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 การศึกษาเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ   1)  ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจ
ครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   2)  วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของ
ธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ  3)  สรางตัวแบบธุรกิจครอบครัวไทยท่ีมี
การเติบโตท่ียั่งยืน 
 งานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวท่ีผานมายังมีนอยมาก  การศึกษานี้เร่ิมตนจากการศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบครัวและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ี
ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ดวยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเพื่อ
นํามากําหนดสมมติฐานวิจัย และใหความสําคัญกับการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
ดวยการใชการสัมภาษณเชิงลึกและกรณีศึกษา เพื่อนําผลการวิจัยเชิงคุณภาพมาสนับสนุน
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ หนวยวิเคราะหคือธุรกิจครอบครัวท่ีมีช่ือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเชิงสํารวจเปนธุรกิจครอบครัวท่ีเติบโตอยางยั่งยืนจํานวน 
101 บริษัท และเติบโตแตไมยั่งยืนจํานวน 71 บริษัท  
 ผลการศึกษาพบวาความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมของธุรกิจ
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 การศึกษานี้ไดแนะนําวา   1)  ผูกอต้ัง และ/หรือ ทายาทรุนตอมาท่ีดํารงตําแหนงผูนําของ
ธุรกิจครอบครัว ควรมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหสมาชิกในครอบครัวรวมแรงรวมใจในการ
จัดการธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ควรมีการจัดการธุรกิจแยกออกจากครอบครัวอยางเด็ดขาด  ควร



 
 
 

(4) 

 

มีแผนการบมเพาะทายาทธุรกิจใหมีความรูและประสบการณทางธุรกิจอยางเพียงพอไมนอยกวา 5 ป 

กอนการเขาดํารงตําแหนงระดับสูงในธุรกิจครอบครัว    2)  ควรมีแผนกลยุทธท่ีใหความสําคัญกับ

หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม มีการริเริ่มธุรกิจใหม ๆ  และมีการกระจายธุรกิจไป

ยังธุรกิจประเภทอื่นเพื่อกระจายความเสี่ยง  มีการนําธุรกิจมุงสูความเปนสากล มีแผนการสืบทอด

ธุรกิจที่มีการกําหนดตัวทายาท มีการบมเพาะทายาทเพื่อเตรียมตัวเขาสูธุรกิจ และแผนควรมีการ

หารือกันภายในคณะกรรมการครอบครัวเพื่อใหเกิดการยอมรับ ความเขาใจและเปนความตกลง

รวมกันในหมูสมาชิกครอบครัว   3)  ควรดําเนินการบนพื้นฐานวัฒนธรรมครอบครัว เชน การรักษา

ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกครอบครัว  ยึดมั่นในคํามั่นสัญญาทางธุรกิจอยางมั่นคง เหนียว

แนน  4)  ควรมีการตั้งคณะกรรมการครอบครัวแยกจากคณะกรรมการบริหาร  โดยคณะกรรมการ

ครอบครัวมีหนาที่ในการสรางและจัดการความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว กําหนด

หลักเกณฑในการคัดเลือก บมเพาะสมาชิกครอบครัวเพื่อเขาสูธุรกิจครอบครัว แตไมควรมีบทบาท

หนาที่ในการจัดการธุรกิจครอบครัว สวนคณะกรรมการบริหารควรมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

ยุทธวิธี อยางชัดเจน และนําไปสูการปฏิบัติสําหรับธุรกิจครอบครัวอยางจริงจัง   5)  ควรมีการ

ปรับเปลี่ยนการจัดการใหทันสมัยอยูเสมอ สรางและธํารงความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว เพราะความสามัคคีในหมูสมาชิกครอบครัวจะสรางพลังอันแข็งแกรงใหกับธุรกิจ

ครอบครัว  นอกจากนี้การยึดถือคํามั่นสัญญาในธุรกิจอยางเหนียวแนนมั่นคง ถือวาเปนจุดแข็งแกรง

ท่ีสําคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว 
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 The objectives of this study are : 1) to study the factors  affecting sustainable growth of 
family business on The Stock Exchange of Thailand 2) to analyze the factors affecting sustainable 
growth of family business on The Stock Exchange of Thailand and  3) to develop model of 
sustainable growth of Thai family  business 

With little research conducted in the area previously, the start point is an explanatory 
study, which seeks to identify relationships between the factors of family businesses and the 
sustainable growth of family businesses. The theoretical foundation of the study influenced the 
formation of the research hypotheses posed. To test the hypotheses formulated, a mail survey is 
conducted to focus on quantitative results, the case study and depth-interview methods are used to 
gather qualitative data to corroborate the quantitative findings. The unit of analysis is family 
business operating in Thai listed companies on The Stock Exchange of Thailand. The 
questionnaire-based survey is applied to a sample of 101 sustainable growth of family businesses 
and 71 unsustainable growth of family businesses in Thai listed companies on The Stock 
Exchange of Thailand.  
 The tentative evidence from the study suggests that family businesses have the potential 
to maintain sustainable growth. The notable finding of the research is that competitive advantage, 
family business culture, leadership, strategic management and family council and executive 
committee are the main factors affecting sustainable growth of family businesses.  
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  This study suggests that 1) Founders and/or successors who are the later-generation 

leaders of the family businesses should play an important role in encouraging coordination among 

family members to successfully manage the businesses. It is recommended that business 

management be separated from other decisions of the family. At least 5 years of learning process 

and training are required before the successors take the high-ranked positions in the family 

businesses. This is for the successors to have sufficient knowledge and experiences to handle the 

family business’ task. 2) Strategic plan which emphasizes on good governance and corporate 

social responsibility must be provided. The plan should also cover issues such as starting up of 

new businesses, business diversification, internationally business leading as well as succession 

and training plans. In making such strategic plan, consultation within family’s committees is 

important to establish acceptation, understanding, and general agreement among the family 

members.  3) All processes and procedures must be taken based upon family business culture 

(i.e., good relationship within the family members and keeping faith   in  the  business  contract) 

4) The setting up of family committee must be separated from the establishment of executive 

committee. While the family committee is responsible for building and managing relationship 

among family members, and setting up criteria for selecting and implanting family members to 

access and operate the family business, the executive committee must take care of setting up 

vision, mission, and tactic for implementation of family business. In such case, family committee 

should not take part in the management of family business. 5) Management should be adjusted 

and updated regularly to create and sustain good relationship among the family members. This 

will result in the strong power of the family business. In addition, keeping faith in the business 

contract is essential to build competitive advantages in the family business competition.  
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  บทนํา 

 

 สาระสําคัญของวิทยานิพนธฉบับนี้คือการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาและทบทวนปจจัยที่มีผลตอ

การเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงมีธุรกิจครอบครัวที่มี

การเติบโตอยางตอเนื่องและไดกลายเปนธุรกิจชั้นนําในระดับประเทศและระดับสากล ภายใตกรอบ

แนวคิดของการทบทวนวรรณกรรมตลอดจนทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวจากวรรณกรรมทั้งใน

ประเทศและตางประเทศจํานวนมาก นอกเหนือจากการวิจัยเพื่อศึกษาและคนหาปจจัยที่มีผลตอการ

เติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวแลว  วัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการสรางรูปแบบ 

(model) ของธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อใหธุรกิจครอบครัวมีศักยภาพและ

ความสามารถที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

อยูอยางตลอดเวลา 

    Poza (2004) ไดกลาวถึงความอยูรอด และการเติบโตของธุรกิจครอบครัวไววา 

 
 

ธุรกิจครอบครัวที่สามารถอยูรอดและเติบโตไดอยางตอเนื่อง สืบทอดธุรกิจจากผู

กอตั้งธุรกิจถึงทายาทรุนตอมา จําเปนตองสรางและรักษาคุณคาสําคัญของ

ครอบครัว เพื่อใหการจัดการธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จและมีการ

สงเสริมธุรกิจใหเติบโตอยางตอเนื่อง และสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง

ทางการแขงขันได 

 

 อยางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว

ท้ังในประเทศและตางประเทศพบวายังมีการศึกษาที่นอยมาก  การศึกษาวิจัยสวนใหญเปน

การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการสืบทอดธุรกิจ  ขอแตกตางระหวางธุรกิจครอบครัวกับธุรกิจที่



   

ไมใชครอบครัว บทบาทผูนําของผูกอต้ังธุรกิจครอบครัว ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ
ครอบครัว ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว เปนตน   
 หนวยวิเคราะหในงานวิจัยนี้คือธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีผลการเติบโตอยางตอเนื่องตั้งแตในรุนผูกอตั้งธุรกิจและสามารถ
อยูรอดและดําเนินธุรกิจมาไดจนกระท่ังปจจุบัน  
  สําหรับนิยามคําวา ธุรกิจครอบครัว โดยท่ัว ๆ ไปนั้นหมายถึงความเปนเจาของ หุนสวน
ในบริษัทหรือในรูปแบบใดๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงทําใหเปนเจาของหรือหุนสวน มีอํานาจในการบริหาร
จัดการธุรกิจครอบครัวนั้นได และธุรกิจนั้นไดกอต้ังโดยเจาของท่ีเปนคนในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง 
และสมาชิกครอบครัวเขามาเปนผูบริหารจัดการ และ/หรือเปนตัวแทนอยูในคณะกรรมการบริหาร 
 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนิยามธุรกิจครอบครัวจะกลาวไวอยางละเอียดในบทท่ี
สองตอไป หนวยในการวิเคราะหนี้ไดถูกใชในการศึกษาเร่ืองท่ีคลาย ๆ กัน (Alvarez, 2002; Dunn, 
1999; Goodman, 2000; Seldan and Watkins, 2002) สาเหตุท่ีเลือกหนวยวิเคราะหท่ีเปนธุรกิจ
ครอบครัวและเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพราะสวนใหญถึงหนึ่ง
ในสามเปนธุรกิจครอบครัว (เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์, 2549:94-108) ท่ีมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
กลายเปนธุรกิจช้ันนําของประเทศไทยและระดับสากล 
 

