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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การสารวจ และจัดทาฐานข้อมูลผู้ประกอบการฟาร์มสุกรภายในจังหวัดชลบุรี และ
2) ศึ กษาปั จจั ยที่ มี ผลต่อการสื บทอดธุ รกิ จของธุ รกิ จครอบครั วในฟาร์ มสุ กร จั งหวั ดชลบุ รี เก็ บข้อมู ลโดยใช้ แบบสอบถามส ารวจ
ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กรณีผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป
ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรของจังหวัดชลบุรี มีผู้เลี้ยงจานวน 279 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เลี้ยงสุกรอยู่ในอาเภอ
พนัสนิคม เป็นผู้ประกอบการรุ่นที่ 1 จานวน 122 ราย ผู้ประกอบการรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป จานวน 31 ราย ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
จานวน 16 ราย พบว่า ภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ครอบครัว วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว และความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจจาก
รุ่นสู่รุ่นของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
คาสาคัญ: ธุรกิจครอบครัว การสืบทอดธุรกิจ ฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี

Abstract
The objectives of this study were to survey and establish database of pig farm entrepreneur in Chonburi
province and to study the factors affecting succession of family businesses on pig farm, Chonburi province. A
questionnaire was used to collect the data from family business entrepreneurs in pig farm and depth interview
family business in second generation pig entrepreneurs.
The study found that there were 279 family businesses in pig farms, Chonburi province. Most of them
were in Phanat Nikhom. The first generation was 122 and the second generation was 31 family businesses
entrepreneurs in pig farm. 16 family businesses entrepreneurs of second generation in pig farm were depth
interview. Leadership in Family Business, Strategic Management of Family Business, Executive Committee and
Family Committee, Family Culture and Competitive Advantage of Family Business were the factors affecting on
businesses succession from generation to generation of family businesses in pig farm, Chonburi province.
Keywords: Family business, Business succession, Pig farm, Chonburi province

1. บทนา
การดาเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นมาจากธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยง
สุกรขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือแม้แต่ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ของบริษัทกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP) ก็มีจุดกาเนิดมาจากธุรกิจ
ครอบครัว และทีส่ าคัญอย่างยิ่ง คือ ธุรกิจครอบครัวถือเป็นพลวัตรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ อย่างไรก็ตามองค์
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ครอบครัวไทยยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวในฟาร์มปศุสัตว์รายย่อย อีกทั้งการศึกษาเกี่ย วกับ
การเจริญ เติบ โตที่ยั่ง ยืน ของธุร กิจ ครอบครัว ไทยยัง มีน้อ ยมาก จึง มัก มีคาถามอยู่เ สมอว่า ธุร กิจ ครอบครัวไทยที่ประสบ
ความสาเร็จจะมีคุณลักษณะความสามารถของผู้ประกอบการในรูปแบบอย่างไร และการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นมีวิธีการอย่างไร
ธุรกิจครอบครัว (Family Business) เป็นรูปแบบธุรกิจพื้นฐานขนาดเล็กในระดับรากหญ้าของระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามวัฒนธรรมของประเทศแถบเอเชีย หรือแม้แต่ในประเทศแถบตะวันตก ยุโรป (Montgomery and Sinclair,
2000) ถือได้ว่าธุรกิจครอบครัว นั้นมีบทบาทอย่างสูงต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
