑ์ของ Comrey and Lee (1992) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน 500 ราย ผู้วิจัยได้ติดต่อไปรษณีย์ จังหวัดล�าปาง 
เพื่อขอเช่าตู้จดหมาย (ปณ. 126) การจัดส่งแบบสอบถาม
ด�าเนินการได้ 2 วิธี คือ วิธีที่หนึ่ง ส่งแบบสอบถาม 
ทางไปรษณีย์ด้วยการใส่ซองติดแสตมป์ไป-กลับตามที่อยู่
ของผู้ประกอบการแต่ละจังหวัด และวิธีท่ีสองผู้วิจัยได้
ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูด้วยตนเอง เพือ่ให้ครบตามจ�านวนกลุม่ 
ตวัอย่างทีไ่ด้ก�าหนดไว้ และสรุปข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ 
ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวทั้งหมด      ได้แบบสอบถาม 
ที่มีความสมบูรณ์และรวบรวมได้จ�านวน 412 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 82.40 โดยใช้สถติิพรรณนาเพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห ์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีผลต่อ
การด�าเนินงานของธุรกิจครอบครัว ด้วยโปรแกรม AMOS 
  เครื่องมือวิจัย
  การวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบผสมผสาน โดยใช้การวิจัย
เชิงปริมาณและคุณภาพ เชิงปริมาณใช้เครื่องมือวิจัย คือ 
แบบสอบถาม พัฒนามาจากวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 6 ปัจจยั 
คือ (1) สภาพแวดล้อมธุรกิจ ดัดแปลงจากมาตรวัดของ 
Barney (1991); Covin and Slevin (1991); Löfsten 
and Lindelöf (2005); Perez-Luno et al.(2011);  
Voordeckers, Gils and Jeroen Van den Heuvel. 
(2004); Yusuf (2002); Scheepers (2007) (2) ภาวะ 
ผู้ประกอบการ ดัดแปลงจากมาตรวัดของ Miller (1983); 
Barney (1991); Shane (2000); บุญฑวรรณ วิงวอน 
และณัฐวดี พัฒนโพธิ์ (2556) (3) นวัตกรรม ดัดแปลงจาก
มาตรวัดของ Laundy (2006); McKeown (2008); 
O’Sullivan and Dooley (2009); (4) ธรรมนูญครอบครัว 
ดัดแปลงจากมาตรวัดของ Barnes (1969); Dyer (1986); 
Mark and Eric (2003); (5) เครือข่ายธุรกิจ ดัดแปลง 
จากมาตรวัดของ Gao and Kotey (2007); Lee and  
Anderson (2007) และ (6) ผลการด�าเนินงานธุรกิจ 
ดัดแปลงจากมาตรวัดของ Christian, et al. (2002);  
In won, et al. (2005); ส่วนวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ประกอบการ จังหวัดละ 2 คน 
จ�านวน 8 จังหวัด ในประเด็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล 
การด�าเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว จ�านวน 
16 ราย เพื่อให้ได้ข้อมูล 2 ลักษณะ หลังจากนั้นน�ามา
ยืนยันข้อมูลตรวจสอบเครื่องมือเพื่อหาความเชื่อถือได้  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค จ�านวน 6 ปัจจัย
ย่อย คือ มาตรวัดรวมด้านภาวะผู้ประกอบการ มีค่าเท่ากับ 
0.975 สภาพแวดล้อมธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 0.975 เครือข่าย
ธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 0.975 ธรรมนูญครอบครัว มีค่าเท่ากับ 
0.975 เครอืข่ายธรุกจิ มค่ีาเท่ากบั 0.975 ผลการด�าเนนิงาน 
ของธุรกิจครอบครัว มีค่าเท่ากับ 0.975 ข้อค�าถามใช้ 
มาตรวัดแบบลิเกิรต์ 7 ระดับ คือ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
และ 7 หมายถึง มากที่สุด (Likert, 1970)
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ผลการวิจัย
  ส่วนที่ 1 บริบทของธุรกิจครอบครัว 
  ผลการวิจัยพบว่าผู ้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น 
เพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 52-60 ป ี
มากที่สุด รองลงมาอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี และน้อยที่สุด 
คือ อายุต�่ากว่า 30 ปี สถานภาพสมรสมากที่สุดการศึกษา
จบปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาการศึกษาต�่ากว่าปริญญา
ตรีและปริญญาโทตามล�าดับ ประเภทธุรกิจเป็นเจ้าของคน
เดียวมากที่สุด รองลงมาประเภทบริษัทจ�ากัด มีระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจ 10 ปีขึ้นไปมากที่สุด รองลงมาระยะ
เวลา 7-10 ปี ส่วนระยะเวลา 4-6 ปีและระยะเวลา 1-3 ปี 
อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่
จัดอยู่ในประเภทบริการ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมและ
พาณิชกรรม รุ่นทายาทของธุรกิจครอบครัวพบว่า เป็นรุ่น 
ที่ 1 (รุ่นก่อตั้ง/อาวุโส/ปกครอง) มากท่ีสุด รองลงมา  
คือ รุ่นที่ 2 (รุ่นเยาว์/รุ่นลูก) และรุ่นที่ 3 (รุ่นเขย/รุ่นสะใภ้/
รุ่นญาติ) มีจ�านวนพนักงานด�าเนินกิจการธุรกิจ 1-10 คน 
มากที่สุด รองลงมา มีจ�านวนพนักงาน 11-50 คน ตาม
ล�าดับ
  ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน สรุปมาตรวัดตัวแปร
สังเกตได้ด้านธรรมนูญครอบครัว ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
= 6.23) รองลงมา คือ ผลการด�าเนินงาน ระดับมาก  
(ค่าเฉลี่ย = 5.92) นวัตกรรม ระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.84) ภาพรวมแสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง
ของตัวแปร พบว่ามาตรวัดตัวแปรสังเกตของธรุกจิครอบครวั 
ด้านธรรมนูญครอบครัว ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 6.23) 
รองลงมา คือ ผลการด�าเนินงาน ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย  
= 5.92) ภาวะผู้ประกอบการ ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 5.72) 
นวัตกรรม ระดับค่อนข้างมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.84)
  ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์หาการผนัแปรร่วมของตัวแปร
  2.1 การวิจัยนี้มีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 6 ประเด็น  
คือ (1) สภาพแวดล้อมธุรกิจ (2) ภาวะผู้ประกอบการ  
(3) นวัตกรรม (4) ธรรมนูญครอบครัว (5) เครือข่ายธุรกิจ 
และ (6) ผลการด�าเนินงาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์ระหว่าง 0.071-0.697 เป็นค่า
ของความสัมพันธ์ต้องไม่เกิน 0.7 สรุปได้ว่าทุกตัวแปร 
ทุกท่ีน�ามาวิเคราะห์ครั้งน้ีไม่เกิดปัญหาการมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันสูงเกินไป หรือไม่เกิดความผันแปรร่วม 