1.2  ความสําคัญของปญหา 
 
  ธุรกิจครอบครัว (family  businesses) ถือเปนรูปแบบธุรกิจพื้นฐานขนาดเล็กในระดับราก
หญาของระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามวัฒนธรรมของประเทศแถบเอเชีย 
หรือแมแตในประเทศแถบตะวันตก ยุโรป  ธุรกิจครอบครัวจึงเปนรูปแบบธุรกิจที่มีอยูท่ัวโลก
(Montgomery and Sinclair, 2000)                                                           
   ธุรกิจครอบครัวมักเร่ิมตนมาจากกิจการเล็ก ๆ    กอนจะคอย ๆ เพิ่มบทบาทในประเทศ และ
กาวออกสูการทําธุรกิจในขนาดท่ีใหญข้ึน บางครอบครัวขยายธุรกิจไปไดเปนเครือขายในระดับ
ภูมิภาค และบางครอบครัวก็กาวไปถึงการเปนตราสินคา (brand) ช้ันนําของโลก อาทิ BMW, Ford 
Motors, Estee Lauder, Hallmark, Levi Strass, Motorola, Tetra Pak เปนตน หรือแมแตธุรกิจ
ครอบครัวไทย เชน เครือเจริญโภคภัณฑ ในกลุมเจียรวนนท กลุมชินวัตร กลุมจิราธิวัฒน กลุมรัตน-
รักษ  กลุมกรรณสูตร  กลุมสิริวัฒนภักดี เปนตน   แมวาจะดูเปนกาวการเติบโต แตจริง ๆ แลว ชวง
การสงผานธุรกิจนั้นเปนชวงเวลาท่ีไมงายนัก 
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 ธุรกิจครอบครัวมีมากถึงรอยละ 80 ของธุรกิจท่ัวโลก (Gersick, Davis, Hampton  and  
Lansberg, 1997) การศึกษาธุรกิจครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ธุรกิจครอบครัวมีมูลคา 
คิดเปนคร่ึงหนึ่งของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) และการวาจาง
ประมาณรอยละ 50 ของแรงงาน   ในยุโรปตะวันตกธุรกิจครอบครัวมีถึง รอยละ 75   และรอยละ 95   
ของตัวเลขธุรกิจท้ังหมดในประเทศ และเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย (Lank,1994)                  
         บทบาทธุรกิจครอบครัว (family  businesses) มีอยางสูงตอเศรษฐกิจท่ัวโลก และเปนกลไก
หลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของทุกประเทศท่ัวโลก รอยละ 75 ถึงรอยละ 90 ของธุรกิจท่ัวโลก
เปนธุรกิจครอบครัวหรือควบคุมโดยบุคคลในครอบครัว (Lank, Owens, Martinez and Riedel, 
1994) และในประเทศสหรัฐอเมริกา ธุรกิจครอบครัวมี 2 ใน 3 ของธุรกิจท้ังหมด  (Montgomery 
and Sinclair, 2000)  สวนในประเทศแถบเอเชียจากการศึกษาพบวารอยละ 75 เปนธุรกิจครอบครัว
ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือไมก็ควบคุมการบริหารโดยคนในตระกูลไมทางตรงก็ทางออม 
   สําหรับประเทศไทย  ธุรกิจครอบครัวมีมากถึงรอยละ 70 (สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม  
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2544;  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2550) และบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนธุรกิจครอบครัวหรือควบคุมการบริหารโดยบุคคลใน
ครอบครัวถึงรอยละ 65 คิดเปนมูลคาตลาด 2.35 ลานลานบาท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 
2550)                                                    
 กวาคร่ึงหนึ่งของมูลคาตลาดดังกลาว  เปนธุรกิจครอบครัวของคนในตระกูล  จํานวน 30  
ตระกูล ไดแก ตระกูลมาลีนนท, ชินวัตร, ดามาพงศ ,จิราธิวัฒน, ดํารงชัยธรรม, อัศวโสภณ, จันศิริ, 
เล่ียวไพรัตน, โพธารามิก, กรรณสูต, จรณะจิตต,วิทยาฐานกรณ , เผอิญโชค,โสภณพนิช ,วิญญรัตน, 
นิรุตตินานนท,  ดําเนินชาญวนิชย, วัธนเวคิน, ยังมีวิทยา, รัตนรักษ, ปยะอุย, เอื้อชูเกียรติ, ลํ่าซํา, 
ศรีเฟองฟุง, หอรุงเรือง,  โชควัฒนา, กาญจนพาสน, เตชะไพบูลย, หวั่งหลี เปนตน  ซ่ึงมีมูลคาตลาด
(market price) ราว 1.175 ลานลานบาท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2550) 
    บริษัทขนาดใหญของประเทศพัฒนาแลว  เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญ่ีปุน มี
วิวัฒนาการมาจากบริษัททุนนิยมครอบครัว ไปสูบริษัททุนนิยมผูบริหารหรือบริษัทสมัยใหม
(modern corporation) ท่ีหุนของบริษัทถูกถือครองแบบกระจาย มีการแยกระหวางความเปนเจาของ
กับผูบริหาร แตพบวากลุมธุรกิจหลัก  ๆ ของไทยกลับคงเปนธุรกิจครอบครัว ท่ีถือหุนแบบกระจุก
ตัวอยางสูงมาก ท้ังท่ีความเปนจริงแลวไดเปล่ียนสภาพเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลวก็ตามโดยพบวา 3 ใน 4 นั้นมีผูถือหุนรายใหญ10รายแรกถือหุนเกิน
กวารอยละ 60 และจํานวนผูถือหุนท้ังหมดของแตละบริษัทก็ยังมีนอยมาก สวนบริษัทท่ีถือหุนแบบ
กระจายนั้นมีเพียงรอยละ 20 ของบริษัทท้ังหมด นอกจากนี้ยังพบวาโครงสรางการถือหุนของบริษัท
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ในกลุม มีการพัฒนาเปนแบบพีรามิดแบบตาง ๆ และถือหุนในนามนิติบุคคล (นอมินี) แทนในนาม
บุคคล เพื่อใหครอบครัวยังคงรักษาสิทธิในการบริหารบริษัทไวได (เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์, 2549) 
 สําหรับประเทศไทยไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือป พ.ศ.2540 ธุรกิจครอบครัวไทยไดรับ
ผลกระทบอยางหนัก บริษัทกวา 3 ใน 4 ในตลาดหลักทรัพยไทยมีการลดสัดสวนของผูถือหุนจาก
ครอบครัวในตระกูลใดตระกูลหนึ่งลง จากรอยละ 48.2 ในป 2539 เหลือ 42.3 ในป 2543 ขณะท่ี
สัดสวนการถือหุนของบริษัทตางชาติเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 13.2 เปนรอยละ 20.8 แสดงใหเห็นถึง
ผลกระทบท่ีธุรกิจครอบครัวไทยไดรับหลังวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทตางชาติไดเขามามีบทบาทมากข้ึน 
 แตอยางไรก็ตาม ยังอาจกลาวไดวา บริษัทท่ีถือครองโดยครอบครัวยังมีอยูในสัดสวนท่ีสูง 
โดยลักษณะธุรกิจครอบครัวที่สามารถอยูรอดและเติบโตตอไปได จะมีเอกลักษณท่ีสําคัญของ
ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมทีหลัง (late consumers/late industrializes) หลังวิกฤต ธุรกิจครอบครัวไทย
ท่ียังสามารถอยูรอดได ยังคงเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจและระบบทุนนิยม
ของประเทศไทย โดยสามารถแบงกลุมธุรกิจครอบครัวไทยออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ธุรกิจ
ครอบครัวแบบมีนวัตกรรม (innovative family business) ซ่ึงเปนกลุมธุรกิจครอบครัวท่ีปฏิรูปการ
บริหารจัดการอยูตลอดเวลา ตามการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมทางธุรกิจ ซ่ึงมีศักยภาพที่จะ
อยูรอดและพัฒนาตอไปไดในอนาคต กับธุรกิจครอบครัวแบบดั้งเดิม (traditional family business) 
ท่ีขาดการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ โดยยังยึดติดกับแนวทางการบริหารรูปแบบเดิม ๆ ซ่ึงมี
ทาทีวาจะลมสลายไปในท่ีสุด (เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์, 2549) 
  ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว จะสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจของครอบครัว  ความอยูรอด 
เติบโตจะสรางความเช่ือถือและความมั่นใจใหแกผูลงทุนกับธุรกิจครอบครัว สรางแหลงรายได
รองรับคนในครอบครัว แตหากธุรกิจไมสามารถดํารงความเปนธุรกิจครอบครัวไวได ทางเลือกท่ี
เจาของธุรกิจจะทําได คือการขายกิจการตอไปใหแกบุคคลภายนอก ซ่ึงอาจเปนปญหาท่ีมาของ
ความเช่ือถือของผูลงทุนในหุนของธุรกิจครอบครัว  และตอการเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบครัวนั้น ๆ 
ตอไปก็เปนได    
  อยางไรก็ดี ผลการวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, อินเดีย และจีน เกี่ยวกับอัตราการ
อยูรอดของธุรกิจครอบครัว (survival  rates) พบวา มีธุรกิจครอบครัวประมาณหน่ึงในสาม เทานั้นท่ี
สามารถถายโอนธุรกิจไปยังทายาทรุนท่ีสองได และอีกเพียงหนึ่งในสามท่ีถายโอนไปสูทายาทรุนท่ีสาม
ได (Poutziousris, 2000; Wang and Poutziouris, 2000; Ibrahim et al., 2001) สอดคลองกับธงชัย  
สันติวงษ (2546) ไดกลาวไววาธุรกิจครอบครัวจะโตไดไมเกินสามช่ัวอายุคน 
  ในรายงานการวิจัยเร็ว ๆ นี้โดย Price Water House Coopers เกี่ยวกับการคนพบคร้ังสําคัญ
ของรายงานการวิจัยนี้โดย Hennessy (2002) ซ่ึงไดมุงเนนการวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนสืบทอดธุรกิจ  
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แผนกลยุทธเพื่อการจัดการธุรกิจ  การจัดการดานการเงิน และการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยพบวา 
ธุรกิจครอบครัวขนาดใหญจํานวนมากขาดกระบวนการในการกําหนดประเด็นเกี่ยวกับการควบคุม
ระหวางธุรกิจและความเปนเจาของ   ธุรกิจครอบครัวท่ีประสบความสําเร็จและทําใหธุรกิจสามารถ
อยูรอดได มีการเติบโตอยางตอเนื่อง สืบทอดธุรกิจมายังรุนตอไปไดหลายช่ัวอายุคน มีการจัดต้ัง
สภาครอบครัวข้ึนเพื่อกําหนดประเด็นการควบคุมธุรกิจครอบครัวในเร่ืองความเปนครอบครัวและ
ความเปนเจาของ ท่ีสําคัญความตองการการใชทรัพยากรที่มุงเคล่ือนท่ีไปขางหนา ความสําเร็จใน
ธุรกจิครอบครัวตองการแผนธุรกิจเพื่อการขับเคล่ือนความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจสําหรับอนาคต  
ในรายงานไดระบุวา ขณะท่ีธุรกิจครอบครัวท้ังหมดไดกําหนดกระบวนการควบคุมธุรกิจดวยมิติ
ทางธุรกิจของธุรกิจครอบครัว ประเด็นสองสามประเด็นถูกกําหนดเอาไว  แตพบวา 82% ของ
ความเห็นจากแบบสอบถามยอมรับวาพวกเขาไมมีการกําหนดกระบวนดังกลาวอยางชัดเจน 
ประเด็นสําคัญของรายงานดังกลาวคือนโยบายของครอบครัวและการจัดการดานการสืบทอด
ธุรกิจมีท้ังกําหนดไวในระยะเวลาส้ัน และระยะเวลายาวเพื่อการขยายและการเติบโตของธุรกิจ 
รอยละยี่สิบหาของแบบสอบถามตอบวาไมแนใจวาทรัพยากรปจจุบันท่ีมีอยูเหลานั้นจะสนับสนุน
การเติบโตในระยะส้ันได 
  เม่ือถามในประเด็นวามีแผนการพัฒนากลยุทธบอยมากนอยเพียงใด ผูตอบแบบสอบถาม
รอยละ 53 ของธุรกิจครอบครัวตอบวาไมเคยมีการเตรียมแผนการพัฒนากลยุทธ ดังนั้นจึงเปน
คําตอบวาทําไมธุรกิจครอบครัวจึงลมเหลวและไมสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้ในราย
งานวิจัยนี้ ยังไดใหความเห็นเพิ่มเติมวาการปราศจากขอมูลดานโครงสรางการจัดการทําใหเจาของ
ธุรกิจครอบครัวไมไดตระหนักถึงการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางธุรกิจ 
  Hennessey (2002) เสนอแนะวาแผนการจัดการทรัพยากรทางการเงินก็มีผลตอการเติบโต
อยางตอเนื่องของธุรกิจครอบครัวและการพัฒนาท้ังธุรกิจ รวมถึงครอบครัวและอ่ืน ๆ เขามองวาการ
มองไปขางหนาเกี่ยวกับความสามารถในการแขงขันของธุรกิจและความตองการการใชทรัพยากรที่
มุงเคล่ือนท่ีไปขางหนา ความสําเร็จในธุรกิจครอบครัวตองการแผนธุรกิจเพ่ือการขับเคล่ือนและ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจสําหรับอนาคต 
 ธุรกิจครอบครัวจํานวนมากทั่วโลก มีประเด็นความทาทายเพ่ือการอยูรอดและเติบโต และ
สืบทอดธุรกิจใหกับทายาท และมุงหวังการเติบโต โดยการลงทุนขยายโรงงานและเคร่ืองจักร
อุปกรณเคร่ืองมือ สรางตึกใหม ฝกอบรมพนักงาน วิจัยและพัฒนา ทําการตลาดอยางหนักเพ่ือเพิ่ม
ยอดขาย แตไมสามารถเติบโตตอเนื่องไดอยางท่ีคาดหวัง เพราะในระยะยาวแลวยังมีปจจัยท่ีมีผล
และมีอิทธิพลตอความสําเร็จและการเติบโตของธุรกิจอีกมาก ไมใชมีเพียงปจจัยท่ีกลาวมาขางตนนี้
เทานั้น (Andrews, 2002: 2) 
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 การศึกษาวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยนี้ มีประเด็นสําคัญคือ การคนหาวาปจจัยอะไรที่มีผลตอการอยูรอดและเติบโตอยาง

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทย ซ่ึงทําใหธุรกิจครอบครัวไทยสามารถฟนฝาวิกฤตและจุดเปลี่ยนผาน, 

ถายโอนธุรกิจไปยังทายาทในรุนตอไปได   และมีผลการประกอบการที่เติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน      

  โดยในการศึกษานี้จะสุมตัวอยางจากธุรกิจครอบครัวไทยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เนื่องจากขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน  ตองเปดเผยตอสาธารณชนตามระเบียบ

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงจะทําใหผูวิจัย

สามารถนําขอมูลประวัติผูกอตั้ง คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร การดําเนินงาน แผนธุรกิจ

และแผนเชิงกลยุทธ  ผลการประกอบการทางการเงิน และขอมูลอื่น  ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้มา

ใชในการศึกษาวิจัยได ตอไป 

 

1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  การศึกษานี้มุงความสนใจไปที่ความสําเร็จและการเติบโตที่ตอเนื่องยั่งยืนของธุรกิจ

ครอบครัว ซ่ึงมีจํานวนของปจจัยที่อธิบายวาทําไมธุรกิจครอบครัวจึงไมสามารถดํารงอยูไดในระยะยาว 

เชน อยูรอดไดเกินกวารุนที่สาม วรรณกรรมจํานวนมากกลาวถึงความสามารถในการปรับตัวของ

ธุรกิจ ความรวดเร็วในการแขงขัน ความสามารถในการแขงขัน ภาวะผูนํา สภาพแวดลอมทางธุรกิจ

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

  วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาคําตอบตอคําถามที่ต้ังไว แทท่ีจริงแลววัตถุประสงค

หลักของงานวิจัยก็เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณท่ีจะไปศึกษา ท้ังนี้

โดยคําตอบที่จะไดมานั้นตองเปนคําตอบที่ถูกตอง มีความแมนตรง (valid) และเชื่อถือได (reliable) 

ดวย (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546: 5) 

   ดังนั้น การศึกษานี้ มุงทําการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้: 

1.3.1   เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

1.3.2   เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

1.3.3   เพื่อสรางตัวแบบ (model) ธุรกิจครอบครัวไทย ท่ีประสบความสําเร็จและสามารถ

เติบโตไดอยางยั่งยืน 
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1.4  ประโยชนของการศึกษา 

 

       การศึกษานี้จะมุงเนนไปที่ธุรกิจครอบครัวไทยที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ซ่ึงเปนตัวอยางธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จอยางสูงทั้งในระดับประเทศ 

และระดับสากล ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนแกธุรกิจครอบครัวไทย ระบบการบริหารจัดการธุรกิจ

ครอบครัวไทยที่ประสบผลสําเร็จและเติบโตอยางยั่งยืน รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว

ไทยที่เติบโตไดอยางยั่งยืน ผูถือหุน ผูลงทุน นักวิชาการ แวดวงการศึกษาธุรกิจครอบครัวไทย ดังนี้ 

 1.4.1  ไดทราบและเขาใจถึง ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทยใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 1.4.2    ไดตัวแบบ (model) ธุรกิจครอบครัวไทย ท่ีประสบความสําเร็จและสามารถเติบโต

ไดอยางยั่งยืน 

 1.4.3    เพื่อใหธุรกิจครอบครัวไทย  และหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (ตลท.) คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กกต.) 

บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือบริษัทจดทะเบียน (credit rating company) นักลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาดานธุรกิจครอบครัว ใชเปนประโยชน

สําหรับตนเองและหนวยงานของตนเองและ เพื่อการศึกษาตอไป 

 

 

 



บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1     พลวัตรธุรกิจครอบครัว  
  

        2.1.1  บทนํา   
       วัตถุประสงคของการศึกษาในบทนี้คือการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว  คําจํากัด
ความของธุรกิจครอบครัวซ่ึงจะใชเพื่ออธิบายทางสังคมศาสตร  จิตวิทยา  และการบริหารจัดการ
ธุรกิจ โดยนักวิชาการ นักวิจัยดังกลาว ในบทนี้จะกลาวถึงนิยามของธุรกิจครอบครัว และท่ีจะใช
เปนนิยามสําหรับการศึกษานี้ ตอจากนั้นจะกลาวถึงลักษณะสําคัญของธุรกิจครอบครัว อธิบาย
ลักษณะธุรกิจครอบครัว เปรียบเทียบระหวางธุรกิจครอบครัวและธุรกิจที่ใมใชครอบครัว การ
เปรียบเทียบนี้จะช้ีใหเห็นถึงรูปแบบการตรวจสอบธรรมชาติและโครงสรางของธุรกิจ  ความเปน
เจาของ  ขนาดของธุรกิจ  กลยุทธการจัดการ รูปแบบการบริหารธุรกิจครอบครัว และรูปแบบของ
ความเปนปจเจกบุคคลภายในครอบครัวซ่ึงมีผลตอการดําเนินธุรกิจ และผลการดําเนินงาน 
วัตถุประสงคของธุรกิจ  วัตถุประสงคท่ีไมใชวัตถุประสงคทางการเงิน  วิสัยทัศนของผูกอต้ังและ
สมาชิกครอบครัว  กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษย  ความสําเร็จและการเติบโตของธุรกิจ ซ่ึงจะ
ทําใหเห็นภาพรวมทั้งในมุมกวางและในดานลึกของธุรกิจครอบครัว 
 
  2.1.2  ภูมิหลัง    
  ธุรกิจครอบครัวเปนรูปแบบพื้นฐานของธุรกิจท่ัวโลก (Lank, 1994) อยางไรก็ตามการศึกษาวิจัย
ในเร่ืองธุรกิจครอบครัวนี้เพิ่งมีข้ึนอยางเปนจริงเปนจังในชวงป1975เทานั้นเอง (Handler, 1989)
ระหวางปลายป 1980 และ 1990 การศึกษาสวนมากเนนไปท่ีพลวัตรภายในธุรกิจครอบครัว ในปจจบัุน
ธุรกิจครอบครัวเปนรูปแบบพื้นฐานของธุรกิจท่ัวโลกท้ังในอเมริกาเหนือ, ออสเตรเลีย, ยุโรป และ
ในภูมิภาคตะวันออก ความจริงแลว ธุรกิจนี้ไดรับการพิจารณาวาเปนเศรษฐกิจระดับจุลภาคท่ีสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจในทุกประเทศทั่วโลก (Beckhard and Dyer, 1986; La Porta et al., 1999) 
ตัวอยางเชน ในสหรัฐอเมริกา 60 ถึง 70% เปนธุรกิจขนาดเล็กท่ีไดรับคําจํากัดความวาเปนธุรกิจ
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ครอบครัว (La Porta et al., 1999) ตามการคาดหมายของ Fortune  500 หนึ่งในสามของธุรกิจใน 

Fortune 500 เปนธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา 40%   ของผลิตภัณฑมวลรวม

ประชาชาติ (GNP) มาจากธุรกิจครอบครัว (Kets de Vries, 1993) 

       ในประเทศยุโรปตะวันตก ธุรกิจที่ควบคุมโดยธุรกิจครอบครัวพบวาอยูในแถวหนาของ

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการถายโอนธุรกิจในประเทศ

อังกฤษ  เยอรมัน  และสเปนไมครอบคลุมประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว (La Porta  et al., 1999) 

ในสเปนและอังกฤษ ธุรกิจครอบครัวมีสัดสวน 70% ของ GNP ของแตละประเทศ ซ่ึงคลายกับใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีพบวาธุรกิจครอบครัวเปนรูปแบบที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ยิ่ง

ไปกวานั้นงานศึกษาวิจัยของ University of Gloucestershire (2003) ไดช้ีวา 50% ของธุรกิจในประเทศ

อังกฤษเปนธุรกิจครอบครัวและควบคุมโดยครอบครัว และไดพบอีกวา 50% ของ GDP ของประเทศ

อังกฤษ มาจากธุรกิจครอบครัว (United Kingdom, University of Gloucestershire, 2003) และ 

Fullard (1999) พบวา ธุรกิจชั้นนําของอังกฤษจาก 8,000 บริษัท  รอยละ76 มีครอบครัวเปนเจาของ 

     ความมั่งคั่งและนวัตกรรมของธุรกิจครอบครัวยังคงมีศักยภาพอยางสูงในการพัฒนา

เศรษฐกิจทั่วโลก กระนั้นก็ตามภายใตการมองที่มุงเนนไปที่รูปแบบ ขนาด ลักษณะทางสังคมและ

การรวมกลุมกันทางสังคม ช้ีใหเห็นวา ในทางสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตรท่ีมองวาธุรกิจ

ครอบครัวมีลักษณะเปนอยางไร มีผลตอระบบเศรษฐกิจอยางไร เปนสวนเดียวกันหรือไม การ

เปลี่ยนแปลงจํานวนธุรกิจครอบครัวและการจัดตั้งธุรกิจครอบครัว ตลอดจนการเปลี่ยนถายโอนจาก

คนในรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งในครอบครัว ตํานานของครอบครัวกับธุรกิจครอบครัว มีผลตอ

ระบบสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมอยางไร (Ward,  1987) ซ่ึงเจาของคนใหม คานิยมครอบครัวแบบ

ใหมท่ีใชในการนําพาธุรกิจใหกาวไปขางหนา ผลิตภาพของธุรกิจและความสามารถในการทํากําไร 

ส่ิงเหลานี้ลวนมีผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติและในระดับโลก 

              Benedict’s (1968) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไดเปดเผยถึง

ธรรมชาติท่ีสําคัญยิ่งของธุรกิจครอบครัว รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากหญา

การศึกษาของเขาไดสรุปวา ธุรกิจครอบครัวไมสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยง การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย การเขาถึงทุน และการกําหนดวิสัยทัศนไวลวงหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

บริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ  ในการวิจัยเชิงสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร Benedict 

(1968) สังเกตวาธุรกิจครอบครัวมีความสําคัญมากกวาในมุมมองทางเศรษฐกิจ กลาวคือครอบครัว

เปนพื้นฐานที่แข็งแกรงใหกับสังคม ดังนั้นธุรกิจครอบครัวจึงมีความสําคัญในการสรางเสถียรภาพ

ใหแกระบบเศรษฐกิจ โดยธรรมชาติของธุรกิจครอบครัวมีลักษณะพิเศษมากกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ

ครอบครัว  การลงทุน การสรางความมั่งคั่งอยางมั่นคงเพื่อสงตอธุรกิจใหแกทายาทรุนตอไป  
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ธุรกิจครอบครัวมีความสามารถในการลงทุนในระยะยาว และทนตอแรงกดดันเมื่อวิเคราะห

ผลตอบแทนในระยะสั้นไดมากกวาธุรกิจที่เปนบริษัทมหาชน  

 

 2.1.3  ความหมายของธุรกิจครอบครัว  

  การศึกษาเรื่องธุรกิจครอบครัวนับวาเปนเรื่องใหมในชุมชนทางวิชาการดานธุรกิจ

ครอบครัว  ความเปนเจาของ   ความเปนสมาชิกในครอบครัว ที่ปรึกษาดานธุรกิจครอบครัว 

นักสังคมวิทยา  นักบัญชี นักวิชาการและนักวิจัยใหความสนใจศึกษาเรื่องครอบครัวที่มีความ

เกี่ยวพันกับธุรกิจอยางแยกกันไมออก และเปนเรื่องที่มีผูใหความสนใจในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

อยางกวางขวาง 

 อยางไรก็ดี ในความหมายของสถาบันครอบครัวและธุรกิจมีคําอธิบายในความหมายสามัญ

ธรรมดาจํานวนมาก นักวิชาการ  นักวิชาชีพและนักบริหารธุรกิจครอบครัวไดพยายามอยางมากที่จะ

ใหความหมายของธุรกิจครอบครัวกอนที่จะมีการศึกษากันอยางจริงจังปลายป1980  การเปด

ประเด็นเรื่องธุรกิจครอบครัวเริ่มตนจากวารสาร Family Business Review โดย Lanberg et al.  (1988)  

แสดงถึงความยากลําบากในการใหคํานิยามธุรกิจครอบครัว โดยใชต้ังคําถามไววา “ธุรกิจครอบครัว

คืออะไร” และไดตอบดวยขอความที่วาคนสวนใหญเขาใจความหมายของธุรกิจครอบครัว  แตพวก

เขายังไมไดพยายามที่จะเขาใจอยางชัดแจงและลึกซึ้งในความหมายที่คนพบ และที่ตอบอยางรวดเร็ว 

แทท่ีจริงแลวมันยังมีปรากฏการณท่ีซับซอนอีกมาก 

  สัญญาณความมั่นใจที่การคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบ (paradigm) ยังคงเพิ่งเริ่มตน ถายัง

ขาดขอตกลงเกี่ยวกับคํานิยามพื้นฐาน (Lakatos,  1970) ในภาคธุรกิจผูประกอบการไดดําเนินการ

ผานการโตเถียงในความเปนผูประกอบการและการประกอบการ ไดขอตกลงจํานวนหนึ่ง ชนิดของ

ตัวแบบทางวิชาการกับคําจํากัดความที่พวกเขาได (Katz  et al., 1993) โชคไมดีนักสิ่งที่ไดพูดคุยกัน

นี้ไดสรางและเปรียบเทียบกับความพยายามที่เปนไปไมไดในทางปฏิบัติ ดูเหมือนวาความพยายาม

ในการศึกษาขอบเขตของธุรกิจครอบครัว ดูเหมือนวาจะลมเหลว ตารางดานลางนี้แสดงใหเห็น

หลักฐานโดยการใหความหมายของธุรกิจครอบครัวจํานวนมากมาย 

 

ตารางที่ 2.1   คําจํากัดความของธุรกิจครอบครัว 

 

ผูแตง(ป) นิยามของธุรกิจครอบครัว 

Barnes and 

Hershon,1976:106 

การควบคุมธุรกิจโดยเจาของในมือของบุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือของ

สมาชิกในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

 

ผูแตง (ป) นิยามของธุรกิจครอบครัว 

Tagiuri and Davis,1982 องคการซึ่งมีหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งคนของสมาชิกของตระกูลใดตระกูล

หนึ่งมีอิทธิพลทางตรงในธุรกิจผานการบริหารจัดการ บทบาทของ

ผูจัดการ หรือสิทธิในการออกเสียง 

Donnelley,1964 บริษัทที่ไดรับการพิจารณาวาเปนธุรกิจครอบครัว ถูกกําหนดไววามี

ทายาท 2 รุนของครอบครัว และการเชื่อมโยงนี้มีอิทธิพลตอการกําหนด

นโยบายและในผลประโยชน รวมถึงวัตถุประสงคของธุรกิจ 

Davis , 1971 มีปฏิสัมพันธระหวางกลุมสองกลุม คือธุรกิจและครอบครัว และการ

กอตั้งธุรกิจอยูบนพื้นฐานความเปนครอบครัวและมีเอกลักษณความเปน

ครอบครัว 

Churchill and Hatten, 

1987 

ธุรกิจครอบครัว คือธุรกิจที่ผูอาวุโสในตระกูลหนึ่งไดถายโอนธุรกิจของ

ครอบครัวใหทายาทรุนลูกหรือรุนหลานเพื่อมอบใหเปนผูมีอํานาจ

บริหารจัดการตอไป 

Ward,1987 ธุรกิจครอบครัวหมายถึงธุรกิจที่มีการสงผานจากคนรุนหนึ่งไปยังทายาท

อีกรุนหนึ่งเพื่อมอบอํานาจใหจัดการและควบคุม 

Lansberg et al.,1988 ธุรกิจซึ่งสมาชิกในครอบครัวมีอํานาจควบคุมตามกฎหมายเหนือความ

เปนเจาของ  

Westhead and 

Cowling,1997 

มากกวารอยละ 50 ของสวนแบงผูมีสิทธิออกเสียง เปนของกลุมของ

ตระกูลหนึ่งที่ใหญท่ีสุดซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือดหรือการ

แตงงาน และบริษัทถูกยอมรับโดยประธานเจาหนาที่บริหาร  กรรมการ

ผูจัดการ  หรือประธานวาเปนธุรกิจครอบครัว  และหนึ่งคนหรือมากกวา

ของทีมบริหารจัดการถูกวางตัวจากกลุมของตระกูลครอบครัวที่ใหญ

ท่ีสุดซึ่งเปนเจาของ  และบริษัทมีการถายโอนไปสูทายาทรุนที่สองหรือ

รุนตอไป 
 

แหลงที่มา: ปรับปรุงจาก Chua et al., 1999. 
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  ปญหาการใหความหมายหรือนิยามของธุรกิจครอบครัวคือการถูกประกอบกันขึ้นโดยขาด

ความสอดคลองกันเกี่ยวกับองคประกอบของครอบครัว ไมวาจะรวมทั้งพอแม และลูกหรือ

ความสัมพันธทางสายเลือดหรือความสัมพันธทางกฎหมาย Handler (1989a) ไดใหความหมายเปน

ส่ีมิติในวรรณกรรมธุรกิจครอบครัว คือ ระดับความเปนเจาของ (degree of ownership) และการ

จัดการโดยสมาชิกครอบครัว, ความอิสระระหวางระบบยอย, การถายโอนระหวางรุน และเงื่อนไขที่

หลากหลาย   ถึงแมวาจะไมมีความสอดคลองระหวางคําอธิบายถึงความหมายธุรกิจครอบครัว ท่ียังดู

เหมือนจะเปนขอตกลงทั่วไปที่วามิติในการพิจารณาคือสามสิ่งแรก  นักวิชาการบางคนกําหนด

ความหมายของธุรกิจครอบครัวในบางมิติเทานั้น เชน Barnes and Hershon (1976) ไดนิยามธุรกิจ

ครอบครัว วา เปนธุรกิจที่อยูในการควบคุมของเจาของที่ถูกกุมไวในมือของคน ๆ หนึ่งหรือสมาชิก

ของครอบครัว (Barnes and Hershon , 1976: 106) 

  ความยากในการนิยามธุรกิจครอบครัวคือการที่ธุรกิจครอบครัวประกอบไปดวย

ความสัมพันธระหวางครอบครัว-ธุรกิจ ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสรางและขนาดของธุรกิจ

(Birley, 2000) ธุรกิจสามี-ภรรยา มีความแตกตางกันอยางมากกับธุรกิจขนาดใหญเมื่อพิจารณาถึง

การมีสวนรวมของสมาชิกครอบครัวในความเปนเจาของและการจัดการธุรกิจแบบวันตอวัน 

Gersick et al. (1997) ไดสรางแบบจําลองสามมิติเพื่ออธิบายธุรกิจครอบครัวโดยพิจารณาบริษัทใน

มุมมองของครอบครัว, ความเปนเจาของ และวงจรชีวิตธุรกิจ (business life cycles) Birley (2000) 

กลาววาถาปราศจากความเกี่ยวของกับครอบครัวทั้งความเปนเจาของและการจัดการธุรกิจ ส่ิงนี้ก็

ไมใชธุรกิจครอบครัว 

   Klein (2000) เสนอแนะวาการตัดสินใจอธิบายธุรกิจที่เปนครอบครัวควรพิจารณาหนาที่

ของฐานขอมูลในการจํากัดความและไมเปนเพียงความเห็นของนักวิจัย และ/หรือการตัดสินใจของ

สมาชิกครอบครัว นอกจากนั้นคําจํากัดความของธุรกิจครอบครัว ควรพิจารณารูปแบบทั้งหมดที่

แวดลอมธุรกิจครอบครัวประกอบดวย ตลอดจนมีความชัดเจนในขอบเขตระหวางครอบครัวและ

ธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว เมื่อมองไปขางหนาคําอธิบายของธุรกิจครอบครัวซึ่ง Klein  (2000) 

เชื่อวาปญหาหลักคือการอธิบายธุรกิจครอบครัวที่แตกตางกันอยางกวางขวางของวัตถุประสงคใน

การอธิบาย โดย Klein  (2000) กลาววา ถาเราตกลงกันวาในทุก ๆ เศรษฐกิจ  ธุรกิจเอกชนทั้งหมด 

แบงออกเปนธุรกิจครอบครัวและไมใชธุรกิจครอบครัว   ถาจะอธิบายรูปแบบของธุรกิจวาเปนธุรกิจ

ครอบครัวหรือไม ใหพิจารณาวา ถาครอบครัวมีอิทธิพลในธุรกิจ และอิทธิพลที่วานี้มาจากความเปน

เจาของ (ownership)  การควบคุม (control) หรือการจัดการ (management)  ส่ิงนี้คือคําอธิบายธุรกิจ

ครอบครัว 
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  เพื่อที่จะทําการทดสอบระดับอิทธิพลของครอบครัวที่มีอยูเหนือธุรกิจ Klein  (2000) ได

เสนอสูตรทางคณิตศาสตรดังกรอบดานลางนี้ โดย Klein  (2000) เสนอแนะวาภายหลังจากคํานวณ 

ผลออกมาเทากันหรือมากกวาอีกขางหนึ่ง แสดงวาธุรกิจที่เรากําลังตรวจสอบอยูเปนธุรกิจครอบครัว 

 
 

  

        If  SFam > 0    SFI:    
total

FAM

S

S   +  
total

FAM

MoSB

MoSB     + 
total

FAM

MoMB

MoMB     ≥   1 

 
 S = Stock  SFI = sustainable family influence             Fam = family member 

MoMB = members of management board       MoSB = member of supervisory board 

 

 

 

    โมเดลของ Klein มีขอจํากัดที่ไมไดใหความสําคัญของธุรกิจครอบครัวที่มีโครงสรางที่

แตกตางกันในแตละประเทศ  ในบางประเทศ อาจมีความยากหรืองายในการเขาเปนเจาของธุรกิจ  

ทําใหสามารถประเมินอิทธิพลของเจาของผานบริษัท หรือบริษัทที่ถือหุนแทน (holding companies) 

ได   การจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลมีผลทําใหความเปนเจาของถูกควบคุมมากยิ่งขึ้น อยางไรก็

ตาม เปนการยากที่จะประเมินอิทธิพลของครอบครัวที่มีตอความเปนเจาของในการควบคุมธุรกิจ

ครอบครัวผานบริษัท  หรือบริษัทที่ถือหุนแทนสมาชิกครอบครัวนั่นเอง 

      ขณะที่บางมุมมองไดมองธรรมชาติของธุรกิจครอบครัววาความสําเร็จหรือลมเหลวของ

ธุรกิจครอบครัวถูกกําหนดโดยเจาของธุรกิจหรือผูจัดการ  ท้ัง ๆ ยังมีเหตุผลอยางอื่นที่มากกวานั้น 

ทํานองเดียวกันธุรกิจอื่น ๆ ท่ีไมใชธุรกิจครอบครัว  เกณฑท่ีกําหนดความเปนธุรกิจครอบครัวจะไม

พบในธุรกิจอื่นที่ไมใชธุรกิจครอบครัว การมองธุรกิจครอบครัวที่ฉายภาพของธุรกิจโดยพิจารณา

จากทรัพยากรของธุรกิจ (เชน ความรู  ทุน การจัดการทรัพยากรมนุษย) เพื่อใชกําหนดสถานภาพ

ของการเปนธุรกิจครอบครัว ทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยูจะอธิบายบทบาทของครอบครัวที่มีตอหนาที่

และผลการประกอบการซึ่งสัมพันธกับธุรกิจนั้น (Habbershon , et al., 1999) การนิยามและทําความ

เขาใจธุรกิจครอบครัวไมไดเปนสิ่งที่จะอธิบายความเปนธุรกิจครอบครัวไดท้ังหมดอยางบริบูรณ 

การศึกษาวิจัยในปจจุบันพยายามที่จะศึกษาโดยเนนวิเคราะหถึงสวนประกอบของการดําเนินการ

ทางธุรกิจ เชน ความมุงหมายขององคกร วิสัยทัศน  วัฒนธรรมขององคกร การบริหารจัดการ การ

กําหนดกลยุทธ การสืบทอดทายาทธุรกิจ เปนตน 
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   อยางไรก็ดี  Litz  (1995) ไดใหคํานิยามธุรกิจครอบครัวชัดเจนมากยิ่งขึ้น Litz ฉายภาพ

ธุรกิจครอบครัวเปนภาพธุรกิจครอบครัวที่อยูคงที่ หรือภาพธุรกิจแบบมีโครงสราง (static or structural view) 

และภาพธุรกิจครอบครัวที่เปนพลวัตร (dynamic  view)  แบบอยูกับที่หรือแบบโครงสราง เนนการ

อธิบายโดยใชมิติโครงสรางขององคการ (structural dimensions of  the organization) เชนการเปน

ตัวแทนของครอบครัวในฐานะเจาของ  การจัดการและการมีสิทธิมีเสียงในคณะกรรมการบริหาร  

แบบภาพธุรกิจครอบครัวที่เปนพลวัตร (dynamic  view) ตรงกันขามกับแบบแรก คือจะเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกผูจะมาสืบทอดธุรกิจครอบครัวใน

อนาคตจากสมาชิกในครอบครัว (Litz, 1995:15-16) 

   คํานิยามธุรกิจครอบครัวโดย London Business School (LBS) โดย Hayward (1989) กลาววา  

ธุรกิจครอบครัว  หมายถึงการที่  1) หุนในธุรกิจมากกวารอยละ 50 ถือโดยครอบครัว ๆ เดียว หรือ 

2)  อยางนอยที่สุดรอยละ 50 ของอํานาจการจัดการมาจากครอบครัวเดียว และ/หรือ  3)   จํานวน

สมาชิกของคณะกรรมการมาจากครอบครัวเดียว 

                   จากคํานิยามธุรกิจครอบครัวของ LBS จะเห็นไดวา นิยามดังกลาวเปนการกําหนด

ความสัมพันธอยางงายเพื่อที่จะกําหนดนิยามใหสามารถวัดได โดยใชเกณฑท้ัง 3 เกณฑในการ

กําหนดความเปนธุรกิจครอบครัว ธุรกิจขนาดใหญจํานวนมากสามารถที่จะถูกแบงแยกเปนธุรกิจ

ครอบครัว แมวาความเปนเจาของและการจัดการของธุรกิจจะลดลงต่ํากวารอยละ 50   สะทอนถึง

ความจริงที่วาธุรกิจขนาดใหญจํานวนมาก แมวาดวยหุนสวนที่ถือเพียงรอยละ 10   หรือ 15 ของ