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สาหรับประเทศไทย ธุรกิจครอบครัวมีมากถึงร้อยละ 70 (สานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2544; ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550)
โดยที่ทายาทเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สาคัญที่สุดของกระบวนการสืบทอดธุรกิจ ธุรกิจครอบครัวที่ขาดทายาทที่จะเข้ามารับ
สืบทอดธุรกิจได้กลายเป็นประเด็นสาคัญที่สุดประเด็นหนึ่ง ของความสาเร็จในกระบวนการสืบทอดธุรกิจ และเป็นปัจจัยสาคัญของ
ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว (อาพล, 2552) ซึ่งประพันธ์ (2555) สะท้อนถึงปัญหาการสืบทอดธุรกิจครอบครัวใน
ฟาร์มสุกรจากคาปรารภที่ว่า คนรุ่นใหม่ๆ ไม่ค่อยมีใครสนใจมาสานต่อกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร หลายฟาร์มลูกหนีไปประกอบอาชีพอื่น
เพราะมองว่าการเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพที่ลาบาก
ขณะที่พสุ (2555) กล่าวว่า George Stalk และ Henry Foley เขียนบทความเรื่อง “Avoid the traps that can destroy family
business” ในวารสาร Harvard Business Review ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ระบุว่าปัญหาของธุรกิจครอบครัวก็คือส่วนใหญ่จะไม่
ยั่งยืน และไม่สามารถสืบทอดผ่านรุ่นที่สามได้ จากข้อมูลในอเมริกานั้น พบว่าร้อยละ 70 ของธุรกิจครอบครัวที่ล้มเหลว หรือถูกขาย
ก่อนที่คนรุ่นที่สองจะได้มีโอกาสบริหาร เพียงแค่ร้อยละ 10 เท่านั้นที่ยังสามารถสืบต่อถึงรุ่นที่สามให้เข้ามาบริหารได้ สอดคล้องกับ
ธงชัย (2546) ที่กล่าวว่า ธุรกิจครอบครัวจะโตได้ไม่เกินสามชั่วอายุคนสอดคล้องกับผลการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย และ
จีน เกี่ยวกับอัตราการอยู่รอดของธุรกิจครอบครัว(survival rates) พบว่า มีธุรกิจครอบครัวประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นที่สามารถ
ถ่ายโอนธุรกิจไปยังทายาทรุ่นที่สองได้ และอีกเพียงหนึ่งในสามที่ถ่ายโอนไปสู่ทายาทรุ่นที่สามได้ (Poutziousris, 2000; Wang
and Poutziouris, 2000 และ Ibrahim et al, 2001 อ้างโดย อาพล (2552)) โจทย์สาคัญของการอยู่รอด และสามารถนาพา
ธุรกิจครอบครัวไปสู่ความยั่งยืนได้ คือการส่งผ่านธุรกิจครอบครัวจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง การสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวใน
การดาเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรจึงมีความสาคัญ และมีความท้าทายสาหรับเจ้าของผู้ก่ อตั้งฟาร์มในการอยู่รอด การเติบโต และ
ความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจฟาร์มสุกรรายย่อยของประเทศไทย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท และองค์ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ รวมทั้งการสืบทอดของธุรกิจครอบครัวไทยในฟาร์มสุกร สามารถ
นาไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบท และสังคมไทยมากยิ่งขึ้น
1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสารวจและจัดทาฐานข้อมูล ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร ภายในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี
1.2 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ ทาการศึกษาในฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกฟาร์ม ที่ทาการเลี้ยงสุกรอยู่ภายในจังหวัดชลบุรี และเป็นฟาร์มที่เจ้าของ
ฟาร์มประกอบธุรกิจลักษณะธุรกิจครอบครัว แต่ไม่ได้ศึกษาฟาร์มสุกรที่เจ้าของฟาร์มเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรขนาด
ใหญ่ระดับประเทศ โดยจะทาการศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในของฟาร์ม ที่ เป็นธุรกิ จครอบครัวที่มีผลต่ อการเติ บที่ยั่งยืนของธุรกิ จ
ครอบครัว โดยไม่ทาการศึกษาตัวแปรปัจจัยภายนอกฟาร์มที่เป็นธุรกิจครอบครัว เช่น เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกที่ธุรกิจครอบครัว ควบคุมไม่ได้
1.3 กรอบแนวความคิดของการวิจัย
กรอบแนวความคิดของการวิจัย: การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี มี