  2.2 ค่าอ�านาจจ�าแนกและค่าความน่าเช่ือถือได้ของ 
ข้อค�าถามในแต่ละตัวแปรสังเกตได้ พบว่าตัวแปรสังเกต 
ของสภาพแวดล้อมธุรกิจ และตัวแปรภายในนวัตกรรม  
และตัวแปรภายในองค์ประกอบมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ 
อยู่ในช่วง 0.506-0.578 และค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 
มีค่า = 0.975 ตัวแปรสังเกตของธรรมนูญครอบครัวและ
ตัวแปรภายในองค์ประกอบมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่
ในช่วง 0.524- 0.611 องค์ประกอบมีค่าอ�านาจจ�าแนก 
รายข้ออยู่ในช่วง 0.453-0.711 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร
มค่ีา = 0.975 ตวัแปรสงัเกตของภาวะผู้ประกอบการ ตวัแปร 
ภายในองค์ประกอบมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ในช่วง 
0.620 - 0.711 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีค่า = 0.975 
ตัวแปรสังเกตของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีค่า = 0.975 
ตัวแปรสังเกตของเครือข่ายธุรกิจ ตัวแปรภายในองค์
ประกอบมีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้ออยู่ในช่วง 0.515-0.705 
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรมีค่า = 0.975 ส่วนตัวแปรสังเกต
ของผลการด�าเนินงาน ตัวแปรภายในองค์ประกอบมีค่า
อ�านาจจ�าแนกรายข้ออยูใ่นช่วง 0.503-0.666 ค่าสมัประสทิธ์ิ 
ของตัวแปรมีค่า=0.975 
  2.3 ผลการวิเคราะห์องค ์ประกอบเชิงส�ารวจ  
(Exploratory Factor Analysis :EFA) พบว่าสภาพแวดล้อม 
มีค่าความผันแปรที่สกัดได้เฉลี่ย (AVE หรือ ) 0.600  
ค่าความเชื่อถือ(CR หรือ ) 0.880 ภาวะผู้ประกอบการ 
มีค่าความผันแปรที่สกัดได้เฉลี่ย (AVE หรือ ) 0.726  
ค่าความเชื่อถือ (CR หรือ ) 0.913 นวัตกรรมมีค่าความ
ผนัแปรทีส่กดัได้เฉลีย่ (AVE หรอื ) 0.705 ค่าความเชือ่ถอื 
(CR หรือ ) 0.905 ธรรมนูญครอบครัว มีค่าความ
ผันแปรที่สกัดได้เฉลี่ย (AVE หรือ ) 0.787 ค่าความ 
เชื่อถือ (CR หรือ ) 0.948 เครือข่ายธุรกิจ มีค่าความ
ผันแปรที่สกัดได้เฉลี่ย (AVE หรือ ) 0.841 ค่าความ 
เชื่อถือ (CR หรือ ) 0.955 และผลการด�าเนินงาน 
มีค่าความผันแปรที่สกัดได้เฉลี่ย (AVE หรือ ) 0.698  
ค่าความเชื่อถือ(CR หรือ ) 0.902
  สรุปว่า ตัวแปรแต่ละกลุ่มตัวแปร มีความน่าเชื่อถือ
ตามค่าน�้าหนักขององค์ประกอบส่วนใหญ่มากกว่า 0.700 
ค่า AVE หรือ  อยู่ระหว่าง0.6000–0.841 และค่า CR 
หรือ  สูงอยู่ระหว่าง 0.880-0.995 ดังนั้น ตัวแปรแต่
กลุ่มมีน�้าหนักองค์ประกอบสูง มีค่าความผันแปรท่ีสกัดได้
ใกล้เคียงและมีความเชื่อถือได้สูง
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Chi-square= 139.668, Chi-square/df= 1.174, df= 119, P= .095, 