หุนสวนในครอบครัวหนึ่ง สามารถมีอิทธิพลอยางสูงในธุรกิจเหนือคณะกรรมการบริหารดวย

วิธีการบริหารที่ไมเปนทางการ อยางไรก็ดี นิยามตามความเห็นของ LBS นักวิชาการยังคงมีขอ

โตแยงอยูเปนจํานวนมาก   เพราะควรจะพิจารณาธุรกิจครอบครัวในสภาพคงที่และพลวัตร (static 

and dynamic) กลาวคือ ผูกอตั้งและ/หรือ  สมาชิกคนอื่น ๆ ในธุรกิจครอบครัวควรมีแผนและความ

ต้ังใจที่จะสงผานความเปนเจาของธุรกิจไปยังทายาทคนอื่น ๆ หรืออยางนอยที่สุดไปยังทายาทอื่น ๆ

ในรุนตอไป ในอนาคตซึ่งถือเปนความตองการขั้นต่ําที่สุดสําหรับธุรกิจครอบครัว (Hook and 

Trent,1999;  Ward, 1987, 1988 ) 

 ความสําคัญของการถายโอนธุรกิจไปยังทายาทรุนตอไปของครอบครัว เปนการรักษา

เอาไวในดานความมั่งคั่งระยะยาว และหลักประกันในครอบครัว การรักษาความเปนเอกภาพ(unity) 

ในครอบครัว  การปกปองและการธํารงไวซ่ึงคานิยมและประเพณี ( values and tradition ) ของ

ครอบครัว  ตลอดจนชื่อเสียงและการเก็บสิ่งเหลานี้ไวในความทรงจําตลอดไป 

      Neubauer  and  Lank  (1998) ไดเสนอคําอธิบายสําหรับธุรกิจครอบครัว ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

โดยไดพิจารณาจากโครงสราง (structural) และ ความเปนพลวัตร (dynamic) ของธุรกิจครอบครัว 
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โดยกลาววาความเปนธุรกิจครอบครัวตองพิจารณาจากโครงสรางและความเปนพลวัตรของธุรกิจ 

ถามีสมาชิกครอบครัวเกี่ยวของในเรื่องการจัดการและมีอํานาจควบคุมธุรกิจ เจาของหรือผูบริหาร

ระดับสูงที่ไมใชสมาชิกครอบครัวยอมรับวาเปนธุรกิจครอบครัว ขณะเดียวกันธุรกิจมีการกําหนดผู

สืบทอดธุรกิจจากสมาชิกในครอบครัว                  

   อยางไรก็ดี Wortman  (1995)   กลาววาปจจุบันยังไมมีคําจํากัดความที่เปนที่ยอมรับของ

ธุรกิจครอบครัว อาจเปนเพราะความสับสนที่วาอะไรจะเปนตัวตัดสินความเปนธุรกิจครอบครัว  

(Wortman, 1995:.55  )  

 ในประเทศออสเตรเลีย  การศึกษาถึงธุรกิจครอบครัวปรากฏในงานวิจัย งานทางดาน

วิชาการ วารสารหนังสือพิมพ มักจะเปนธุรกิจเล็ก ๆ แตในความเปนจริงธุรกิจขนาดใหญและขนาด

ใหญท่ีสุดในออสเตรเลีย เชน Gandell Group , Moran Health Care ชี้ชัดวาเปนธุรกิจครอบครัว 

แมวานิยามธุรกิจครอบครัวจะไมแนนอนชัดเจน แตการศึกษาพบวาคํานิยามจะมุงเนนไปที่ความ

เปนเจาของ และ/หรือ การจัดการ (Lanberg, Perrow and Rogolsky, 1988) ระดับความเกี่ยวของของ

ครอบครัว ( Davis and Tagiuri, 1982 ) และความเปนไปไดในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว (Ward, 1987 )  

ความเปนเจาของ  การโอนการควบคุมของสิทธิในทรัพยสินไปยังธุรกิจ และในทางตรงขาม ธุรกิจ

ครอบครัวเกี่ยวของกับการจัดการที่เกี่ยวพันกับขอบเขตของการควบคุมทิศทางกลยุทธและการ

ดําเนินงาน ของธุรกิจดวยเชนกัน (Churchill and Hatten, 1987)   

   Westhead and Cowling (1997) ไดสรุปคํานิยามของธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจที่ถือ

หุนโดยกลุมตระกูลหนึ่งที่ใหญท่ีสุดซึ่งอาจมีความสัมพันธทางสายเลือดหรือการแตงงาน และมี

สิทธิในการออกเสียงเพียงพอที่จะควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจได มีการวางแผนเพื่อการถายโอน

ธุรกิจไปสูทายาทรุนที่สองหรือรุนตอไป        

   การทบทวนวรรณกรรมจํานวนมากเพื่ออธิบายหรือใหคําจํากัดความธุรกิจครอบครัวมีกัน

อยางกวางขวาง  ในงานวิจัยนี้ภายหลังการทบทวนวรรณกรรมของนักวิชาชีพ นักวิชาการและ

นักวิจัยจํานวนมากแลว ผูวิจัยจึงขอเสนอคํานิยามธุรกิจครอบครัว และจะใชคํานิยามนี้เพื่อเปน

แนวทางในการศึกษาวิจัยนี้ตอไป กลาวคือ ธุรกิจครอบครัว (family business) หมายถึง  ขอบเขตที่

แสดงความเปนเจาของธุรกิจของกลุมตระกูลหนึ่งที่ใหญท่ีสุดซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือด

หรือการแตงงาน และหนึ่งคนหรือมากกวาของทีมบริหารจัดการถูกวางตัวจากกลุมของตระกูล

ครอบครัวที่ใหญท่ีสุดซึ่งเปนเจาของ  มีการวางแผนเพื่อถายโอนไปสูทายาทรุนที่สองหรือรุนตอไป 

และมีสวนแบงผูมีสิทธิออกเสียงเพียงพอที่จะควบคุมการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบาย และ

สามารถทําการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ๆ ของธุรกิจ ได 
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2.1.4   ลักษณะสําคัญของธุรกิจครอบครัว  

 ความกาวหนาของการพัฒนาคําจํากัดความของธุรกิจครอบครัวบนพื้นฐานความคิดที่ขยายออกไป

อยางกวางขวางและความเกี่ยวของกับธรรมชาติของธุรกิจครอบครัว การศึกษาเพื่อขยายองคความรู

ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัวอยูบนพื้นฐานสัญชาติญาณและประสบการณ การศึกษาดังกลาว

มุงเนนศึกษาธุรกิจครอบครัวเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ไมใชครอบครัวบนพื้นฐานลักษณะของธุรกิจ 

ในเรื่องลักษณะของธุรกิจครอบครัวบนความเปนเจาของ และการควบคุม ขนาดของธุรกิจ กลยุทธ

การจัดการธุรกิจและสไตล (style) ของการบริหาร ผลการประกอบการของธุรกิจ วัตถุประสงคท่ี

ไมใชการเงิน อนาคตของธุรกิจครอบครัว การจัดการทรัพยากรมนุษย ความหวังที่จะมุงไปขางหนา

(ambitions) ของธุรกิจและเรื่องการถายโอนธุรกิจ (transition issues) โดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจที่

ไมใชครอบครัว 

    2.1.4.1  ความเปนเจาของและการควบคุม   

 การแยกความเปนเจาของออกจากการควบคุมของธุรกิจครอบครัว  ถูกกลาวถึงเสมอ 

ซ่ึงเปนลักษณะพื้นฐานของบรรษัททุนสมัยใหม (modern capitalist corporation) ปญหานี้ Berle and 

Means (2003) ไดทําการศึกษาวิจัยโดยการศึกษาผลการประกอบการของผูจัดการในการจัดการ

ธุรกิจโดยไมมีการควบคุม  ผลการวิจัยพบวาวิธีการนี้ทําใหผลการประกอบการตกต่ําลง ผูจัดการจะ

จัดการเพื่อผลประโยชนของตัวเอง และละเลยผลประโยชนผูถือหุน   ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในการ

จัดการธุรกิจที่มีการศึกษากันคือปญหาหลักการเปนตัวแทน (principle-agent problem)  คือจัดการ

เพื่อผลประโยชนของผูจัดการเอง หรือเพื่อผลประโยชนผูถือหุน  

            สรุปคือผลการประกอบที่ดีเกิดจากการแยกกันไดระหวางความเปนเจาของและ

การควบคุม ยิ่งไปกวานั้น ยังไดช้ีวาธุรกิจครอบครัวมีความสัมพันธติดตอเชื่อมโยงกันระหวางธุรกิจ

และสมาชิกครอบครัว (ท่ีเปนตัวแทน) ความเชื่อมโยงนี้แตกตางกันกับธุรกิจที่ไมใชครอบครัว 

(Gomez and Mejia et al., 2001: 82) ดังนั้นในธุรกิจครอบครัว พันธะครอบครัวจึงเปนการสราง

สัญญาตัวแทนที่มีความโนมเอียงออกจากธุรกิจอยางมีเหตุมีผล เมื่อธุรกิจอยูในกํามือของเจาของ

และมีอํานาจการควบคุมจัดการอยางเบ็ดเสร็จ  เมื่อนั้นปญหาตัวแทนจะทวีความรุนแรงขึ้น ในทาง

ตรงกันขามในสถานการณท่ีเจาของมีอํานาจการควบคุมและการจัดการต่ําหรือออนแอ ผูจัดการของ

ผูถือหุนของธุรกิจครอบครัวก็จะมีความสําคัญและยิ่งใหญข้ึนมา 

 ผูวิจัยขอสนับสนุนแนวความคิดและเหตุผลที่วา ธุรกิจครอบครัว ความเปนเจาของ

และการควบคุมมีรูปแบบการจัดการแบบไมเปนทางการมากกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว  ท้ังนี้

เปนเพราะเจาของธุรกิจครอบครัวตองการคุณคาทางธุรกิจสูงสุด (maximize firm  value) และใชกล

ยุทธมุงการเติบโต (growth-oriented  strategies) เพราะวาเขาจะไดผลประโยชนท่ีตกกับตัวเขาเอง
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(ไดรับผลตอบแทนทางการเงินถึงตัวเขาเองโดยตรง) เชน พยายามใชกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ

รายรับจากยอดขายในระยะสั้น เปนตน 

     2.1.4.2  ขนาดของธุรกิจครอบครัว   

                ขนาดของธุรกิจครอบครัวมีผลตอทีมการจัดการครอบครัวที่มาจากสมาชิก

ครอบครัว ซ่ึงเกี่ยวของกับการเพิ่มทุนจากภายนอก ความกลัวการสูญเสียอํานาจควบคุมของ

ครอบครัว (Churchill, 1986) ยิ่งไปกวานั้น Daily and Dollinger (1993)ไดเสริมวาธุรกิจครอบครัวบาง

แหงไมมีแผนการเพิ่มขนาดการจางงานและขยายกิจการใหใหญข้ึน และไมไดมุงผลกําไรทางธุรกิจ

มากกวาการรักษาอํานาจการจัดการไวในมือของสมาชิกครอบครัว นอกจากนั้น พวกเขายังพบวา

ธุรกิจการผลิตที่การจัดการมีความเปนอิสระและมีความเปนมืออาชีพกับธุรกิจที่มีคนงานนอยกวา 

500 คน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่แตกตางกัน ในธุรกิจครอบครัวกับธุรกิจที่ไมใช

ครอบครัว นอกจากนี้ Reynolds (1995) ไดศึกษาธุรกิจที่เกิดใหมใน Wisconsin ในสหรัฐอเมริกา 

พบวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัวมีการจางงานมากกวาและมีขนาดรายรับที่สูงมากกวา  Donkels and 

Frohlich (1991) ไดศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีคนงานนอยกวา 500 คนในประเทศ 8 ประเทศ 

ในยุโรป พบวาสวนใหญเปนกลุมธุรกิจที่มีขนาดเล็ก แตอยางไรก็ตามการศึกษาของ Hayward 

(1992 a) ไดมีขอคนพบที่แตกตางออกไป เขาพบวาไมมีความแตกตางที่มีนัยสําคัญในเรื่องจํานวน

คนงานหรือยอดขายของธุรกิจครอบครัวและธุรกิจที่ไมใชครอบครัว 

  2.1.4.3    กลยุทธการจัดการและสไตลการจัดการ   

  ธุรกิจครอบครัวมีกลยุทธการจัดการและสไตลการจัดการที่แตกตางจากธุรกิจอื่นๆ 

ท่ีไมใชครอบครัว เชน วิธีการจัดการ  การตัดสินใจ  การแกไขปญหาเฉพาะหนาและระยะยาว การ

จัดการแบบที่ไมมีลําดับชั้น ความซับซอนของโครงสราง  ความรวดเร็วในการจัดการ พันธะสัญญา

ระหวางครอบครัวกับธุรกิจ  คานิยม  วัฒนธรรมครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจ เปนตน ลักษณะ

ดังกลาวผูวิจัยไดสรุปเปนกลุมดังนี้  ก) พันธะสัญญา  ความจงรักภักดี และความไววางใจของ

ผูจัดการและลูกคา และ ข) กระบวนการตัดสินใจจากศูนยกลาง  ส่ิงเหลานี้ช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพ

การจัดการอยางเปนธรรมชาติของธุรกิจครอบครัว แมวาจะมีการเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลวก็ตาม (Donckels and Aerts, 1998) 

  พันธะสัญญาและความจงรักภักดีของผูจัดการและลูกคา    เปนบทบาทโดดเดนใน

พลวัตรความสัมพันธ (relationship  dynamics) ภายในธุรกิจครอบครัว ความเปนเอกภาพใน

ครอบครัวมุงเนนในการทํางานในสภาพแวดลอมที่มีการจูงใจมุงสูเปาหมายมากกวาลูกจางทั่วไป 

การจูงใจและความไวเนื้อเชื่อใจเปนประเด็นที่สําคัญสําหรับธุรกิจครอบครัว (Davis  and  Tagiuri, 

1982; Ward, 1988)  ความไวเนื้อเชื่อใจ (trust) นี้ไดแบงปนสูลูกคาและผูถือหุนภายนอกธุรกิจซึ่งจับตา
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ดูการจัดการธุรกิจดวยความเชื่อถือไดและความซื่อสัตย (Allouche and Amman, 1999; Ward and 

Arnoff, 1991) ซ่ึงพบวาชื่อเสียงของธุรกิจครอบครัวและความสัมพันธกับผูขายปจจัยการผลิต ลูกคา 

และผูมีสวนไดเสียคนอื่น ๆ ภายนอกธุรกิจครอบครัว มีคุณคาสูงกวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัว 

(Lyman, 1991) โดยรวมแลว ธุรกิจครอบครัวถูกกลาวไดวามีพันธะสัญญาในการมุงสูวิสัยทัศนของ

ธุรกิจ  วางตัวเองไปสูความความสําเร็จที่ยิ่งใหญกวาในตัวเอง  ปจจัยเหลานี้คือการนําเอาพันธะสัญญา

และความจงรักภักดีตอธุรกิจระหวางผูจัดการและลูกคา กรุยทางไปสูความสําเร็จของธุรกิจ

ครอบครัวไดดีกวาธุรกิจอื่นที่ไมใชธุรกิจครอบครัว 

   กระบวนการตัดสินใจจากศูนยกลางหรือการรวมอํานาจ (the centralization of the 

decision process) เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่เปนลักษณะพิเศษของธุรกิจครอบครัวและสไตลการจัดการ

ธุรกิจครอบครัว หลักฐานไดช้ีใหเห็นวาสภาพการตัดสินใจจากศูนยกลางหรือการรวมอํานาจใน

ธุรกิจครอบครัวและธุรกิจที่ไมใชครอบครัวขึ้นอยูกับความซับซอนในการทํางาน (Dyer,  1988; 

Goffee and Scase, 1991; Mintzberg, 1979) ดวยการควบคุมและการตัดสินใจที่อยูในมือของ

ผูบริหารระดับสูงที่เปนสมาชิกครอบครัว ธุรกิจครอบครัวจะมีผลการประกอบการที่มีกําไรเพราะ

ตนทุนการตัดสินใจต่ําและมีความยืดหยุนมากกวา (Davis and Tagiuri, 1982; Goffee and Scase, 

1991; Hall, 1988; Poza  et al., 1997) 

      นอกจากนี้ธุรกิจครอบครัวยังมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพผานชองทางที่ไมเปน

ทางการ (informal channels) ธุรกิจครอบครัวไดรับประโยชนจากโครงสรางธุรกิจที่มีความซับซอน

นอยกวาดวยการกํากับและควบคุมที่นอยกวาทําใหมีตนทุนที่ตํ่ากวา (Daily and Dollinger, 1993) 