ประเด็นสาคัญได้แก่ การค้นหาว่าปัจจัยอะไรที่จะมีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในการเลี้ยงสุกร ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งทา
ให้ธุรกิจครอบครัวสามารถฟันฝ่าวิกฤต และจุดเปลี่ยนผ่าน สามารถถ่ายโอนธุรกิจการเลี้ยงสุกรไปยังทายาทในรุ่นต่อๆ ไปได้ โดยใช้ตัวแบบ
ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสาเร็จ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อาพล, 2551)

225

Proceeding of 10th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,

29-31 May 2017

ภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว

ธุรกิจครอบครัว ในฟาร์มสุกร
ที่มกี ารสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสูร่ ุ่น

วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว
ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. พัฒนาธุรกิจครอบครัวไทย ในฟาร์มสุกร ด้วยคุณลักษณะความสามารถของผู้ประกอบการ การพัฒนาตัวแบบของ
ธุรกิจครอบครัวไทยจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยให้มีรูปแบบที่ชัดเจนสาหรับผู้ที่ประสงค์จะก่อตั้ง ธุรกิจครอบครัว ในฟาร์มเลี้ยงสุกร และการ
พัฒนาธุรกิจครอบครัวให้เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่อไปในระยะยาว
2. พัฒนาการเรียนการสอนสาหรับวิชาการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ และวิชาธุรกิจปศุสัตว์ ทั้งการศึกษาระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ปรับเนื้อหาหลักสูตร และการสอนให้สอดคล้องกับธุรกิจครอบครัวไทยในการ
ประกอบการฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้นาไปสู่การปฏิบัติได้
1.5 นิยามศัพท์
ผู้วิจัยเสนอความหมายของ “ธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร ที่มีการสืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น” ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ดังนี้
ธุรกิจครอบครัว (Family businesses) ในฟาร์มสุกร หมายถึง การประกอบกิจการในทางการเลี้ยงสุกรเป็นการค้า กิจการที่
ควบคุมการบริหารจัดการโดยครอบครัว โดยมีความตั้งใจจะถ่ายโอนกิจการเลี้ยงสุกรไปสู่ทายาทรุ่นต่อไปในอนาคต
การสืบทอดธุรกิจ (Succession) ครอบครัวในฟาร์มสุกร หมายถึงผู้ก่อตั้ง/เจ้าของฟาร์ม และ/หรือ สมาชิกคนอื่นในธุรกิจ
ครอบครัวมีการวางแผน และความตั้งใจที่จะส่งผ่าน (Transition) ความเป็นเจ้าของฟาร์มสุกรไปสู่ทายาทรุ่นต่อไป โดยทายาทรุ่นที่หนึ่ง
หมายถึง ผู้ก่อตั้ง/เจ้าของฟาร์มสุกร ทายาทรุ่นที่สอง หมายถึง บุตรของผู้ก่อตั้ง/เจ้าของฟาร์มสุกรซึ่งได้รับการถ่ายโอนกิจการสู่ความ
เป็นเจ้าของ และ/หรือ ความเป็นผู้ควบคุมการบริหารจัดการกิจการอย่างชัดเจน ทายาทรุ่นที่สาม หมายถึง บุตรของทายาทรุ่นที่สอง ซึ่ง
ได้รับการถ่ายโอนกิจการสู่ความเป็นเจ้าของและ/หรือ ความเป็นผู้ควบคุมการบริหารจัดการกิจการอย่างชัดเจน
ฟาร์มสุกร (Pig farm) หมายถึง ฟาร์มที่ผลิตสุกรขุนเพื่อการค้า ฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูกสุกร และฟาร์มเลี้ยงสุกรที่มี
การขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานตามคารับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไม่นับ
รวมฟาร์มสุกรที่เจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ
1.6 การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวมีจานวนมาก แต่ในงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการทบทวน
วรรณกรรมในประเด็นภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว , การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว, คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการครอบครัว, วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว และประเด็นความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว
1) ประเด็นภาวะผู้นาในธุรกิจครอบครัว (Leadership in Family Business)
ผู้นา หรือ ผู้ก่อตั้งธุร กิจครอบครัว เป็นผู้ที่มีค วามสาคัญ ต่อความอยู่รอด และยั่งยืนของธุร กิจครอบครัว ผู้นาต้องมี
ความสามารถ เปี่ย มด้ว ยภาวะผู้นา และมีแ ผนการสืบทอดธุรกิจ อย่า งระมัด ระวังสาห รับ ความอยู่ร อดของธุร กิจ ครอบครัว