GFI= .942, CFI= .987, RMR= .035, RMSEA= .023 

ภาพ 2 โมเดลเชิงประจักษของธุรกิจครอบครัว 

ตาราง 2  

คาความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษของธุรกิจครอบครัว 
 

ตัวแปร χ 2 χ 2/ df Df p-Value GFI CFI RMR RMSEA แปลผล 

Family Business Model 139.67 1.174 119 0.095 0.942 0.987 0.035 0.023 Accept 

ตาราง 2 ความสอดคลองของโมเดลมาตรวัดทุกโมเดลมีความอดคลองกันกับโมเดลเชิงประจักษ สรุปวา

โมเดลมาตรวัดของธุรกิจครอบครัวมีความสอดคลองกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีที่กําหนดไวในระดับที่ยอมรับได  

ผลการทดสอบโมเดลมาตรวัดและโมเดลทางทฤษฎี คาสถิติของอัตราสวนของไคสแควร กับ Degree of 

Freedom (χ 2/ df) เทากับ 1.174 คาสถิติทดสอบ p-Value เทากับ 0.095 คาสถิติของวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 

เทากับ 0.942 คาสถิติวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 0.987 คาสถิติวัดความคลาดเคลื่อนของโมเดล

ในรูปของรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานวัดระดับความกลมกลืน (RMR) เทากับ 

0.035 คาความความคลาดเคลื่อนของโมเดลในรูปของรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 

(RMSEA)เทากับ 0.023 และเมื่อนําคาสถิติท่ีไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาที่กําหนดวา คาอัตราสวน

ของไคสแควร กับ Degree of Freedom (χ 2/ df) ควรนอยกวา 2 คาสถิติทดสอบ p-Value ตองไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ คา GFI และคา CFI ควรมีคามากกวา 0.90 ขึ้นไป สวนคาสถิติของ RMR และคาสถิติ RMSEA ควรมี

คานอยกวา 0.05 จึงทําใหโมเดลมาตรวัดมีความสอดคลองกลมกลืนกัน (Model fit) กับโมเดลทางทฤษฎี (Tabachnick 

  2.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในขั้นที่ 2 (Confirm Factor Analysis: CFA) 

ตาราง 1 ค่าสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลมาตรวัด (โมเดลทางเลือก)

 โมเดลทำงเลือก 2 2/df df P-Value GFI CFI RMR RMSEA หมำยเหตุ

  Envi 0.054 1.267 1.000 0.060 0.991 0.994 0.030 0.035 Accept

  Entre 0.736 0.736 1.000 0.391 0.999 1.000 0.003 0.000 Accept

  Invtn 1.205 1.205 1.000 0.057 0.991 0.994 0.010 0.023 Accept

  Fconst 0.641 0.321 1.000 0.057 0.999 1.000 0.002 0.000 Accept

  Busnet 0.225 0.225 1.000 0.635 1.000 1.000 0.002 0.000 Accept

  Perf 0.745 0.745 1.000 0.338 1.000 1.000 0.003 0.000 Accept

  ตาราง 1 ค่าอัตราส่วนของไคสแควร์ กับ Degree 
of Freedom (  2/ df) น้อยกว่า 2 ค่าสถิติทดสอบ  
p-Value ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ค่า GFI และค่า CFI  
มีค่ามากกว่า 0.90 ค่า RMR และค่าสถิติ RMSEA มีค่า 
น้อยกว่า 0.05 จึงพบว่า โมเดลโครงสร้างสอดคล้อง 

กับโมเดลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน 
(Model fit) 
  2.5 ผลการทดสอบโมเดลโครงสร้างและโมเดลเชิง
ประจักษ์ 

Chi-square= 139.668, Chi-square/df= 1.174, df= 119, P= .095,
GFI= .942, CFI= .987, RMR= .035, RMSEA= .023