ในที่สุดอาจพูดวาธุรกิจครอบครัวมีกระบวนการตัดสินใจจากศูนยกลางที่มีประสิทธิภาพมากกวา

โดยใช “ภาษาครอบครัว” ซึ่งสามารถทําใหเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความเปนสวนตัว

ท่ียิ่งใหญ (Davis and Tagiuri, 1982) 

      ความแตกตางอีกประการหนึ่งของธุรกิจครอบครัวในการออกแบบและควบคุม

ธุรกิจ การมอบหมายงาน  การจัดคนเขาทํางาน  การหมุนเวียนงานและขอมูลขาวสาร ความเปน

มาตรฐานและการควบคุมกระบวนการทํางานที่เปนแบบไมเปนทางการโดยเจาของ Goffee and 

Scase (1991) แสดงใหเห็นวาเจาของสรางความไดเปรียบในการทํางานไดมากกวาในธุรกิจขนาด

เล็กและอิทธิพลของผูจัดการซึ่งสามารถสั่งการลูกจางไดโดยตรง ในทางตรงกันขาม ธุรกิจที่มีการ

จัดการแบบมืออาชีพตองทําการตัดสินใจผานผูถือหุนและมีลําดับการตัดสินใจที่ซับซอน ตอง

รายงานเปนขั้นตอนเพื่อที่จะควบคุมดูแลอยางใกลชิด 
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                          2.1.4.4   การประกอบการของธุรกิจ   

     Daily and Dollinger (1993) ช้ีใหเห็นวาธุรกิจครอบครัวมีวิธีการจัดการและสไตล

การจัดการที่นอกรูปแบบมากกวาวิธีการจัดการของธุรกิจที่ไมใชครอบครัว ส่ิงนี้เปนเพราะวา

เจาของธุรกิจซึ่งเปนสมาชิกครอบครัวตองการมูลคาที่เพิ่มสูงขึ้นใหกับธุรกิจ ในดานอื่นผูจัดการ

ธุรกิจที่เปนมืออาชีพในธุรกิจที่ไมใชครอบครัวอาจจะไมมุงตรงไปสูจุดมุงหมายของการทํากําไร

สูงสุดหรือการเติบโตสูงสุดเพราะวาพวกเขาตองการมุงสูความสําเร็จในการทําหนาที่อยางดีท่ีสุด

ของพวกเขาเทานั้น(และตระหนักถึงผลตอบแทนทางการเงินที่พวกเขาไดรับโดยตรงเทานั้น) 

เพียงแตวาพวกเขาอาจมุงสูกิจกรรมที่จะทําใหเกิดยอดขายสูงสุดเพียงในระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น 

นอกจากนี้ Daily and Dollinger (1993) ยังพบอีกวาการเติบโตของยอดขาย การปรับปรุงกําไรสุทธิ 

และผลการประกอบการมีความสัมพันธกับการแขงขันที่สําคัญของธุรกิจ ซ่ึงพบวาธุรกิจครอบครัวมี

ผลการประกอบการที่ดีกวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัว 

  งานวิจัยในประเทศอังกฤษในเรื่องดังกลาวนี้  ท่ีมีขอโตแยงที่สําคัญระหวาง

การศึกษาของกลุมนักวิจัยสองกลุมคือ การศึกษาของ Stoy Hayward (1992 b) and Hamlyn (1994)  

กลาวคือ Stoy Hayward (1992 b) ไดวิเคราะหการวัดผลการประกอบการโดยการวัดจากมูลคาหุน

(share value) พวกเขาพบวา การลงทุนดวยเงินหนึ่งปอนดในหุนของหนังสือพิมพ Fainancial Times 

เมื่อดัชนีป 1970 ไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นถึง 8.72 ปอนดในป 1991 ตรงกันขาม การลงทุนหนึ่ง

ปอนดในธุรกิจครอบครัวไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น 11.11 ปอนด   สวน Hamlyn  (1994) ได

ตรวจสอบการเติบโตในยอดขาย  การจางงาน  การสงออก  ผลิตภาพ  และความสามารถในการทํา

กําไรของธุรกิจเอกชนจํานวน 667 แหงที่ไมไดระบุวาเปนธุรกิจครอบครัวหรือไมใชธุรกิจ

ครอบครัว (ซ่ึงมียอดขายตั้งแต 2.5 ปอนดถึง 25 ลานปอนด) ระหวางป 1988 และ 1993 พวกเขา

พบวาการเติบโตในยอดขายเฉลี่ยในธุรกิจที่ไมใชครอบครัวเปนสี่เทาสูงกวาธุรกิจครอบครัว ธุรกิจที่

ไมใชครอบครัวมีการเติบโตการจางงานเฉลี่ยสูงกวาอยางชัดเจน สวนธุรกิจครอบครัวมีผลการ

ประกอบการที่ตกต่ําลง 3.8 % ในผลิตภาพการผลิต (โดยการนิยามยอดขายรวม หารดวยจํานวน

ลูกจางทั้งหมด) ขณะที่ธุรกิจที่ไมใชครอบครัวมีบันทึกวาเพิ่มขึ้นถึง 8.1%  อยางไรก็ดีธุรกิจที่ไมใช

ครอบครัวมีโอกาสทางการตลาดระหวางประเทศสูงกวาธุรกิจครอบครัว 

 สอดคลองกับงานวิจัยของ Stoy Hayward (1992 a) ในงานวิจัยผลการประกอบการ

โดยพิจารณาถึงการวัดการเติบโตจากยอดขาย พบวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัวมีอัตราการเติบโตของ

ยอดขายสูงกวา 20% เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจครอบครัว อยางไรก็ตาม Stoy Hayward (1992 a) ได

สรุปไวในรายงานการวิจัยของพวกเขาวาการรักษาสถานภาพครอบครัวและปญหาที่เกี่ยวของ 

เหนี่ยวรั้งการเติบโตและการขยายกิจการของธุรกิจครอบครัว ทําใหมีการใชศักยภาพที่มีอยูอยางไมเต็มที่ 
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 2.1.4.5   วัตถุประสงคท่ีไมใชการเงินของธุรกิจ    

     ธุรกิจครอบครัวมีวัตถุประสงคอยางอื่นอีกนอกจากวัตถุประสงคทางการเงิน ตามที่ 

Hay and Morris (1984) กลาววา ธุรกิจครอบครัวมีความปรารถนาในการสงผานธุรกิจไปยังทายาท

รุนตอไป ซ่ึงเปนหนึ่งในวัตถุประสงคสําคัญที่ไมใชทางการเงิน เจาของธุรกิจครอบครัวพยายามที่

จะรักษาไวซ่ึงอิสระทางการเงินของครอบครัวและธุรกิจ สวนธุรกิจที่ไมใชครอบครัวจะไมสนใจตอ

วงจรชีวิตของธุรกิจครอบครัว การมีสวนรวมของลูกจางในการตัดสินใจ การมีสวนรวมของลูกจาง

ในความเปนเจาของและการทํางานเต็มความสามารถของลูกจาง เพื่อการอยูรอดของธุรกิจ เจาของ

ท่ีมาจากครอบครัวจะพยายามสรางผลตอบแทนที่สูงสุดใหกับธุรกิจและรักษาความเปนเจาของ สืบ

ทอดธุรกิจใหรุนตอไป ตองการรักษาอิสระในการบริหารกิจการไวสืบตอไป และไมตองการที่จะ

ขายกิจการหรือนําธุรกิจครอบครัวเขาสูตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ธุรกิจครอบครัวจํานวนมาก ถูก

รายงานวามีความปรารถนาที่จะสงผานธุรกิจใหกับสมาชิกในครอบครัวเทานั้น และตองการให

ธุรกิจเติบใหญมากขึ้นและมีความยั่งยืนและเห็นความสําคัญของการขยายธุรกิจ (Hamlyn, 1994) 

  2.1.4.6  มุมมองในระยะยาว   

     ลักษณะที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของธุรกิจครอบครัว คือมีมุมมองธุรกิจในระยะยาว 

และมองในแนวตรงไปขางหนาเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธสําหรับเปาหมายการเติบโต โครงการ

ลงทุนและประเด็นเชิงกลยุทธอ่ืน ๆ การควบคุมธุรกิจและความเปนเจาของของครอบครัวจะเอา

มุมมองระยะยาวมาเปนเกณฑการตัดสินใจมากกวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัว ส่ิงนี้เปนการยืนยันถึง

ลักษณะพิเศษของธุรกิจครอบครัวที่ไมมีการแบงแยกความเปนครอบครัวออกจากความเปนธุรกิจ

อยางชัดเจน ความเปนเจาของและความเปนอิสระของผูจัดการที่มองสั้น ๆ มองแบบเปาหมายระยะ

ส้ันไดรับการโตแยงจากงานวิจัยหลายชิ้นวา ธุรกิจครอบครัวมีแผนธุรกิจและการลงทุนในระยะยาว

มากกวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัว  ในที่สุดเสถียรภาพของภาวะผูนําครอบครัวและการหมุนเวียนของ

ผูจัดการธุรกิจครอบครัวที่นอยกวาอาจสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาและตลาดไดยาวนานกวาและ

มีความไดเปรียบในการแขงขันมากกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว (Ward and Aronoff, 1991) 

                       วัตถุประสงคท่ีสําคัญของหลาย ๆ ธุรกิจครอบครัวคือการมีความเปนอยูท่ีดีใน

ปจจุบัน และลูกหลานในรุนตอไปในอนาคต เปนผลใหผูกอตั้งธุรกิจครอบครัวหลาย ๆ คนตองมี

ความรับผิดชอบตอการรักษาอํานาจการจัดการธุรกิจเอาไวเพื่อลูกหลานของพวกเขาในตําแหนง

สูงสุดในธุรกิจครอบครัว และสรางความมั่นใจในการถายโอนอํานาจไปใหรุนลูกหรือรุนหลาน

ตอไปได แผนการลงทุน เปาหมายการเติบโตและการตัดสินใจเชิงกลยุทธท่ีสําคัญถูกใชเพื่อการสืบทอด

อํานาจผานกรอบเวลาเพื่อสงมอบธุรกิจตอใหแกทายาท ส่ิงนี้เปนสิ่งที่ทําใหตองรักษาธุรกิจไวโดย



 21 

 

การกําหนดกลยุทธการจัดการระยะยาวที่มีประสิทธิผลมากกวาที่จะออกไปหรือละทิ้งธุรกิจ หรือ

เพื่อการนําธุรกิจเขาสูตลาดหลักทรัพยเพื่อเปนบริษัทมหาชน 

 Ward  (1987)  ไดสนับสนุนวิธีการจัดการของธุรกิจครอบครัวที่มีมุมมองระยะยาว

มากกวาระยะสั้น โดยกลาววา จุดที่ช้ีวาธุรกิจครอบครัวมีความมั่นคงและเสถียรภาพมากกวาธุรกิจที่

ไมใชครอบครัว คือ   การเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจครอบครัวไดรับ

ผลกระทบนอยกวาในชวงเศรษฐกิจขาลง ความระมัดระวังของธรรมชาติ ของธุรกิจครอบครัวมีสูงกวา 

เมื่อตองทําการตัดสินใจสําหรับกลยุทธระยะยาว ตัวอยางเชน ธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยการตัดสินใจในการลงทุนจะขึ้นกับกระแสเงินสดปจจุบัน สวนธุรกิจครอบครัวจะมีการ

เตรียมการเพื่อลงทุนอยางตอเนื่องในการขยายธุรกิจ ระหวางชวงเศรษฐกิจที่กําลังจะฟนตัว (Baskin,  2001) 

ในความเปนจริง เมื่อความตองการทางการตลาดหดตัวลง ธุรกิจครอบครัวมีอิสระและวิสัยทัศนใน

ระยะยาวที่ยังคงความสําคัญในโครงการลงทุน ตรงกันขามกับธุรกิจที่ไมใชครอบครัวจะตัดตนทุน

เพื่อสรางสวนแบงตลาดลงในชวงระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อผลตอบแทนในระยะยาวที่เห็นวาเหมาะสม  

Baskin (2001) ช้ีวาปจจัยที่รองรับความสัมพันธระยะยาวที่สรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางธุรกิจ

ครอบครัวและลูกคา/ผูขายปจจัยการผลิตเปนผลใหธุรกิจครอบครัวสรางผลตอบแทนระยะยาว

ใหกับธุรกิจได 

           ธุรกิจครอบครัวสรางโอกาสในการตัดสินใจลงทุนในระยะยาวไดมากกวา (Dreux, 1990) 

ความหมายที่วา “การลงทุนที่อดทน” หมายถึง ความเต็มใจที่จะคอยการคืนทุนระยะยาวมากกวาที่จะ

พ่ึงพาผูลงทุนคนอื่น ๆ เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน(De Visscher et al., 1995) ธุรกิจครอบครัวมี

อิสระในการลงทุนในผลิตภัณฑ บริการหรือตลาดไมไดตองการกําไรใน 10 ป หากแตตองการกําไรใน

ระยะยาวอยางคุมคาสูงสุด สิ่งนี้อธิบายไดวาธุรกิจครอบครัวในการเปรียบเทียบเชิงประจักษใน

ดานผลการประกอบการ ธุรกิจครอบครัวมีผลการประกอบการที่ดีกวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัว  

อยางไรก็ตาม อิสรภาพจากทั้งการบังคับจากตลาดและบังคับความเปนอิสระของผูจัดการที่ไมใช

สมาชิกครอบครัว ทําใหผูจัดการที่มาจากครอบครัวมีความคลองตัวที่จะวางกลยุทธในระยะยาวมากกวา 

ท้ังเปาหมาย, การแขงขัน และการใชทรัพยากรของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงไมไดส่ือถึง ความรีบรอนที่

จะวางกลยุทธระยะยาว (Dreux, 1990 ; Reynolds, 1995) 

          ธุรกิจครอบครัวอาจจะมีความเต็มใจนอยกวาที่จะยอมรับความเสี่ยง Gallo and  et al. 

(2000) ไดช้ีใหเห็นวาธุรกิจครอบครัวไมมีนโยบายระยะยาวที่ฉลาดพอ เพราะวาพวกเขาไมยอมรับ

เอาความเส่ียงของการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจซึ่งจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จในระยะกลางและ

ระยะยาว การสนับสนุนความเห็นนี้ Daily and Dollinger (1993) พบวา ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว มี

วิธีการที่กาวราวในการเติบโตในระยะยาวมากกวาธุรกิจครอบครัว ยิ่งกวาไปกวานั้น Stoy Hayward (1999) 
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ช้ีวา ราวกับวาธุรกิจครอบครัวตองการมุงสูกลยุทธ และบรรลุถึงวัตถุประสงคของการรักษาไวใน

การใชทรัพยากรทางการเงินของเจาของที่เปนสมาชิกครอบครัว และความสามารถในการจัดการ 

ดังนั้น ท้ังที่ตําแหนงที่มีความเปนเอกภาพในธุรกิจครอบครัวซึ่งสามารถรับความเสี่ยงไดในระยะ

ยาวและผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว พบวาธุรกิจครอบครัวมีการ

ยอมรับความเสี่ยงนอยกวา โดยยึดวัตถุประสงคดานความมั่นคงและการควบคุมมากกวา

วัตถุประสงคในดานยอดขายและการเติบโตของบริษัท 

          สรุปไดวา  ท้ังที่ธุรกิจครอบครัวมีการวางแผนในระยะยาวมากกวาธุรกิจที่ไมใช

ครอบครัวและใชเวลาและพลังงานไปในความพยายามที่จะรักษาการควบคุมในระยะยาวเหนือ

ธุรกิจผานกระบวนการสืบทอดอํานาจในตําแหนงสําคัญในการจัดการ เพื่อสงผานการควบคุมธุรกิจ

ไปใหทายาทในรุนตอ ๆ ไป  Hamlyn (1994)  คนพบหลักฐานและแนะนําวา การเติบโตในระยะ

ยาวของธุรกิจครอบครัวดําเนินไปเพื่อรักษาอํานาจการควบคุมธุรกิจเอาไว และธุรกิจที่ไมใช

ครอบครัวในอังกฤษคาดหวังในการเพิ่มสวนแบงตลาดมากกวาธุรกิจครอบครัว นอกจากนี้ งานวิจัย

อ่ืน ๆ พบวาเจาของธุรกิจครอบครัวอาจไมตองการการเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะสาเหตุการถายโอน

อํานาจซึ่งจะมีผลทําใหการควบคุมและสภาพความเปนเจาของลดลง (Reynolds, 1995) 

         2.1.4.7  การจัดการทรัพยากรมนุษย    

          ลักษณะอื่นของธุรกิจครอบครัวที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ สมาชิกครอบครัวถูก

วางตัวในตําแหนงผูบริหารระดับสูง แมวากรณีนี้ทําใหธุรกิจครอบครัวมีความไดเปรียบธุรกิจที่

ไมใชครอบครัวเพราะมีตนทุนในการจัดหาคนต่ํากวา (Levering and Moskowitz, 1993)  ความจริงก็