(Beckhard, R. และ Dryer Jr., W.G. 1983) ซึ่ง Bryman (1996) กล่าวว่าบทบาทของผู้นามีส่วนสาคัญในการเชื่อมโยงถึง
ความสาเร็จของธุรกิจครอบครัว ลักษณะพฤติกรรม ความไม่แน่นอน และภาวะผู้นา เป็นวิธีการเชื่อมโยงสู่ความสาเร็จของธุรกิจ
ครอบครัว ทั้งนี้ มีผลการศึกษาพบว่า ความสาเร็จของธุรกิจครอบครัวขึ้นอยู่กับกระบวนการสืบทอดธุรกิจที่มีการกาหนดแผนการ
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สืบทอด และวิธีการสืบทอด รวมทั้งการกาหนดวาระการวางมือจากธุรกิจของผู้ก่อตั้ง (Handler, 1994 และ Le Breton-Miller
et al, 2004)
2) ประเด็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว(Strategic Management of Family Business )
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว เพื่อการสืบทอดธุรกิจมีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะทายาทธุรกิจ และการเสริมสร้างศักยภาพก่อนเข้าสืบทอดกิจการ เพื่อให้การสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวประสบความสาเร็จ มีงานวิจัยจานวนมากที่ชี้ให้เห็นว่า การที่ทายาทได้คลุกคลีกับธุรกิจครอบครัวตั้งแต่เยาว์วัยก่อนเข้า
สู่ธุรกิจครอบครัวอย่างเต็มตัว และเห็น บทบาท ความพากเพียร วิริยะของเจ้าของธุรกิจครอบครัว เป็นการสนับสนุนภาวะผู้นาคน
ใหม่จากสมาชิกครอบครัว ซึ่งไม่ต้องการทางานในธุรกิจครอบครัว แต่เป็นคนที่มีความสาคัญต่อธุรกิจครอบครัว ในอนาคต(Ward,
1997) เป็นกลยุทธ์ในการทาให้ผู้สืบทอดธุรกิจมีความสนใจในธุรกิจ ต้องการดาเนินรอยตาม และสั่งสมประสบการณ์ความรู้ก่อน
สืบทอดกิจการ
3) ประเด็นคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการครอบครัว (Executive Committee and Family Committee)
อาพล (2551) เสนอว่าธุรกิจครอบครัว ควรมีการตั้งคณะกรรมการครอบครัวเพื่อให้มีหน้าที่ในการสร้าง และจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก บ่มเพาะสมาชิกครอบครัวเพื่อเข้าสู่ธุรกิจครอบครัว
และเสนอแนะว่าคณะกรรมการครอบครัวที่ตั้งขึ้น ไม่ควรมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจครอบครัว หรือไม่ควรมีบทบาท
เฉกเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริหารโดยเด็ดขาด
4) ประเด็นวัฒนธรรมครอบครัว (Family Culture)
สุรศักดิ์ (2550) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมครอบครัว ทุนทางปัญญา และธรรมาภิบาลครอบครัว พบว่าความ
เข้ม แข็งของธุร กิจครอบครัว วัตถุป ระสงค์ห ลัก ของระบบธรรมาภิบ าลครอบครัว คือ การปกป้อ ง ทุน ทางปัญญาเพื่อ สมาชิก
ครอบครัวในปัจจุบัน และผู้สืบเชื้อสายในอนาคต จากความเสียหายที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลร่วมสายเลือด
อาพล (2551) กล่าวว่า วัฒนธรรมมีมิติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ต่อธุรกิจครอบครัว เพราะผู้ก่อตั้งธุรกิจ มีอิทธิพ ลถึงรุ่น
ทายาท ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว ค่านิยม และแรงจูงใจของผู้ก่อตั้งมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว นอกจากนี้ยังอ้าง
ถึงผลการศึกษาของ Barney (1986) ที่ศึกษาธุรกิจที่มีผลการประกอบการที่ดี และประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน พบว่า
กระบวนการขับเคลื่อ นที่สาคัญ คือ ความเป็นเอกภาพ และความปรารถนาที่มีรูป แบบของการบรรลุผ ลสาเร็จ โดยพบว่า
วัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัว เป็นลักษณะสาคัญประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่มีต่อผลสาเร็จ และการเติบโตของ
ธุรกิจครอบครัว
Harju และ Heinonen (2004) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ และคุณภาพของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ความสัมพันธ์
ของสมาชิกระหว่างรุ่น และรุ่นเดียวกัน ความปรองดองของสมาชิกในครอบครัวสามารถนาธุรกิจครอบครัวไปสู่เป้าหมายได้ในระยะ
ยาว ความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัวจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญในกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว ตัวอย่างกิจกรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว อาทิ การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน หรือการมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอในทุกเทศกาล
5) ประเด็นความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว (Competitive Advantage of Family Business)
ธุรกิจครอบครัวมีจุดแข็งในเรื่องของความเป็นเจ้าของ การตัดสินใจรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง รวมทั้งความสามารถใน
การสร้างนวตกรรมใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจครอบครัว ถือได้ว่า ธุรกิจครอบครัวมีความ
ได้เปรีย บในการแข่งขัน ของธุร กิจ เช่น เดีย วกับผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การเติบโต ที่ยั่งยืน ของธุร กิจ ครอบครัว ในตลาด
หลักทรัพย์ไทยของอาพล(2551) ซึ่งให้ข้อเสนอแนะว่า ธุรกิจครอบครัว ควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดการให้ทันสมัยอยู่เสมอ ธุรกิจ
ครอบครัวมีการยอมรับความเสี่ยงทางธุรกิจได้ดีกว่า ธุรกิจที่ไม่ใช่ครอบครัว ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้างการเติบโตให้แก่
ธุรกิจครอบครัวได้อย่างรวดเร็ว

2. วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้ ใช้ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth interview)
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ ทาการสารวจผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรทุกรายในจังหวัดชลบุรี ทั้ง 11 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองชลบุรี, อาเภอ
บ้านบึง, อาเภอหนองใหญ่, อาเภอบางละมุง, อาเภอพานทอง, อาเภอพนัสนิคม, อาเภอศรีราชา, อาเภอเกาะสีชัง, อาเภอสัตหีบ, อาเภอบ่อทอง, และ
อาเภอเกาะจันทร์ รวมจานวน 279 ครัวเรือน
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1) ทาการสารวจข้อมูลผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรในจังหวัดชลบุรี โดยทาการสารวจผู้เลี้ยงสุกรทุกรายใน 11 อาเภอ ของ
จังหวัดชลบุรี
2) จาแนกฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ผู้ประกอบการฟาร์มเป็นธุรกิจครอบครัว เกณฑ์จาแนกธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรใช้หลักเกณฑ์
ฟาร์มเลี้ยงสุกรเป็นการค้าที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มสุกรที่ได้มาตรฐานตามคารับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์
จัดทาฐานข้อมูลผู้ประกอบการฟาร์มสุกร
3) จาแนกฟาร์มสุกรที่ผู้ประกอบการฟาร์มเป็นธุรกิจครอบครัว และเจ้าของฟาร์มเป็นทายาทรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการฟาร์มสุกรที่ฟาร์มมีการถ่ายทอดธุรกิจครอบครัวไปสู่ทายาทรุ่นที่ 2 เป็นต้นไป
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 การดาเนินธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี และลักษณะภูมิหลังของฟาร์ม
ในปีพุท ธศัก ราช 2557 จังหวัด ชลบุรีมี จานวนสุก รทั้งหมด 780,544 ตัว มีผู้เ ลี้ย งจานวน 279 ครัว เรือ น อาเภอ
พนัสนิคมมีการเลี้ยงสุกรมากที่สุด (จานวน 250,955 ตัว) แต่มีจานวนครัวเรือนผู้เลี้ยงสุกรรองจากอาเภอบ่อทอง(จานวน 81
ครัวเรือน และ 89 ครัวเรือน ตามลาดับ)
ข้อมูลการดาเนินธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร และลักษณะภูมิหลังของฟาร์ม โดยการเก็บข้อมูลของเจ้าของธุรกิจครอบครัวใน
ฟาร์มสุกรจานวน 153 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 67 เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายเลิกกิจการ
บางรายไม่ต่อใบอนุญาตมาตรฐานฟาร์มสุกร บางรายเป็น ฟาร์ม สุก รของผู้ป ระกอบการธุร กิจ สุก รขนาดใหญ่ร ะดับ อุต สาหกรรม
ของประเทศ ซึ่งมีฟาร์มสุกรอยู่ในจังหวัดชลบุรี (ชื่อเจ้าของฟาร์มไม่ใช่เจ้าของบริษัท แต่ฟาร์มเป็นของบริษัทฯ) และมีบางรายไม่
ประสงค์จะตอบแบบสอบถาม
ฟาร์มสุกรตั้งอยู่ในอาเภอพนัสนิคม ร้อยละ 28, อาเภอบ่อทองและอาเภอบ้านบึง ร้อยละ 25, อาเภอเกาะจันทร์ ร้อยละ
8, อาเภอบางละมุง ร้อยละ 6, อาเภอศรีราชา ร้อยละ 5, อาเภอหนองใหญ่ ร้อยละ 2, และอาเภอพานทองร้อยละ 1