ภาพ 2  โมเดลเชิงประจักษ์ของธุรกิจครอบครัว
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        ตัวแปร  2  2/ df Df p-Value GFI CFI RMR RMSEA แปลผล

 Family Business Model 139.67 1.174 119 0.095 0.942 0.987 0.035 0.023 Accept

ตาราง 2  ค่าความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของธุรกิจครอบครัว

  ตาราง 2 ความสอดคล้องของโมเดลมาตรวัด 
ทุกโมเดลมีความสอดคล้องกันกับโมเดลเชิงประจักษ์  
ส รุปว ่าโมเดลมาตรวัดของธุร กิจครอบครัวมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับโมเดลทางทฤษฎีที่ก�าหนดไว้ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
  ผลการทดสอบโมเดลมาตรวัดและโมเดลทาง
ทฤษฎี ค่าสถิติของอัตราส่วนของไคสแควร์ กับ Degree of 
Freedom (  2/ df) เท่ากับ 1.174 ค่าสถิติทดสอบ  
p-Value เท่ากับ 0.095 ค่าสถิติของวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ 0.942 ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน 
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.987 ค่าสถิติวัดความ 
คลาดเคลื่อนของโมเดลในรูปของรากของค่าเฉลี่ยก�าลัง
สองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานวัดระดับความ
กลมกลืน (RMR) เท่ากับ 0.035 ค่าความความคลาดเคลื่อน
ของโมเดลในรูปของรากของค ่าเฉลี่ยก�าลังสองของ

ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.023 
และเม่ือน�าค่าสถิติที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการ
พิจารณาที่ก�าหนดว่า ค่าอัตราส่วนของไคสแควร์ กับ  
Degree of Freedom (  2/ df) ควรน้อยกว่า 2 ค่าสถิติ
ทดสอบ p-Value ต้องไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ค่า GFI  
และค่า CFI ควรมีค่ามากกว่า 0.90 ขึ้นไป ส่วนค่าสถิติ 
ของ RMR และค่าสถิติ RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05  
จึงท�าให้โมเดลมาตรวัดมีความสอดคล้องกลมกลืนกัน 
(Model fit) กับโมเดลทางทฤษฎี (Tabachnick and  
Fidell, 2007) สรุปได้ว่าโมเดล มาตรวัดผลการด�าเนินงาน
ของธุรกิจครอบครัวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับโมเดล
ทางทฤษฎีที่ก�าหนดไว้ในระดับที่ยอมรับได้
  ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่าสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้สนับสนุนดังตาราง 3

ตาราง 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน

                            สมมติฐำนกำรวิจัย Coef t-stat สรุปผล

H:1 สภาพแวดล้อมธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อภาวะผู้ประกอบการ 0.6944 9.3044*** สนับสนุน
H:2 ภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมทางธุรกิจ 0.4030 3.9857 *** สนับสนุน
H:3 ภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อธรรมนูญครอบครัว 0.4679 10.0329*** สนับสนุน
H:4 ภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อเครือข่ายธุรกิจ 0.4831 5.1253*** สนับสนุน
H:5 นวัตกรรมทางธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด�าเนินงานธุรกิจ 0.0908 0.7987  ไม่สนับสนุน
H:6 ธรรมนูญครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด�าเนินงานธุรกิจ 0.6006 2.8098*** สนับสนุน
H:7 เครือข่ายธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด�าเนินงานธุรกิจ 0.1712 1.8302** สนับสนุน
H:8 สภาพแวดล้อมธุรกิจมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด�าเนินงานธุรกิจ 0.1351 4.1331*** สนับสนุน
H:9 ภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการด�าเนินงานธุรกิจ   0.1412 4.9546*** สนับสนุน