คือวาธุรกิจครอบครัวจํานวนมากไดทําลายศักยภาพของผูจัดการที่มีศักยภาพสูงหลาย ๆ คน อัน

เนื่องจากความรูและประสบการณไมไดรับการพิจารณาสําหรับการดํารงตําแหนงระดับสูง ในระยะ

ส้ัน ๆ ลักษณะของธุรกิจครอบครัวคือ พวกเขาจะไมไดตองการเปนผูทํากําไรสูงสุด แตพวกเขาจะ

คํานึงถึงวัตถุประสงคสําคัญ นั่นคือการรักษาสไตลการบริหารของเจาของและตระเตรียมวาจาง

สมาชิกครอบครัวใหเปนผูบริหารระดับสูง (Westhead and Cowling, 1997) ผลคือ ในบางธุรกิจ

ครอบครัวมีความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางวัตถุประสงคทางการเงินและวัตถุประสงคท่ีไมใชการเงิน 

ซ่ึงบางครั้งวัตถุประสงคท่ีไมใชการเงิน (ประเด็นครอบครัว) อาจมีความสําคัญมากกวาประเด็นผล

การประกอบการของธุรกิจ 

           ปจจัยอื่น ๆ ช้ีใหเห็นอีกวาในกรณีของธุรกิจครอบครัว ผลงานของพนักงานอาจ

ไมใชส่ิงจําเปน แตอาจเปนความสัมพันธท่ีมีการประเมินผลงานเชื่อมโยงกับงานของครอบครัว ซ่ึง

มองวาเปนงานของธุรกิจครอบครัวทั้งหมด ส่ิงนี้อาจเปนการสงเสริมความยืดหยุนในการทํางาน

ระหวางลูกจางของธุรกิจครอบครัว (Goffee and Scase, 1991) หรือผลในการจางลูกจางที่คาจางสูงขึ้น 
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(Donckels and Frohlich, 1991) ดวยการเพิ่มผลการประกอบการในธุรกิจครอบครัว ถึงที่สุดแลว     

มันกลายเปนเรื่องสําคัญที่ธุรกิจครอบครัว ถูกนําเขาสูความขัดแยงที่แฝงอยูระหวางสมาชิก

ครอบครัวที่เต็มไปดวยความขัดแยงและเปนอันตรายตอผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว 

และนอกจากนี้ในงานวิจัยจํานวนมากยังพบปญหาที่สําคัญคือ การจัดองคการเพื่อรองรับการสืบทอด

ธุรกิจของทายาทและการถายโอนธุรกิจไปสูรุนลูกหลาน 

    2.1.4.8  ความทาทายของธุรกิจ   

            Stoy  Hayward  (1992b) ไดกลาววา แรงจูงใจของธุรกิจครอบครัวอาจแตกตางกัน 

วัตถุประสงคของการเติบโตอาจถูกจํากัดโดยขนาดของทรัพยากรทางการเงินของครอบครัวและ

ความสามารถในการจัดการ  

                       เพื่อสนับสนุนความเห็นนี้ Daily and Dollinger (1993) พบวาธุรกิจครอบครัวมีกล

ยุทธมุงการเติบโตที่กาวราวกวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัว ความเห็นคลาย ๆ กันนี้ ในสหรัฐอเมริกา  

เชน Reynolds (1995) ไดแสดงใหเห็นวา ธุรกิจที่ไมใชครอบครัวที่เกิดใหมมีแผนคลาย ๆ กันในการ

ขยายขนาดของการจางงานในธุรกิจของพวกเขา Hamlyn (1994) ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา ธุรกิจที่

ไมใชครอบครัวในประเทศอังกฤษ คาดวาจะสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดไดมากกวาธุรกิจ

ครอบครัว นอกจากนี้เธอยังไดพบอีกดวยวาระหวางธุรกิจครอบครัวและไมใชครอบครัวมีสัดสวน

การเพ่ิมขึ้นของกําไรในอนาคตใกลเคียงกัน (Hamlyn, 1994 : 34) 

  2.1.4.9   การถายโอนธุรกิจ   

      การสงผานธุรกิจครอบครัว (transitions) จากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง และการเปลี่ยน

ผูนํา เกี่ยวของในการถายโอนธุรกิจ ซ่ึงเปนกระบวนการที่เต็มไปดวยความยากลําบาก (Smyth  and 

Leach, 1993)  การสืบทอดธุรกิจ (succession) เปนประเด็นดานอารมณท่ีสําคัญสําหรับเจาของใน

รุนอาวุโส (senior generation owner) ซ่ึงบางครั้งเกี่ยวของกับการตายของเจาของธุรกิจ การตอสูกับ

อุปสรรคเกี่ยวกับวา ทําอยางไรจึงจะใหเจาของธุรกิจวางมือ และเลือกทายาทเขาสืบทอดธุรกิจโดย

ไมสรางความขัดแยงขึ้นในครอบครัว เจาของบางคนถึงขนาดไมเชื่อมั่นในความสามารถของ

สมาชิกครอบครัวรุนตอไปที่จะเขามาแทนที่ (Kunkel, 2003)   การจัดการเรื่องการสืบทอดธุรกิจที่

ไมประสบผลสําเร็จ อาจมีผลตอความลมเหลวของธุรกิจและมีผลกระทบตอระบบความสัมพันธ

ของสมาชิกในครอบครัว  Kunkel (2003) ไดแสดงวาเมื่อทายาทหลายคนทํางานในธุรกิจครอบครัว 

การเลือกทายาทคนตอไปอาจจะนําไปสูปญหาความขัดแยง การแยกความสัมพันธของครอบครัว

ออกจากธุรกิจเปนสิ่งจําเปน  

         ในธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว ผูจัดการอาจไมเห็นดวยกับการกําหนดทายาท

ธุรกิจ อยางไรก็ตามผูถือหุนของธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว จะกํากับสถานการณ และพวกเขาจะ
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แสดงบทบาทในคราวจําเปน เพื่อใหการถายโอนอํานาจเปนไปอยางราบรื่น จากรุนหนึ่งไปยังรุน

ตอไป ขอสรุปเกี่ยวกับความแตกตางระหวางธุรกิจครอบครัวและไมใชธุรกิจครอบครัว แสดง

เปรียบเทียบใหเห็นในตารางท่ี 2.2 

 

ตารางที่  2.2  แสดงความแตกตางระหวางธุรกิจครอบครัวและธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว 

 
 

ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว 

สมาชิกครอบครัวที่เปนผูบริหารคลุกคลีอยูกับธุรกิจ 

 

ผูบริหารสนใจในธุรกิจอยางจํากัด  มีสัญญาจางงาน

ในระยะเวลาที่กําหนดไวอยางชัดเจน 

สมาชิกครอบครัวที่เปนผูบริหารมีเวลา              

อยางไมจํากัดในธุรกิจ 

ผูบริหารอยูในตําแหนงเพียงชวงเวลาหนึ่ง 

 

ความลมเหลวของธุรกิจคือฝนราย                       

ของสมาชิกครอบครัว 

ความลมเหลวของธุรกิจมีผลกระทบ                    

กับผูบริหารในเรื่องการจัดการธุรกิจ 

ผลตอบแทนบุคคลคือความภูมิใจในผลสําเร็จ     

ของธุรกิจ การสรางสรรคงาน และความมั่งคั่ง    

เปนเปาหมายสําคัญของสมาชิกครอบครัว 

ผลตอบแทนของบุคคล คือ ความกาวหนา   

ตําแหนง และเงินเดือน 

 

ผลการประกอบการของธุรกิจมีความสัมพันธ      

กับการจัดการผลสําเร็จของครอบครัว 

การประกอบการของธุรกิจมีความสัมพันธนอย     

กับผลตอบแทนที่ผูจัดการจะไดรับ 

การตัดสินใจมาจากศูนยกลางมากกวา               

บอยครั้งเกิดจากผูบริหารอีกรุนหนึ่ง 

การตัดสินใจมาจากคณะกรรมการ 

 

ระบบการควบคุมภายในไมเปนทางการ ระบบการควบคุมภายในเปนทางการ 

การสืบทอดอํานาจเปนประเด็นปญหา                

และสรางความขัดแยงขึ้นระหวางสมาชิกครอบครัว 

และมีผลตอการประกอบการ 

การสืบทอดอํานาจ เกี่ยวของกับความขัดแยง     

และการแขงขัน แตผูถือหุนจะเขามากํากับดูแล     

 จนแนใจวาการสืบทอดอํานาจราบรื่น 

ผูจัดการที่เปนสมาชิกครอบครัว                            

มุงผลประโยชนตัวเองและครอบครัว 

ผูจัดการมุงผลประโยชนแกผูถือหุน 

แหลงที่มา : ปรับปรุงจาก : Daily and Dollinger, 1993: 79; Kets de Vries, 1993: 59 ; Livinson,          

1971: 90-95. 

        ตารางดานบนแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางธุรกิจครอบครัวและธุรกิจที่ไมใช

ธุรกิจครอบครัว ถาไมมีความแตกตางระหวางธุรกิจครอบครัวกับธุรกิจที่ไมใชครอบครัว ก็คงไมมี

ความตองการทฤษฎีสําหรับธุรกิจครอบครัว หรือหลักสูตรการจัดการธุรกิจครอบครัว จึงสรุปไดวา

งานวิจัยไดเปดเผยใหเห็นวาธุรกิจครอบครัวและธุรกิจไมใชธุรกิจครอบครัว มีความแตกตางกันใน
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มิติใดบาง (เชน อัตราการเติบโต กลยุทธการมุงการเติบโต  ขนาดการจางงาน ผลตอบแทนจาก

ยอดขาย  การตัดสินใจและผลการประกอบการ) ดังนั้น หลักฐานที่ชัดแจงที่วาธุรกิจครอบครัวและ

ไมใชธุรกิจครอบครัวมีความแตกตางกันในมิติตาง ๆ อยางแนนอน และการศึกษาทบทวน

วรรณกรรมในสวนนี้ ผูวิจัยจะนําไปสูการคนหาตัวแปรที่มีอิทธิพลและมีผลตอการเติบโตของธุรกิจ

ครอบครัวอยางตอเนื่องยั่งยืนตอไป 

  2.1.4.10  สรุป   

               ในบทนี้ไดทําการตรวจสอบพลวัตรของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงประกอบดวยคําจํากัดความ

ของธุรกิจครอบครัว ลักษณะสําคัญของธุรกิจครอบครัว ความเปนเจาของและการควบคุม ขนาด

ของธุรกิจ กลยุทธการจัดการและสไตลการจัดการ ผลการประกอบการธุรกิจ วัตถุประสงคท่ีไมใช

วัตถุประสงคทางธุรกิจ มุมมองระยะยาว การจัดการทรัพยากรมนุษย ความทาทายของธุรกิจ

ครอบครัว และประเด็นการสืบทอดธุรกิจ บทนี้ไดตรวจสอบแนวคิดของธุรกิจครอบครัวและความ

ละเอียดออนของธุรกิจครอบครัว เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินการวิจัยนี้ในบทตอไป 

 

2. 2   การตรวจสอบตัวแบบ กรอบแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว 

            2.2.1  บทนํา 

            การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจและสังคมมีผลตออัตราการเปลี่ยนแปลงของ

การลดหรือเพิ่มขึ้นของธุรกิจ  ความสําเร็จของธุรกิจที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมและตลาด ธุรกิจ

จําเปนตองแสวงหาแผนการจัดการเชิงกลยุทธธุรกิจ หลายปท่ีผานมาธุรกิจพยายามแสวงหาแนวทาง

และการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อความอยูรอดและมุงสูการเติบโตในระยะยาว ท่ีตอเนื่องและมีความยั่งยืน 

การคนหาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันที่จะมีผลตอความอยูรอด

และแสวงหาการเติบโตจากโอกาสตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ (Tsang, 2002)  

โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจครอบครัวซึ่งมีความแตกตางกับธุรกิจที่ไมใชครอบครัว มีธรรมชาติ

และพื้นฐานของธุรกิจที่แตกตางจากธุรกิจที่ไมใชครอบครัว ซ่ึงสามารถแสวงหาความไดเปรียบใน

การแขงขันจากธรรมชาติและพื้นฐานของธุรกิจครอบครัว เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนได (Stafford, 

Duncan, Dane and Winter, 1999) 

      ในบทนี้ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวตลอดจน

ทบทวนสอบสวนวรรณกรรมเพื่อคนหาตัวแปรที่มีผลตอการเติบโตของธุรกิจครอบครัวเพื่อสราง

เปนกรอบแนวคิดวิจัยตอไป 
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ตารางที่ 2.3  การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว 

 
 

หัวขอเรื่อง ผูวิจัย ผลการวิจัย 

Chua, Chrisman and Steier (2003) เปาหมายของครอบครัวที่      

ไมไดมุงผลกําไร 

Morris, William  and Avila (1997) การตัดสินใจจากสวนกลาง    

มีความเปนทางการนอยกวา 

ความแตกตางระหวาง                

ธุรกิจครอบครัวและ                     

ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว 

Bjuggren and Sund (2001) ความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ

ครอบครัว 

Tsang (2002) โครงสรางพื้นฐาน                

พ้ืนฐานการเอาใจใส 

คําจํากัดความเกี่ยวกับ               

ธุรกิจครอบครัว 

 Sharma, Chrisman and Chua (1997) 

 
คํานิยามที่แตกตางกัน 34 

คํานิยาม 

Chua, Chrisman  and Sharma 

(1999) 
พฤติกรรมองคการ                

ของธุรกิจครอบครัว 

คําจํากัดความเกี่ยวกับ               

ธุรกิจครอบครัว 

 Astrachan et al. (2004) คําจํากัดความ 3 คําจํากัดความ 

Gersick, Davis, Hampton  and 

Lansberg (1997) 
ทฤษฎีสามหวงของธุรกิจ

ครอบครัว 

โมเดลธุรกิจครอบครัว 

Stanfford, Duncan, Dane and 

Winter (1999) 
ทฤษฎีการเติบโตที่ยั่งยืน       

ของธุรกิจครอบครัว 

Chua, Chrisman and Steier (2003) พฤติกรรมที่ขัดแยงกันใน 3 

บทบาท 

ทฤษฎีตัวแทนและธุรกิจ

ครอบครัว 

Schultze, Lubatkin and Dino (2003) ความสัมพันธท่ีลึกซึ้ง

ระหวางพอแม-ลูก และ

ผลประโยชน 

Davis, Schoorman and Donaldson 

(1997) 
พฤติกรรมองคการกอนและ

หลัง  การประสานประโยชน 

ทฤษฎีผลประโยชนและ            

ธุรกิจครอบครัว 

Zahra (2003) การสื่อสารที่ลึกซึ้ง  ความไวใจ     
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ตารางที่ 2.3  (ตอ) 

 
หัวขอเรื่อง ผูวิจัย ผลการวิจัย 

Davis and Harveston (2001) ความขัดแยงที่เพิ่มขึ้นในรุนที่ 2  

และรุนที่ 3 

ความขัดแยงในธุรกิจ

ครอบครัว 

Kellermanns and Eddleston (2004) ความขัดแยง งาน กระบวนการ   

และความสัมพันธ 

พลวัตรธุรกิจครอบครัว Daily and Dollinger (1993) ความเปลี่ยนแปลงใน                   

ธุรกิจครอบครัว ท่ีมีตอ

สภาพแวดลอมธุรกิจ 

Johanna and Jarna (2005) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ        

ของธุรกิจครอบครัว Baskin (2001) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ

ของธุรกิจครอบครัว 

Stoy Hayward et al. (1999) ผลสําเร็จของธุรกิจครอบครัว 

ธุรกิจและครอบครัว Mark  and  Barretl (2004) ธุรกิจครอบครัวและ               

แผนการสืบทอดธุรกิจ                 

ท่ีมีผลตอการประกอบการ 

ผลตอบแทนในการลงทุน

ระยะยาวของธุรกิจครอบครัว 

De Visscher et al. (1995) ผลตอบแทนของธุรกิจ

ครอบครัวในการลงทุน 

ระยะยาว 

Dreux (1990) การจัดการเชิงกลยุทธ                 

ธุรกิจครอบครัว 

กลยุทธธุรกิจครอบครัว 

Reynolds (1995) การจัดการเชิงกลยุทธ                 

ธุรกิจครอบครัว 

การจางงานของธุรกิจ

ครอบครัว    กับผลการ

ประกอบการ 

Goffee and Scase (1999) ภาวะการจางงานของธุรกิจ

ครอบครัวกับผลการ

ประกอบการ 

 

แหลงที่มา: จากการรวบรวมของผูวิจัย, 2008. 
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 2.2.2  ภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว  

 นักวิชาการชี้วาประเด็นสําคัญในการวิจัยเรื่องธุรกิจครอบครัวคือภาวะผูนําในธุรกิจ

ครอบครัวและการสืบทอดธุรกิจ (Dyer,  1988)  ยิ่งไปกวานั้น นักวิจัยในเรื่องธุรกิจครอบครัวได