เจ้าของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(ร้อยละ 57) ผู้ประกอบการอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 39)
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษารองลงมา ได้แก่ มัธยมปลาย หรือปวช. และระดับปริญญาตรี โดยร้อยละ 12 จบการศึกษา
สาขาวิชาเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 7-9 แสนบาทต่อปี ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของธุรกิจส่วนตัว
ธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี จัดอยู่ในระบบการผลิตแบบผู้เลี้ยงอิสระ ร้อยละ 50 ระบบรับจ้างเลี้ยง ร้อยละ 43
มีเพียงร้อยละ 5 ประกอบธุรกิจฟาร์มสุกรระบบประกันราคา อายุของการทาธุรกิจฟาร์มสุกร โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10-20 ปี เจ้าของ
ฟาร์มเป็นทายาทรุ่นที่หนึ่ง ร้อยละ 70 และทายาทรุ่นที่สอง ร้อยละ 30 ในจานวนนี้ เป็นทายาทรุ่นที่สองของอาเภอบ้านบึง จานวน
19 ราย, อาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง อาเภอบ่อทอง อาเภอละ 2 ราย, อาเภอเกาะจันทร์ จานวน 2 ราย, อาเภอพนัส นิค ม
จานวน 3 ราย และอาเภอพานทองจานวน 1 ราย ลัก ษณะฟาร์ม สุก รส่ว นใหญ่เป็นการเลี้ยงในระบบเปิด (ร้อยละ75) โดยมีการ
เลี้ยงในระบบปิดเพียงร้อยละ 25 ลักษณะธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร ร้อยละ 17 เป็นแบบฟาร์มสุกรขุน ร้อยละ 83 เป็นแบบฟาร์มสุกร
พ่อ-แม่พันธุ์ และสุกรขุน
3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
ผลการสารวจข้อมูลการดาเนินธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร และลักษณะภูมิหลังของฟาร์ม โดยใช้แบบสอบถามทาให้
สามารถจ าแนกฟาร์ม เลี้ย งสุก รที ่ผู้ป ระกอบการฟาร์ม เป็น ธุร กิจ ครอบครัว ที่เจ้ าของฟาร์มเป็น ทายาทรุ่ นที่ส องเป็ นต้ นไป
การศึกษานี้พบว่ามีจานวน 31 ราย จากอาเภอศรีราชา, อาเภอบางละมุง, อาเภอบ้านบึง, อาเภอพนัสนิคม, อาเภอบ่อทอง, อาเภอ
เกาะจันทร์ และอาเภอพานทอง
ภายหลังการทบทวนวรรณกรรม การสืบทอดธุรกิจครอบครัว พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสืบทอดธุรกิจครอบครัวมี
อยู่หลายปัจจัยด้วยกัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของผู้ก่อตั้ง/เจ้าของธุรกิจ ทายาท และการสืบทอดธุรกิจครอบครัวเป็นประเด็นสาคัญของ
การอยู่รอดของธุรกิจครอบครัว และความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ในการศึกษานี้มุ่งเน้นการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ตามตัวแบบ(Model) ของอาพล (2551) ได้แก่ภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว, การจัดการเชิงกลยุทธ์
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ของธุรกิจครอบครัว, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการครอบครัว, วัฒนธรรมครอบครัว และความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธุรกิจครอบครัว
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของฟาร์มสุกรจานวน 13 ฟาร์ม จากอาเภอต่า งๆ ผู้ให้สัมภาษณ์
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวฟาร์มสุกรที่ผู้ก่อตั้งฟาร์มมีการถ่ายโอนกิจการแล้ว โดยจะเลือกเป็นตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 16
คน จาก 13 ฟาร์มในอาเภอต่างๆ ดังกล่าว
1) ปัจจัยด้านภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว
สภาวะความเป็นผู้นาของผู้บริหารรุ่นก่อนมีส่วนที่ทาให้ทายาทเลือกที่จะสืบทอดกิจการครอบครัว เมื่อทายาทได้เห็นถึง
ความสามารถในการบริหารงานที่ประสบความสาเร็จของผู้บริหารรุ่นก่อน ทาให้ทายาทเกิดความภาคภูมิใจ และมีความรู้สึกว่าบุคคลนั้น
คือ แบบอย่างของการดาเนินชีวิต ก่อให้เกิดแรงบรรดาลใจอยากที่จะดาเนินรอยตามบุคคลนั้นๆ ซึ่งเจ้าของฟาร์มสุกรมีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่า “ลักษณะการเป็นผู้นาของผู้บริหาร คือสิ่งสาคัญที่จะนาพาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จ หากผู้บริหารขาดทักษะด้านการเป็นผู้นา ไม่
มีความสามารถในการสั่งการ หรือไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหา ความอยู่รอดของธุรกิจก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้นการที่จะโน้มน้าวให้ทายาท
เข้ามาสืบทอดธุรกิจแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย”
2) ปัจจัยด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว
เจ้าของฟาร์มสุกรมีความเห็นว่า “กลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัวมีผลต่อการสืบทอดธุรกิจอย่างมาก การให้ทายาทเข้ามาสัมผัส
กับธุรกิจ เป็นการสร้างความผูกพันให้แก่ทายาท และทาให้ทายาทมีแนวโน้มที่จะหันมาสานต่อกิจการครอบครัว” นอกจากนี้ยังให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่า “การสร้างความคุ้นเคยในธุรกิจให้กับทายาทตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อทายาทเติบโตมาจะเกิดความรู้สึกว่า นี่คืออาชีพที่
เลี้ยงเรามา และไม่อยากให้มันสูญหายไป” อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันในอาชีพให้แก่ทายาทนั้นเป็น
สิ่งที่ดี แต่เจ้าของฟาร์มสุกรบางรายเห็นว่าการกระทาเช่นนี้ก็มีผลเสีย คือ “หากระบบการบริหารของธุรกิจไม่ดี ทายาทอาจก็จะเกิด
ความคิดในด้านลบต่อธุรกิจ และไม่ต้องการที่จะสืบทอดธุรกิจ โดยจะมุ่งไปหาอาชีพอื่นที่มีความสบายกว่า” การที่จะโน้มน้าวทายาทให้เข้ามา
สืบทอดธุรกิจครอบครัวได้นั้น เจ้าของฟาร์มสุกรแนะนาว่า “ผู้บริหารรุ่นก่อนต้องแสดงให้ทายาทเห็นว่า ธุรกิจไม่ได้มีความลาบาก ยุ่งยาก
หรือซับซ้อนอย่างที่เข้าใจ สามารถบริหารโดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทุ่นแรงได้ ผู้บริหารรุ่นก่อนจึงต้องวางระบบการบริหารงานให้
ดี ต้องลบล้างความคิดในด้านลบที่ทายาทมีต่อธุรกิจให้ได้ อาจใช้วิธีการปล่อยให้ทายาทได้ออกไปหาประสบการณ์จากงานภายนอก จากนั้น
ค่อยๆ ให้ทายาทได้เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการเป็นลูกจ้าง และการได้เป็นเจ้าของธุรกิจ เมื่อทายาทได้มองเห็นถึงความแตกต่าง
ณ จุดนี้ ทายาทก็จะกลับเข้ามายังธุรกิจเอง ผู้บริหารรุ่นก่อนไม่ควรใช้การบังคับ เพราะทายาทจะเข้ามาด้วยความจาใจ และจะทาให้ผลการ
ดาเนินงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควร”
3) ปัจจัยด้านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการครอบครัว
หลักการสาคัญที่จะทาให้ทายาทเข้ามาสืบทอดธุรกิจได้นั้น เจ้าของฟาร์มสุกรส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า “ผู้ก่อตั้ง
หรือผู้สืบทอดกิจการรุ่นก่อน ต้องยอมวางมือจากธุรกิจอย่างถาวร โดยให้อานาจในการตัดสินใจ และส่งมอบผลประโยชน์ให้ทายาทมี
อานาจในการบริหารได้อย่างเต็มที่ มิใช่ให้ทายาทเข้ามาบริหาร แต่อานาจสิทธิข์ าดต่างๆ ยังคงเป็นของตนเอง หากเป็นเช่นนี้ ทายาทจะไม่
ยินดีที่จะเข้ามาสานต่อธุรกิจ หรือหากเข้ามา ก็จะเข้ามาเพราะความจาใจ และสุดท้ายก็จะเริ่มถอยห่างออกไป การปล่อยให้ทายาทได้มี
อานาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าอาจเกิดความผิดพลาดในระหว่างการบริหารงาน แต่เมื่อทายาทได้แสดงความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนประสบความสาเร็จ ทายาทจะเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งนี้ และอยากที่จะพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นต่อไป”
4) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัวมีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของทายาท โดยจะเป็นไปในลักษณะของวิถี
ชีวิตที่ทาตามๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น และเพื่อเป็นการแสดงความ
กตัญญูต่อบุพการี การสืบทอดธุรกิจครอบครัวจัดเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะครอบครัวคนจีนที่ทายาทของครอบครัวมีหน้าที่สาน
ต่อธุรกิจครอบครัวให้ดารงอยู่ต่อไป
5) ปัจจัยด้านความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจครอบครัว
ด้านความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการเข้ามาของทายาท ความ
พร้อมของธุรกิจที่เป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วทาให้ทายาทมองว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ทายาทเพียงมีหน้าที่เข้ามาสานต่อธุรกิจเท่านั้น
รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจของทายาทด้วยเช่นกัน เจ้าของฟาร์มสุกรกล่าวว่า “ผู้