หมำยเหตุ  t-stat ≥ 1.96 แสดงว่าสมมติฐานมีนัยส�าคัญทางสถิติมากที่ระดับ 0.05**
            t-stat ≥ 2.59 แสดงว่าสมมติฐานมีนัยส�าคัญทางสถิติมากที่ระดับ 0.10***
   ดังนั้น จากตารางผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรทั้งหมดที่ได้ก�าหนดไว้ส่วนใหญ่สนับสนุนยกเว้น H:5 
นวัตกรรมทางธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการด�าเนินงานธุรกิจไม่สนับสนุน
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สรุปและอภิปรายผล
  ผลการวิจัยพบว่าผู ้ประกอบการธุรกิจครอบครัว
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 52-60 ปีมากที่สุด 
สถานภาพสมรส การศึกษาจบปริญญาตรี ซึ่งมีความพร้อม
ทั้งด้านฐานะทางเศรษฐกิจและด้านวิถีชีวิต ส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีการประกอบธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป เป็น
ธุรกิจบริการมากที่สุด ทายาทของธุรกิจรุ่นที่ 1 (รุ่นก่อตั้ง/ 
อาวุโส/ปกครอง) มากที่สุด มีจ�านวนสมาชิก 1-10 คน 
  ความคิดเห็นด้านธรรมนูญครอบครัวอยู่ในระดับ
มากที่สุด เพราะธรรมนูญเป็นทุนของครอบครัวที่มีความ
ส�าคัญ เป็นรากฐานส�าคัญของการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้กับธุรกิจครอบครัวที่มีความเหนือกว่าธุรกิจ
โดยทั่วไป ดังแนวคิดของ Deal and Kennedy (1982)  
ที่สรุปว ่าธรรมนูญครอบครัวเสมือนหน่ึงวัฒนธรรมที่
แข็งแกร่งขององค์การและมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการ
ด�าเนินงาน รวมถงึมีอทิธพิลต่อการขบัเคล่ือนธรุกจิครอบครัว 
(Chajnacki, 2007; Herrera, 2007) การน�าธรรมนูญ
ครอบครัวมาเป็นแนวทางในการบริหารส่งผลให้ธุรกิจส่วน
ใหญ่ประสบความส�าเร็จ (Barney, 1986) เป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่จะช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนภายใน
ครอบครัว ดังงานวิจัยของ Tanriverdi and Zehir (2006); 
Wu (2004) สรุปว่าธรรมนูญเป็นกฎ ระเบียบร่วมกันเพื่อ
ถือปฏิบัติผ ่านความไว ้วางใจในการท�างานของธุรกิจ
ครอบครัว
  ผลการด�าเนินงานธุรกิจและภาวะผู้ประกอบการ 
มคีวามเหน็ระดบัมาก เนือ่งจากผลการด�าเนนิงานเป็นผลลัพธ์ 
สุดท้ายในการประเมินความส�าเร็จหรือความล้มเหลว 
สัมพันธ์กับแนวคิดของ Burke and Litwin (1992, 533) 
ที่กล่าวว่า ผลการด�าเนินงานเป็นตัวช้ีวัดความส�าเร็จของ
ธุรกิจ อาทิ ความสามารถในการผลิต ก�าไร คุณภาพการ
บรกิาร ความส�าเร็จของผลติภณัฑ์ใหม่ รวมถงึความพึงพอใจ
ของลูกค้าหรือพนักงาน ท้ังน้ีเพื่อเป็นการรักษาลูกค้าเดิม 
เน้นการจูงใจและการสร้างความความผูกพันของพนักงาน
ต่อธุรกิจ (Beer and Walton, 1990) ผ่านกลไกภาวะ 
ผู ้ประกอบการที่ผู ้จัดการต้องเป็นผู ้ที่น�าเสนอสิ่งใหม่  
ด้วยการน�าเอาทรัพยากรมาบูรณาการให้เป็นส่ิงใหม่  
ดังมิติของ Schumpeter (1934, 120) ที่ได้น�าเสนอว่า
ภาวะผู้ประกอบการ ต้องมีการเสนอสินค้าใหม่ เพื่อเป็น
ผู ้น�าตลาดระดับสากล สัมพันธ์กับ Miller (1983,  

770-791) ท่ีได้สรปุว่า ภาวะผู้ประกอบการต้องม ี(1) น�าเสนอ 
นวัตกรรมใหม่เสมอ บริหารความเสี่ยง และด�าเนินงานใน
เชิงรุก 
  ล�าดับต่อมา มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมธุรกิจ
ระดบัมาก เพราะมผีลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบต่อธรุกจิ 
ครอบครัว ดังแนวคิดของ Robbins and Barnwell (1998, 
241) กล่าวว่าผู้ประกอบการต้องน�าสภาพแวดล้อมธุรกิจ
มาพิจารณา เพื่อก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัตร สภาพ
แวดล้อมที่เป็นปรปักษ์และสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน 
(Minnitti and Bygrave, 1999, 89) รวมถึงความ
สามารถในการเผชิญกับความเส่ียง อาทิ สถานการณ์
ทางการเมืองซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่มีผลทั้งเชิงบวก 
และเชิงลบต่อธุรกิจ (Boyd and Gumpert, 1983, 67) 
  ส่วนนวัตกรรมและเครือข่ายธุรกิจมีความเห็นอยู่ใน
ระดับสุดท้าย คือ ระดับค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจ
ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดย่อม ผู้ประกอบการมัก
จะให้ความสนใจนวัตกรรมอยู่ในระดับต�่า แต่กลับไปมุ่งเน้น 
การแข่งขันในด้านราคา เพราะเห็นผลลัพธ์เร็วกว่าการ
ประยกุต์ใช้นวตักรรม (Porter, 1985) ยกเว้นธรุกจิครอบครวั 
ขนาดใหญ่ที่ ใช ้นวัตกรรมเป ็นเครื่องมือที่ส�าคัญของ 
ผู้ประกอบการเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันเชิงธุรกิจและ
ความมัง่คัง่ โดยใช้ทรพัยากรทีมี่อยูห่รอืจากการสร้างขึน้ใหม่ 
รวมทั้งเป็นการพัฒนาขึ้นจากความรู้ใหม่ ดังแนวคิดของ 
Drucker (1985); Lemon and Sahota (2004);  
Schilling (2008); Schumpeter (1982); Zhao (2005); 
Jatuliavi ine, et al (2004); Jucevi ius (2008) ได้น�า
เสนอร่วมกันว่า ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับนวัตกรรม 
(Short, et al.,2011) นวัตกรรมเป็นเรื่องของสัมพันธภาพ
ทีม่ต่ีอกนั ได้แก่ การปรกึษาหารอืกนั การแลกเปลีย่นการค้า 
สัญญาความร ่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
(Macpherson and Holt, 2007) 
  ผลการศึกษาอิทธิพลของนวัตกรรม ธรรมนูญ
ครอบครัว เครือข่ายธุรกิจ ในฐานะปัจจัยเชื่อมโยงระหว่าง
ภาวะผู ้ประกอบการและผลการด�าเนินงานของธุรกิจ
ครอบครัวพบว่า ธรรมนูญครอบครัวและเครือข่ายธุรกิจ 
มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการด�าเนินงานธุรกิจ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Zellweger and Nason (2008) ที่สรุปว่า 
หากผู ้ประกอบการมีเครือข่ายธุรกิจที่หลากหลายแล้ว 

.
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ย่อมเป็นปัจจัยเอื้อต่อการด�าเนินงานของธุรกิจครอบครัว 
อาทิ ต้นทุนกิจการต�่า การบริหารจัดการมีความคล่องตัว
และส่งผลให้กิจการมีสมรรถนะที่สูงข้ึน ดังงานวิจัยของ 
Zhou, Wu and Luo (2007); Franco and Haase 
(2009) ที่สรุปว่าเครือข่ายธุรกิจก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการ
ท�างานอันจะน�าไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกัน สามารถ 
พัฒนาน�าไปสู่การแข่งขันระดับโลก 
  ส่วนนวัตกรรมไม่สนับสนุนผลการด�าเนินงานธุรกิจ 
เนื่องจากตัวตนของผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวส่วน
ใหญ่ของภาคเหนือเป็นธุรกิจขนาดย่อม โดยพื้นที่วิจัยเก็บ
ข้อมูลเพียง 8 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน ท�าให้เกิด
การกระจกุตวัของหน่วยวเิคราะห์ ซึง่ไม่ได้มคีวามหลากหลาย 
ในระดับบริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชนมากเท่าใดนัก  
ดังนั้น ผลลัพธ์ของธุรกิจครอบครัวขนาดย่อมมักจะให้
ความสนใจต่อนวัตกรรมน้อยมาก แต่กลับไปมุ่งเน้นการ
แข่งขันในด้านราคา เพราะเห็นผลลัพธ์หรือ ผลก�าไรของ
กิจการเร็วกว่าการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เน่ืองจากต้องใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผลส�าเร็จของกิจการ โดยผลการวิจัยนี้
แตกต่างจากทฤษฎีของพอร์ตเตอร์ (Porter, 1985) ที่สรุป
ว่านวัตกรรมท�าให้กิจการเกิดความแตกต่างและลดต้นทุน
ท้ายที่สุดสร้างโอกาสให้กับกิจการ และงานศึกษาของ  
Gopalakrishnan and Damanpour (1997, 15-20); 
Bessant and Tidd (2011, 69-72); Schilling (2008)  
ที่สรุปว่าในภาพรวมแล้วนวัตกรรมที่ท�าให้การแข่งขัน
ทางธุรกิจประสบผลส�าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย 
  ภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรงต่อธรรมนูญ
ครอบครัวมากที่สุด เพราะธรรมนูญธุรกิจครอบครัวเป็น 
สิ่งที่มีความส�าคัญส�าหรับผู ้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน 
เพราะเป็นมรดกตกทอดที่มีค่าที่สุดในการด�าเนินธุรกิจ
ครอบครัว ผ่านแนวปฏิบัติร่วมกัน ระบบความเชื่อ ความ
ศรทัธา ความสมัพนัธ์อย่างเป็นปึกแผ่นของสมาชกิครอบครวั 
สัมพันธ์กับงานศึกษาของ Chajnacki (2007); Davis 
(2005); Hernandaz (2000); Tanriverdi and Zehir 
(2006); Wu (2004) ได้สรุปว่า การน�าธรรมนูญครอบครัว
มาใช้ในองค์การ ส่งผลให้การด�าเนนิงานของธรุกจิครอบครวั 
มปีระสทิธภิาพสูงขึน้ ผ่านความสมัพนัธ์อันดีระหว่างสมาชกิ 
ครอบครัว การร่วมแรงร่วมใจและเกื้อกูลกับสมาชิกในการ
ท�างานสิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งของธุรกิจครอบครัวที่แตกต่าง
จากธุรกิจโดยทั่วไป