ก่อตั้งกิจการ หรือทายาทรุ่นก่อนต้องแสดงให้ทายาทได้เห็นว่า ธุรกิจครอบครัวสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ตลอด โดยอาหาร คือสิ่ง
ที่ทุกคนต้องบริโภคเพื่อความอยู่รอด แม้วันหนึ่งผลกาไรจากการประกอบการฟาร์มจะลดลง แต่ในที่สุดมันก็จะกลับมาดีเช่นเดิมเพราะทุก
คนไม่หยุดที่จะบริโภค”
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของฟาร์มสุกร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจ
ครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี สอดคล้องกับผลการทบทวนวรรณกรรม
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้พบว่าธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ประกอบการรุ่นที่หนึ่ง หรือรุ่น
ผู้ก่อตั้งฟาร์ม อาจเนื่องมาจากธุรกิจครอบครัวฟาร์มสุกรในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจในรูปแบบ “กงสี”(Firm) โดยมี
ผู้ประกอบการรุ่นพ่ อเป็นเถ้ าแก่ใหญ่ และสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวทุก คนมีส่วนร่วมในการผลิต หรือซื้อขาย รายได้จากผล
ประกอบการทั้งหมดจะรวมกันไว้เป็นกองกลาง ค่าใช้จ่ายทั้งส่วนรวม และส่วนตัวของแต่ละคน ใช้จ่ายจากเงินกองกลางนี้ หากผู้
ก่อตั้งฟาร์ม หรือทายาทรุ่นที่หนึ่งยังมีชีวิตอยู่ จึงมักยังไม่มีการถ่ายทอดกิจการไปสู่รุ่นต่อไป หรือผู้ก่อตั้งฟาร์มยังคงเป็นผู้ควบคุม
การบริหารจัดการกิจการฟาร์ม แม้ว่าจะมีการมอบหมายบทบาทการบริหารจัดการให้ทายาทรุ่นต่อไปแล้วก็ตาม จึงถือได้ว่าธุรกิจนั้นยัง
เป็นกิจการของผู้ประกอบการรุ่นที่หนึ่ง
ธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ แม้กระทั่งฟาร์มสุกรที่ผู้ประกอบการเป็นทายาท
รุ่นที่สองก็ตาม ไม่ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารฟาร์มอย่างเป็นระบบ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท(มีบางฟาร์มเท่านั้นที่จดทะเบียน
เป็นบริษัท) ไม่ได้มีการบริหารธุรกิจในรูปแบบคณะกรรมการบริห ารงาน หรือ ในรูปแบบคณะกรรมการครอบครัวอย่างชัดเจน
เหมือนธุรกิจอื่นๆ และมักไม่มีการแบ่งสัดส่วนของหุ้นให้กับสมาชิกในครอบครัวอย่างชัดเจน ปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ
ครอบครัวในฟาร์มสุกร ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรไม่ได้คาดหวังถึงความได้เปรียบในการแข่งขันกันทางธุรกิจ แต่เห็นว่าธุรกิจที่ผู้ก่อตั้งฟาร์ม
หรือทายาทรุ่นก่อนสร้างมาไว้แล้วเป็นความได้เปรียบการทาธุรกิจครอบครัว อย่างไรก็ตาม ด้วยรูปแบบธุรกิจกงสีของผู้ประกอบการ
ฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี ทาให้แม้จะพบว่าภาวะผู้นาของธุรกิจครอบครัว , คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการครอบครัว ,
วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว และความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวตามตัวแบบของอาพล(2551) จะเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี สามารถถ่ายโอนธุรกิจการเลี้ยงสุกรไปยังทายาทในรุ่นต่อๆ ไป
ได้(จากรุ่นสู่รุ่น) แต่พบว่ารูปแบบลักษณะปัจจัยแต่ละปัจจัยดังกล่าว ไม่เด่นชัดเหมือนธุรกิจครอบครัวกรณีอื่นๆ จึงควรทาการศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป

4. สรุปผล
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี พบว่า ภาวะผู้นาของธุรกิจ
ครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการครอบครัว วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว
และความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจครอบครัวมีผลต่อการสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น ในฟาร์มสุกร จังหวัดชลบุรี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยต่อไป
การสื บทอดธุ รกิ จครอบครัวในฟาร์ มสุ กร มีลั กษณะของการเป็ นกระบวนการทั้ งก่ อน และหลังการสืบทอดธุรกิ จ ดังนั้ นจึ งควร
ทาการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวในฟาร์มสุกรในประเด็นสาคัญ เช่น การเตรียมทายาทเพื่อรับช่วงธุรกิจ, แผนการ
สืบทอดธุรกิจ และการพัฒนาผู้สืบทอดธุรกิจ
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