  รองลงมา ภาวะผู้ประกอบการมีอิทธิพลทางตรง 
ต่อเครือข่ายธุรกิจ อันเป็นผลมาจากภาวะผู้ประกอบการ
เป็นพฤติกรรม การด�าเนินงานที่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจ 
แรงจงูใจความรบัผดิชอบในระดบัสูง มกีารด�าเนนิงานเชงิรกุ 
ผ่านการจัดการความเส่ียงของธุรกิจทั้งระดับมหภาคและ
จุลภาค ดังงานวิจัยของบุญฑวรรณ วิงวอนและณัฐวดี 
พัฒนโพธิ์ (2556) ที่สรุปว่าผลการด�าเนินธุรกิจบรรล ุ
เป้าหมายได้ทั้งเชิงปริมาณ คือ ยอดขายเพิ่มขึ้น ความ
สามารถท�าก�าไร ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น และจ�านวน
เครือข่ายที่หลากหลาย เชิงคุณภาพคือความพึงพอใจของ
ลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
  ล�าดับต ่อมาภาวะผู ้ประกอบการไม ่มีอิทธิพล 
ทางตรงต่อนวัตกรรม เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สนใจต่อ
นวัตกรรมแต่มุ่งเน้นการแข่งขันในด้านราคา เพราะเห็น
ผลลัพธ์หรือผลก�าไรของกิจการเร็วกว่าการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมหรือเรียนรู้จากงานวิจัยต่างๆ เนื่องจากต้องใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผลส�าเร็จของกิจการ แต่ในปัจจุบัน
บริบทมีการเปลี่ยนแปลงไปนวัตกรรมสามารถสร้างคุณค่า
และความแตกต่าง ผ่านภาวะผู้ประกอบการด้วยการน�าเอา
ทรัพยากรที่มีอยู่มาบูรณาการรวมกันเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจครอบครัว 
เข้าถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจ ดังแนวคิดและงานวิจัยของ  
Hisrich, Peter and Shedperd (2010); Shane (2000); 
Barney (1991); Peteraf (1993); Alvarez and Busenitz 
(2001) ทีส่รปุว่าผูป้ระกอบการเน้นการบรูณาการทรพัยากร 
ทั้งภายในและภายนอก ผ่านนวัตกรรมเพ่ือให้ธุรกิจเกิด
มูลค่าเพิ่มสูงสุด 
  ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อภาวะผู้ประกอบ
การมีผลทางตรง เพราะผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัว 
ต้องมีการน�าบริบทของสภาพแวดล้อมมาท�าการวิเคราะห์
ก่อนท่ีจะก�าหนดวสิยัทศัน์ พันธกจิและกลยทุธ์ ทีเ่อือ้อ�านวย 
ให้ผลการด�าเนนิงาน โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นพลวตั 
จะมกีารเปลีย่นแปลงตามปัจจยัภายนอก ทีก่่อให้เกดิโอกาส 
หรืออุปสรรคก็เป็นได้ (Baron and Shane, 2008)  
สัมพันธ์กับ Hornsby, Kuratko and Montagno (2002) 
ทีส่รปุว่าสภาพแวดล้อมธรุกจิมอิีทธพิลต่อภาวะผูป้ระกอบการ 
เม่ือเกิดอุปสรรคการแข่งขันในภาวการณ์ระดับสูง ความ
ต้องการของลูกค้าก็เปล่ียนแปลงรวมถึงเทคโนโลยีเช่นกัน 
ส่งผลให้ธุรกิจครอบครัวต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
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ในระยะยาว ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานให้เหมาะสม 
กับสภาพแวดล้อม ผู้ประกอบการต้องมีการกล้าเส่ียงบน
พื้นฐานของข้อมูล ดังงานวิจัยของบุญฑวรรณ วิงวอนและ
ณัฐวดี พัฒนโพธิ์ (2556) และงานศึกษาของ Zahra, 1991 
and Scheepers (2007); Bovee, Thill, Wood and 
Dovel (1992, 72) ที่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์การ
  แต่ผลกระทบของสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมต่อผลการด�าเนินงานของธุรกิจครอบครัว 
เพราะสภาพแวดล้อมท่ีเป็นพลวัตจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ภัยคุกคามทางการเมือง
และกฎระเบียบต่างๆ สามารถสนับสนุนหรือกระตุ้นให้เกิด
การผุดขึ้นมาของธุรกิจได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผลการศึกษา
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบทฤษฎีฐานราก
ดังนี้คือธรรมนูญครอบครัวเป็นปัจจัยที่ถ่ายทอดอิทธิพล
ของภาวะผู้ประกอบการของธุรกิจครอบครัวสู ่ผลส�าเร็จ
ของการด�าเนินธุรกิจครอบครัว ตลอดจนยังสามารถท�าให้
ธุรกิจครอบครัวสืบทอดได้และยั่งยืน ซึ่งเรียกว่า โมเดล
ทฤษฎีฐานรากธรรมนูญครอบครัว ดังโมเดลภาพ 3

ข้อเสนอแนะ
  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
  หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะส�านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าและสมาคมหอการค้าควรมีการส่งเสริม ด้วยการ
อบรมให้ความรู้ด้านการน�าธรรมนูญครอบครัวมาบริหาร
จัดการธุรกิจในทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการน�ามา
ประยุกต์ใช้ เนื่องจากเป็นผลที่อ่อนด้อยของงานวิจัยครั้งนี้ 
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการหรือทายาท 
ส�าหรบัสบืทอดกจิการเพือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
  2.  ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
  ผู้ที่สนใจจะต่อยอดงานวิจัยนี้ ควรน�าโมเดลทฤษฎี
ฐานรากธรรมนูญครอบครวัไปท�าการทดสอบกบักลุม่ตวัอย่าง 
ในประเทศอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผลที่ได้อาจจะมีความเหมือนหรือ
ความแตกต่างกันที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร. ธนกร น้อยทองเล็ก อาจารย์ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี พิริยะกุล ที่ปรึกษาร่วมที่ให้ 
ค�าช้ีแนะ ตลอดจนรองศาสตราจารย์ ดร. บญุฑวรรณ วงิวอน 
และดร. ชัยยุทธ เลิศพาชิน ให้ค�าแนะน�าและสนับสนุน 
สุดท้ายขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีตรวจทาน
บทความวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ 

14 

ที่เอื้ออํานวยใหผลการดําเนินงาน โดยเฉพาะสภาพแวดลอมที่เปนพลวัตจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปจจัยภายนอก 

ท่ีกอใหเกิดโอกาสหรืออุปสรรคก็เปนได (Baron and Shane, 2008) สัมพันธกับ Hornsby, Kuratko and Montagno 

(2002) ที่สรุปวาสภาพแวดลอมธุรกิจมีอิทธิพลตอภาวะผูประกอบการ เมื่อเกิดอุปสรรคการแขงขันในภาวการณ

ระดับสูง ความตองการของลูกคาก็เปลี่ยนแปลงรวมถึงเทคโนโลยีเชนกัน สงผลใหธุรกิจครอบครัวตองมีการปรับตัว

เพ่ือความอยูรอดในระยะยาว ดวยการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ผูประกอบการ

ตองมกีารกลาเส่ียงบนพ้ืนฐานของขอมูล ดังงานวิจัยของบุญฑวรรณ วิงวอนและณัฐวดี พัฒนโพธ์ิ (2556) และ

งานศึกษาของ Zahra, 1991 and Scheepers (2007); Bovee, Thill, Wood and Dovel (1992, p. 72) ที่กลาววา

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกมีอิทธิพลและสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคการ 

แตผลกระทบของสภาพแวดลอมมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอผลการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัว 

เพราะสภาพแวดลอมที่เปนพลวัตจะมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ภัยคุกคามทางการเมืองและ

กฎระเบียบตาง  ๆสามารถสนับสนุนหรือกระตุนใหเกิดการผุดขึ้นมาของธุรกิจไดเชนเดียวกัน ดังนั้น ผลการศึกษา

ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบทฤษฎีฐานรากดังนี้คือธรรมนูญครอบครัวเปนปจจัยที่ถายทอดอิทธิพล

ของภาวะผูประกอบการของธุรกิจครอบครัวสูผลสําเร็จของการดําเนินธุรกิจครอบครัว ตลอดจนยังสามารถทําให

ธุรกิจครอบครัวสืบทอดไดและย่ังยืน ซ่ึงเรียกวา โมเดลทฤษฎีฐานรากธรรมนูญครอบครัว ดังโมเดลภาพ 3

 

 

 

 
 

ภาพ 3 โมเดลทฤษฎีฐานรากธรรมนูญครอบครัว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาและสมาคมหอการคาควรมีการสงเสริม ดวยการอบรม

ใหความรูดานการนําธรรมนูญครอบ มาบริหารจัดการธุรกิจในทุกรูปแบบ เพ่ือใหผูประกอบการนํามาประยุกตใช 

เนื่องจากเปนผลที่ออนดอยของงานวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการหรือทายาท สําหรับสืบทอด

กิจการเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ  

ผูที่สนใจจะตอยอดงานวิจัยนี้ ควรนําโมเดลทฤษฎีฐานรากธรรมนูญครอบครัวไปทําการทดสอบกับกลุม

ตัวอยางในประเทศอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทียบกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ผลที่ไดอาจจะมีความ

เหมือนหรือความแตกตางกันที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยได 

 

ธรรมนูญครอบครัว 

ผลการดําเนินงาน ภาวะผูประกอบการ 

ภาพ 3  โมเดลทฤษฎีฐานรากธรรมนูญครอบครัว
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