พัฒนาคําแสดงความหมายของผูนํากับการสืบทอดธุรกิจเพื่อใชอธิบายในเรื่องดังกลาวนี้   Handler (1994) 

และ Le Breton-Miller, Miller and Steier (2004) ไดศึกษาภาวะผูนําที่เกี่ยวของกับเรื่องธุรกิจ

ครอบครัวโดยแบงเปน 5 กลุมคือ กระบวนการสืบทอดธุรกิจ มุมมองและเหตุผลของรุนลูกหลานผู

สืบทอดธุรกิจ ลักษณะสําคัญของการสืบทอดธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ และปญหาความลมเหลว

ในการสืบทอดธุรกิจ  งานวิจัยนี้จะทําการตรวจสอบบทบาทของผูกอตั้งและผูสืบทอดธุรกิจในทั้ง 5 

กลุมที่จัดไว ยิ่งไปกวานั้น ความเกี่ยวของในบทบาทของผูนําซึ่งจะมีแนวคิดเชื่อมโยงถึงความสําเร็จ

ของธุรกิจ ลักษณะพฤติกรรม  ความไมแนนอนและภาวะผูนํา (Bryman , 1996) เปนวิธีการเช่ือมโยง

สูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว 

 Mc Clelland ’s (1975) อธิบายลักษณะของผูกอตั้งธุรกิจครอบครัววามีความปรารถนาที่

จะตองการบรรลุความสําเร็จอยางสูง ผูกอตั้งธุรกิจครอบครัวที่เปนรุนแรกของธุรกิจ พบวามี

ลักษณะ ความเปนผูประกอบการและพบสไตลการบริหารแบบผูนํา 

 

 2.2.3  ประเด็นการสืบทอดธุรกิจ ในเรื่องเจาของธุรกิจและภาวะผูนําในธุรกิจเปนประเด็น

สําคัญตอความอยูรอดและเติบโตของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงตองมีการเตรียมตัว เวลา และคํามั่นสัญญา

เพื่อใหการสืบทอดธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จ ยิ่งไปกวานั้น เปนความซับซอนทาง

กฎหมายและกระบวนการทางการเงิน และตองการการวางแผนอยางระมัดระวัง สําหรับความอยู

รอดของธุรกิจครอบครัว ตามที่ Beckhard and Dyer (1983) ไดกลาวไววา ธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืน ผู

กอตั้งจะตองเตรียมตัววางมือจากธุรกิจและมีการวางแผนการสืบทอดธุรกิจอยางระมัดระวังและ

รอบคอบ สําหรับตัวผูกอตั้ง ธุรกิจและมืออาชีพคนสําคัญของธุรกิจคนตอไป 

  Ibrahim et al. (2003) ไดศึกษาคุณภาพของผูสืบทอดธุรกิจที่มีประสิทธิผล ดวยการศึกษา

เชิงประจักษ กับ CEOS 350 คน และประธานของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่เปนธุรกิจ

ครอบครัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผลที่ไดช้ีใหเห็นวามี 3 ประเด็นหลัก ท่ีกลาวถึง

คุณภาพของผูสืบทอดธุรกิจที่มีประสิทธิผล เพื่อนําธุรกิจไปสูการเติบโต ซ่ึงไดแก ความสามารถผูสืบทอด

ในการเปนผูนําในธุรกิจ ทักษะและสมรรถนะในการจัดการของพวกเขา ความเต็มใจและพันธกรณี

ท่ีจะนําธุรกิจครอบครัวไปสูการเติบโตดวยบทบาทความเปนผูนําของพวกเขา 

 ในความเปนจริงแลว กระบวนการสืบทอดธุรกิจ จะพบวาผูสืบทอดจะถูกเลือกโดยอาศัย

เกณฑสวนตัวและคานิยมของครอบครัว ลูกชายคนหัวปมักไดรับการคัดเลือกใหเปน CEO คนตอไป
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ในหลาย ๆ กรณีท่ีเกิดขึ้น ขณะที่อีกหลายๆ กรณีเจาของจะใหความสําคัญกับลูกทุกคนเสมอกัน และมี

อีกหลายกรณีเชนเดียวกันที่ คนที่เกงและมีความสามารถถูกเก็บไวเพราะเหตุเปนคนนอกครอบครัว 

กระบวนการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวจึงเปนไปในลักษณะนี้เสมอ ซ่ึงเปนกระบวนการ

กอนการถายโอนธุรกิจในภาวะผูนําของธุรกิจ 

 นอกจากนี้งานวิจัยจํานวนมากยังชี้วาผูสืบทอดควรเขาสูธุรกิจครอบครัวเสียตั้งแตยังเล็กๆ 

กอนเขาสูธุรกิจครอบครัวเต็มตัว เพื่อใหมีความสนใจในธุรกิจ และสั่งสมประสบการณและความรู

กอนการรับมอบตําแหนงจากเจาของผูกอตั้ง  และไดเห็นบทบาทภาวะผูนําของผูกอตั้ง ส่ิงนี้เปนการ

สนับสนุนภาวะผูนําคนใหม จากสมาชิกครอบครัวซึ่งไมตองการทํางานในธุรกิจครอบครัว แตเปน

คนที่มีความสําคัญอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจครอบครัวในอนาคต (Ward, 1997) 

 กระบวนการของการเปลี่ยนรุนเปนเรื่องยากและ “การสืบทอดธุรกิจ เปนสิ่งที่เรียกวา การ

ทดสอบขั้นสูงสุด สําหรับธุรกิจครอบครัว การสืบทอดธุรกิจไมใชเหตุการณเดียวที่เกิดขึ้นเมื่อผูนํา

ในธุรกิจครอบครัวตายหรือตองปลดระวางตัวเองและตองสงตอใหกับผูนําคนใหม แตกระบวนการนั้น

ถูกขับเคลื่อนโดยการพัฒนาตามเวลาการเริ่มตนในชีวิตของธุรกิจครอบครัว และตอเนื่องผาน

ความสุขงอมและชวงชีวิตตามธรรมชาติ” (Gersick et al., 1997) แมวาในกรณีท่ีผูนําคนเดิมลมปวย

หรือตาย “ก็ยังมีเวลาชวงหนึ่งสําหรับการเตรียมตัวและมีสวนรวมในการสงไมตอและเปนชวงเวลา

การปรับตัวและการปรับธุรกิจ” (Gersick et al., 1997) แมวามันอาจจะเกิดขึ้นเพียงชวงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม 

(Hall et al., 2001; Klein, 2003)  

 ความเกี่ยวของในขั้นตอนตน ๆ ของการสรางศักยภาพใหแกผูสืบทอด  การโอนถายองคความรู

สูงสุดจากผูนํารุนที่หนึ่งสูผูนําอีกรุนหนึ่ง ตามวิถีธรรมชาติของครอบครัวและธุรกิจ กระบวนการสืบทอด

อํานาจในธุรกิจครอบครัวเปนโอกาสในการสรางความเปนเอกภาพสําหรับกลยุทธการจัดการบน

พ้ืนฐานของการแขงขันคานิยมของครอบครัว  (Gersick et al., 1997;  Hall et  al.,  2001;  Klein, 2003) 

 

2.2.4   ประเด็นธุรกิจครอบครัวและครอบครัว  

 ธุรกิจครอบครัวเปนมากกวาธุรกิจอื่น ๆ สถานการณในครอบครัวมีผลตอธุรกิจ  ระดับและ

คุณภาพของโอกาสดานกฎหมายและประเด็นครอบครัวในปจจุบันจึงมีผลกระทบตอธุรกิจ 

  2.2.4.1   ธุรกิจครอบครัวกับธุรกิจ  

  Davis  (1971)  ใหความรูทางวิชาการวา “ปจจัยสําคัญในการทําใหธุรกิจประสบ

ความสําเร็จคือการดําเนินธุรกิจที่ดีและถูกตอง เอาใจใสในหลักการทางธุรกิจ” เขายังกลาวตอไปวา 

ความรูสึกของการมีสวนรวมในธุรกิจครอบครัว คุณคาและจริยธรรมในทางธุรกิจรวมทั้งทรัพยากร
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มนุษยท่ีเหมาะสมกับงาน เพื่อผลการดําเนินงานระยะยาว ตลอดจนคํามั่นสัญญาเกี่ยวกับคุณภาพ

ของสินคา หรือบริการที่มีตอลูกคา คือ ปจจัยสูความสําเร็จของธุรกิจ  

      อัตราการอยูรอดและความคาดหวังใหดําเนินธุรกิจไดเติบโตตอเนื่องบนธุรกิจ

ครอบครัว ธรรมชาติและความสําคัญของธุรกิจครอบครัว (Ward, 1997; Alvarez and Garcia 2003; 

Davis, 1971) และขั้นตอนการวิวัฒนาการของธุรกิจครอบครัว (Neubauer, 1998) เปนตัวอยางของประเด็น

ท่ีมีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวและเปนประเด็นปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ 

 2.2.4.2   การจัดการ    

                    ผูจัดการตองจัดการอยางไรและมีประเด็นทาทายอะไรบางในธุรกิจครอบครัว การ

พัฒนาการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและความสามารถเปนสิ่งจําเปนตอความสําเร็จและมีการมุงสู

การเติบโตดวยการสนับสนุนของธุรกิจที่มีครอบครัวเปนเจาของ Davis (1971) ช้ีใหเห็นวา เทคนิคที่

แทรกอยูในครอบครัวเพื่อไปถึงจุดมุงหมายซึ่งมีการเปลี่ยนโอนธุรกิจในระหวางรุนของสมาชิก

ครอบครัว สามารถที่จะสนับสนุนกรณีนี้ได โดยการจัดเตรียมครอบครัวและสมาชิกครอบครัวที่จะ

สืบทอดธุรกิจใหมีความพรอมที่จะตองมีพันธกรณีตอผลการประกอบที่ดีและมีความเต็มใจที่จะ

เผชิญ และฝาฟนอุปสรรคไปสูการเปลี่ยนแปลงนั้นได 

 Lansberg  (1983)  ไดใหเหตุผลสนับสนุนวาความขัดแยงระหวางบรรทัดฐาน (norms) 

และหลักการในการดําเนินธุรกิจครอบครัว คือ ความทับซอนระหวางประสิทธิผลของการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยในธุรกิจครอบครัว กับบรรทัดฐานของครอบครัว ซ่ึงไดแสดงใหเห็นดังตารางดานลางนี้ 

 

ตารางที่  2.4   การทับซอนระหวางบรรทัดฐานของครอบครัวและบรรทัดฐานของธุรกิจในธุรกิจครอบครัว  
 

บรรทัดฐานของครอบครัว  บรรทัดฐานของธุรกิจ 

พอแมควรจะทํา :- 

Uการคัดเลือก 

-  จัดหาคนตามความสัมพันธในครอบครัว 

CEO ควรที่จะ : - 

Uการคัดเลือก 

-  จัดหาคนตามความสามารถ 

Uผลตอบแทน 

-  แลวแตความพึงพอใจตามพัฒนาการใน

ครอบครัว 
 

ผูกอตั้ง 
:- 

อะไร    

ท่ีควร

ทํา 
Uผลตอบแทน 

-  จัดสรรตามคาตลาดและประสบการณ

การทํางาน 
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 ตารางที่  2.4    (ตอ) 

 
บรรทัดฐานของครอบครัว  บรรทัดฐานของธุรกิจ 

Uการประเมินผลงาน 

-  ไมแตกตางกันมากระหวางพี่นอง 

Uการประเมินผลงาน 

-  แตกตางกันระหวางบุคลากรในธุรกิจ

ตามผลงาน 

Uการพิจารณาดูผลงาน 

-  ดูวา “ใคร” มากกวา “ทํางานอยางไร” 

Uการพิจารณาผลงาน 

-  ดูวา  “ทํางานอยางไร” มากกวา “ใคร” 

Uการฝกอบรม 

-  จัดใหตามความตองการของบุคคล 

ผูกอตั้ง 
:- 

อะไร    

ท่ีควร

ทํา 

Uการฝกอบรม 

-  จัดใหตามความตองการขององคการ 
 

แหลงที่มา: Lansberg, 1983: 40. 

 นอกจากนี้ Gimeno  (2003) ไดช้ีวามีความโนมเอียงที่ธุรกิจจะมีการเปลี่ยนวิธีการ

จัดการของพวกเขาตามขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจในโมเดล 3 มิติของธุรกิจครอบครัว หมายความวา

ธุรกิจครอบครัวจะพัฒนาไปตามแกนที่ตอบสนองตอแกนธุรกิจ ความเปนเจาของและครอบครัว 

การจัดการจะเริ่มมีความซับซอนมากขึ้นเมื่อธุรกิจครอบครัวเขาไปเกี่ยวของกับแกนทั้งสามแกน 

         เมื่อธุรกิจไดเขาสูสวนประกอบกลางของเอกลักษณครอบครัว ธุรกิจจะเผชิญกับ

ลักษณะความเปนองคการที่สําคัญ การทาทายทางกลยุทธและจิตวิทยา ซ่ึงจะถูกกําหนดโดยการ

จัดการ (Gersick et  al., 1997; Klein, 2003; Hall et al., 2001)  
 

         2.2.4.3   กลยุทธและประเด็นบรรษัทภิบาล   

         กลยุทธและประเด็นบรรษัทภิบาลไดแสดงบทบาทที่สําคัญของธุรกิจครอบครัว 

บรรษัทภิบาลเปนระบบโครงสรางและกระบวนการที่มุงตรงและ ควบคุมบริษัท และสรางความโปรงใส

ใหกับธุรกิจ ยิ่งไปกวานั้นรูปแบบเกี่ยวกับรรษัทภิบาลในธุรกิจครอบครัว มีวรรณกรรมที่อธิบายไววา 

- ครอบครัวและสถาบัน  การประกอบกันขึ้นของครอบครัว  สภาครอบครัว 

 (family council)  คณะกรรมการผูถือหุน (shareholders committee) 

- คณะกรรมการอํานวยการ  
 

- ผูบริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริหาร  (ปกติพวกเขาเกี่ยวของกับการจัดการ

ธุรกิจ แตเขาทั้งหลาย ยัง เกี่ยวของในการกําหนดบรรษัทภิบาลดวย)  (Ne u ba uer e t  a l . , 1998) 
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      ความหมายของบรรษัทภิบาลคือความสําคัญตอความสําเร็จ และเปนจุดแข็งที่สําคัญ

ของธุรกิจครอบครัวโดยการสรางสถาบันทางครอบครัวเมื่อเวลาที่ตองการ การพลาดโอกาสที่จะ

กาวไปสูเวลาที่เหมาะสมสําหรับการใชบรรษัทภิบาล อาจชาเกินไปและนําความเสียใจมาใหในที่สุด 

(Neubauer and Lank, 1998) 

          Ward  (1997) ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผลการประกอบการของ

บริษัทมหาชนกับบริษัทเอกชนและการเลือกใชกลยุทธวา มีความสัมพันธอยางมากตอการเลือกกล

ยุทธของธุรกิจครอบครัว 

                   ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคการและกระบวนการจัดการองคการในธุรกิจ

ครอบครัวเปนความสําคัญในการเปล่ียนแปลงในการสรางกลยุทธทางธุรกิจเพื่อนําธุรกิจใหประสบ

ความสําเร็จและเติบโตอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการ “ผูจัดการตองการกระบวนการ

สนับสนุนเพื่อการเรียนรูซ่ึงรูปแบบวัฒนธรรมเกาแกในการสรางความตอเนื่องใหกับธุรกิจเพื่อตอบ

คําถามและจัดการความเปลี่ยนแปลง” (Hall et al., 2001) และความตองการนี้ไดกลายเปนสวนของ

กระบวนการจัดการตามปกติในธุรกิจครอบครัว 

          ปจจัยของความสําเร็จสําหรับครอบครัวที่เปนเจาของธุรกิจคือเรื่องสําคัญในการ

สรางใหเกิดกลยุทธการจัดการที่ดี ซ่ึง Neubauer et al. (1998) ไดกลาวไววา  

(1) นําระบบการพัฒนาการจัดการชั้นเลิศมาใช 

(2) ฝกฝนสมาชิกครอบครัวในเรื่องความรับผิดชอบและการเปนเจาของที่ดี 

(3) ดูแลลูกจางอยางยุติธรรมสรางความภักดีใหเกิดขึ้นในองคการทั้งสองฝาย 

(4) มีความรูสึกในความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจัง 

(5) ใหความสําคัญกับคุณคาของเงินและคุณภาพ 

(6) ตัดสินใจอยางรวดเร็ว 

(7) มีมุมมองเชิงกลยุทธในระยะยาว 

(8) สรางนวัตกรรมและความเปนผูประกอบการที่ดี 

 2.2.4.4   ความเปนผูประกอบการ   

                    ลักษณะความเปนผูประกอบการเปนสิ่งที่เปนโอกาสของพวกเขา ท่ีไมมีใครมีโอกาส

เชนวานั้น กลาวคือ พวกเขาไดเห็นถึงสภาพแวดลอมที่แตกตางกันที่มีผลตอธุรกิจมากกวาคนอื่น และ

ไดจัดการธุรกิจเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมนั้นดวยตัวเอง ผลิตภัณฑและ

บริการที่สอดคลองกับความตองการลูกคา (Neubauer and Lank, 1998) ดังนั้นความสําคัญของ

ผูประกอบการคือ การนําพาธุรกิจใหเกิดการเติบโตอยางตอเนื่อง 
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    มีแรงจูงใจสองประการของผูกอตั้งที่มีผลกระทบตอธุรกิจเมื่อเขาเริ่มตนธุรกิจ 

ประการแรก คือ ความปรารถนาที่จะเปนผูจัดการที่เปนเจาของเอง แทนการเปนลูกจาง ตองการ

อิสระ เปนนายของตัวเอง และควบคุมกิจการและชีวิตตัวเอง ประการที่สอง คือ ความปรารถนาที่จะ

ยึดถือโอกาสเพื่อสรางธุรกิจ ซ่ึงผูกอตั้งตองเผชิญกับความทาทายและความตื่นเตนในการผจญภัย

ครั้งใหม และบอยครั้งมีแรงบันดาลใจจากการเห็นธุรกิจอื่นประสบความสําเร็จ “เปนเหตุผลของ

ลักษณะผูกอตั้งธุรกิจ 2 ประการในการริเริ่มธุรกิจเมื่อมีความพรอมเรื่องเวลาและทรัพยากร” 

(Gersick et al., 1997) 

   อาณาจักรของเจาของธุรกิจและภาวะผูนําเปนสิ่งที่เกี่ยวของกันในธุรกิจครอบครัว 

Koiranen and Karlsson (2003) ไดแสดงใหเห็นวาความเปนเจาของเปนสิ่งที่พึงพอใจมากกวาการ

เปนลูกจาง ผูประกอบการที่เปนครอบครัวจะมีความรูสึกอยางแรงกลาเกี่ยวกับความรูสึก “อิจฉา” คน

อ่ืนมากกวาคนทั่วๆ ไป ผูประกอบการเหลานี้จะรูสึกมากเกี่ยวกับความเปนเจาของของธุรกิจของเขาและ

ความมั่งคั่งตลอดจนทรัพยสินที่ไดรับมาจากธุรกิจของเขา และนี่เปนเหตุผลที่วาเจาของธุรกิจ

ครอบครัวรูสึกผูกพันกับธุรกิจมากกวาผูประกอบการธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว 
 

  ปจจัยที่แตกตางกันเหลานี้ท่ีปรากฏในธุรกิจครอบครัว ซ่ึงแตกตางจากธุรกิจอื่น ๆ  

และประเด็นที่แตกตางเหลานี้เพิ่มอิทธิพลในการจัดการทางธุรกิจและสรางจุดแข็งแกรงใหกับธุรกิจ

ครอบครัวเพื่อการแขงขันและการเติบโตอยางตอเนื่องยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวตอไป 
 

  2.2.5     การจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจครอบครัว   

 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัวและธุรกิจอื่นที่ไมใชครอบครัวคลาย ๆ กัน 

ในเรื่องของกลยุทธ ไมวาจะโดยนัยหรือชัดแจงคือตองมีการกําหนดกลยุทธ นําไปปฏิบัติและ

ควบคุมในบริบทของชุดเปาหมาย แมวาผลประกอบการจะไมแตกตางกัน เพราะวัดกันดวยการ

บรรลุเปาหมาย ความแตกตางกันในเปาหมาย คือ การดําเนินการไปขางหนาและการมีสวนรวมใน

กระบวนการความเปนเจาของของครอบครัว ดูเหมือนวาจะมีอิทธิพลตอการกาวไปขางหนาของ

ธุรกิจ (Harris, Martinez  and Ward, 1994) ครอบครัวมีอิทธิพลโดยตรงทั้งในดานบวกและดานลบ

ตอธุรกิจทีเดียว และความคลายหรือแตกตางกันนี้ไดกําหนดทิศทางการจัดการเชิงกลยุทธ 
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ภาพที่ 2.1  แสดงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจครอบครัว 

แหลงที่มา: Sharma, Chrisman and Chua, 1997: 3. 
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 กรอบแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธตามภาพที่ 2.1 เปนการสรางขึ้นบนพื้นฐาน

กระบวนการเชิงกลยุทธ (Andrew, 1971; Hofer and Schendel, 1978; Schendel and Hofer, 1979) 

กระบวนการจัดการกลยุทธในภาพที่ 2.1  เปนกระบวนการที่เปนพลวัตร (dynamic) และยังมี

ปฏิสัมพันธ (interactive) ระหวางกัน เปาหมายจะตองถูกเลือก มีการกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย และเลือกนําเอากลยุทธไปปฏิบัติ ยิ่งไปกวานั้น ทุกขั้นตอนเปนสิ่งจําเปนในทางเลือกที่จะ

เลือกและประเมินทางเลือก ทําการตัดสินใจ และแนใจวากระบวนการควบคุมประสิทธิผล ถูก

แทนที่เพื่อปรับความตองการเหลานี้ และธุรกิจตอบสนองตอสภาพแวดลอมเพื่อสรางโอกาสและ

เผชิญอุปสรรคไดอยางไร การใชทรัพยากรที่กําหนดไวอยางเหมาะสม เพื่อมุงสูผลการประกอบการที่ดี 

 ภายในกรอบแนวคิดนี้ ธุรกิจครอบครัวแตกตางจากธุรกิจอื่น เพราะอิทธิพลการควบคุม

ของเจาของที่มาจากครอบครัว ผลประโยชนและคานิยมซึ่งขับเคลื่อนธุรกิจอยางสําคัญ 

ผลประโยชนและคานิยมของธุรกิจครอบครัวมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค

ของธุรกิจ ความสัมพันธของสมาชิกครอบครัวมีผลตอการกําหนดกลยุทธ การสืบทอดธุรกิจภายใน

ครอบครัวเปนหนึ่งในกลยุทธท่ีสําคัญ ในการกําหนดการเติบโตระยะยาวของธุรกิจ เกณฑการ

ตัดสินใจ มีผลตอการพิจารณาเกี่ยวกับครอบครัวที่ใชสรางเปาหมายและเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด 

ความเกี่ยวของกับครอบครัวในการนํากลยุทธไปปฏิบัติสรางพลวัตรในตัวมันเอง ในธุรกิจ  

การเมืองและความเปนไปได ในที่สุดความสัมพันธของครอบครัวและมุมมองของครอบครัวใน

บทบาทของผูจัดการที่ไมใชสมาชิกครอบครัว จะสามารถทําไดงายหรือยากในการประเมินหรือ

ควบคุมการตัดสินใจในธุรกิจครอบครัว  

 นักทฤษฎีระบบ (systems theorists) เชน Barns and Hershon (1976), Hollander and Elman 

(1988) และ Mc Collom (1992) ซ่ึงตระหนักในความสําคัญของทั้งสองระบบยอยและหาหนทางที่

จะประสมประสานมัน อะไรที่ทําใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท้ังของธุรกิจที่มุงความเปน

ครอบครัวและมุงความเปนธุรกิจ 

 2.2.6   เปาหมายและวัตถุประสงค    

 Ward  (1997)  ไดแสดงใหเห็นถึงแบบจําลองการพัฒนาของธุรกิจครอบครัวออกเปน 3 ข้ัน 

ข้ันที่ 1 คือ ความตองการของธุรกิจและครอบครัวประกอบกัน ผูจัดการที่เปนเจาของจะตัดสินใจใน

ทุกเรื่อง แมวาตอนนี้ครอบครัวจะยังไมม่ันคงนัก ในขั้นตอนนี้เปาหมายของผูจัดการที่เปนสมาชิก

ครอบครัวคือการมุงสูเปาหมาย ธุรกิจครอบครัวอยางเต็มที่ (Hollander and Elman, 1988) 

ในขั้นที่สอง เจาของที่เปนครอบครัวยังคงควบคุม แตบุตรๆ เริ่มโตขึ้นและเริ่มมี

ความสําคัญตอผูจัดการที่เปนเจาของมากขึ้น เปาหมายของธุรกิจครอบครัวเปลี่ยนไป สะทอน

ความสําคัญมากขึ้นในการคนหาสถานที่และอนาคตสําหรับบุตรชายและบุตรสาว 
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ในขั้นตอนสุดทาย ธุรกิจและครอบครัวมาถึงจุดความขัดแยงเกิดขึ้น ผูจัดการที่เปนเจาของ

อาจเริ่มเบื่อหนายในธุรกิจและอาจขอวางมือจากธุรกิจ และพยายามรักษาความปรองดองกลมเกลียว

ในสมาชิกครอบครัวดวยกันเอาไว กลายเปนเปาหมายหลักของครอบครัว อีกครั้งหนึ่งที่เปาหมาย

ทางธุรกิจเริ่มเปลี่ยนไปตามความตองการของครอบครัว หรือความปรารถนาที่จะบรรลุเปาหมายทาง

ธุรกิจกลับไปสูการมุงผลประกอบการทางธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง 

จุดเหลานี้ชี้ใหเห็นความจําเปนที่จะตองเขาใจวาอะไรคือเปาหมายทางธุรกิจ ใครเปน

ผูกําหนด และทําไมธุรกิจจึงเลือกเปาหมายนั้น 

ในการศึกษาชาวจีนอพยพและชาวอเมริกัน-อาฟริกา ท่ีเปนธุรกิจครอบครัว ผูวิจัย (Dean, 

1992; McReynolds and Wong, 1992) พบวาการสืบทอดธุรกิจไมไดเปนไปตามลําดับอาวุโส 

เพราะวาครอบครัวไดเตรียมทายาทเพื่อเปนมืออาชีพ ไมไดมาเปนตํานานของครอบครัว ถึงแมวาจะ

มีบางครอบครัวอาจจะไมคนหาความตอเนื่องของธุรกิจดวยการหาผูสืบทอดธุรกิจที่มาจาก

ครอบครัว ซ่ึงมีประมาณหนึ่งในสามของตัวอยางในงานวิจัยนี้ 

 2.2.7  การกําหนดกลยุทธและเนื้อหา    

  Post  (1993) เสนอแนะวาธุรกิจครอบครัวดํารงความสําเร็จไวได พวกเขาตองกําหนดกลยุทธใหม ๆ 

ในทุก ๆ เจนเนอเรชั่นที่เขามาทํางานในธุรกิจครอบครัว การดํารงไวซ่ึงความสัมพันธในการทํางานที่ดี 

รวมถึงจะตองเร่ิมธุรกิจใหม ๆ หรือแบงสวนธุรกิจ (Barach, 1984) การนําพาธุรกิจสูความเปนสากล 

(Gallo and Sveen, 1991) และใหความชวยเหลือผูสืบทอดในทักษะที่สมาชิกครอบครัวไมเคย

ทํางานมากอน (Wong, 1993) การกระจายธุรกิจ (diversification) (Hofer and Schendel, 1978) และ

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ (Hannan and Freemen, 1989) ท่ีอยูในกรณียอมรับความเสี่ยงได 

          2.2.7.1  กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ  

         ธุรกิจครอบครัวสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจไดรวดเร็วกวาธุรกิจอื่น การประเมินความสามารถของธุรกิจ หรือคนหากลยุทธทางเลือกในการ

ประเมินผลไดดีกวา รูปแบบของธุรกิจครอบครัวมีความไดเปรียบกวาและเปลี่ยนแปลงแผนเชิงกล

ยุทธไดรวดเร็วกวาธุรกิจอื่น เมื่ออยูในภาวะที่สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีผลกระทบกับธุรกิจ

ครอบครัว (Barry, 1975;  Jones, 1982; Ward, 1988) 

                 เนื้อหากลยุทธ (Strategy content) Trostel and Nichols (1982) พบวาไมมีความ

แตกตางกันในเนื้อหากลยุทธระหวางธุรกิจครอบครัวและธุรกิจอื่น ไมวาจะเปนกระบวนการจัดการ

หรือสไตลของ CEO  แตพบวาธุรกิจครอบครัวมีอัตราการเติบโตของยอดขายที่สูงกวา การวางกล

ยุทธการใชทรัพยากรไดดีกวา  ต้ังราคาสินคาไดตํ่ากวา วางระบบบัญชีท่ีชวยลดภาษีรายไดไดดีกวา 

ผลการวิจัยบางเรื่อง พบวาเจาของที่เปนครอบครัวกับเจาของที่ไมใชครอบครัวมีผลการ
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ประกอบการที่ไมแตกตางกัน   การศึกษาของ Kleinsorge (1994) กับธุรกิจดูแลเด็กออนพบวาธุรกิจ

ท่ีเปนครอบครัวมีตนทุนการดําเนินงานที่ตํ่ากวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว นอกจากนี้การศึกษา

อ่ืน ๆ พบวาธุรกิจครอบครัวมีการเนนคานิยมสวนตัว เหนือคานิยมขององคกรในนโยบายการ

ใหบริการแกลูกคา (Lyman,  1991) ซ่ึงไดวางกลยุทธเพื่อมุงเนนศักยภาพการเติบโตมากกวาการ

เติบโตของยอดขายในระยะเวลาสั้น ๆ และจายคาจางที่สูงกวาใหแกลูกจาง (Donckels and Frohlic, 

1991; Trostel and Nichols, 1982) 

                   Gallo  and  Sveen  (1991),  Swinth  and  Vinton  (1993) ไดกลาวถึงขอสรุปที่ตรงกัน

ขามกันในเรื่องความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวในตลาดโลก Gallo and Sveen (1991) เชื่อวาธุรกิจ

ครอบครัวมุงกลยุทธตลาดโลกนอยกวา แตมีกลยุทธมุงในประเทศมากกวา เพราะมีความเชี่ยวชาญ

ตลาดในประเทศ  ตรงกันขามกับ Swinth and Vinton (1993) ท่ีแยงวาธุรกิจครอบครัวมีการแบงปน 

(share) คานิยมทางวัฒนธรรมที่เหมือน ๆ กันขามวัฒนธรรม และคานิยมเหลานี้สามารถทําใหธุรกิจ

ครอบครัวใชเปนสะพานเพื่อเชื่อมโยงขามวัฒนธรรมสูตลาดโลกไดดีกวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัว   

                  2.2.7.2   กลยุทธและประเด็นทางสังคม   

 Post  (1993)  ไดช้ีวาธุรกิจครอบครัวเขาถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจไดเปนอยางดี 

เพราะมุงสูธุรกิจในประเทศที่มีความชํานาญในตลาด ในประเด็นทางสังคม จริยธรรมและคานิยม

ของธุรกิจครอบครัวคลายหรือตางกันกับธุรกิจที่ไมใชครอบครัว นโยบายทางสังคมอะไรที่ถูก

นํามาใช และธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคมมากนอยเพียงใด ธุรกิจครอบครัวมีความเกี่ยวของกับ

เศรษฐกิจมากนอยแคไหน เปนที่นาเสียดายวาประเด็นทั้งหลายเหลานี้ยังไมมีศึกษาอยางชัดเจนนัก 

 2.2.7.3   การสืบทอดธุรกิจ   

 การสืบทอดธุรกิจปรากฏอยูในกลยุทธเพื่อการบรรลุผลสําเร็จหรือเปนเปาหมายของ

ธุรกิจมากกวาเปาหมายของครอบครัว 

            การจัดการการถายโอนธุรกิจจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง เปนกระบวนการที่

ยุงยาก (Handy,  1992) ผูเขียนอยางเชน Ayers (1990) and Lane (1989) พบวาสิ่งนี้เปนประเด็นที่

สําคัญที่สุดของการจัดการธุรกิจครอบครัว ถึงแมวาประเด็นนี้จะเกิดขึ้นมาเพียง 2-3 ทศวรรษ

ท่ีผานมา 

          เหตุผลนี้รวมถึงความไมเต็มใจของผูกอตั้งที่จะวางมือจากธุรกิจ ความลังเลใจเกิดจาก

ความกลัวเรื่องความแตกแยกของสมาชิกครอบครัวที่อาจเกิดขึ้น หรือการใหการยอมรับหรือการ

ขาดหายไปของความสัมพันธระหวางแผนการสืบทอดธุรกิจและการบรรลุเปาหมาย (Firntahl, 

1981; Levinson, 1971; Perrigo, 1975) เพราะวาความตอเนื่องของธุรกิจเปนเรื่องยิ่งใหญท่ีอยูภายใน

อุงมือของผูกอตั้งธุรกิจนั่นเอง (Lansberg, 1988; Malone, 1989)  
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      ประเด็นการสืบทอดธุรกิจเปนความตองการที่จะถูกวางโดยผูจัดการที่เปนเจาของธุรกิจ

รวมถึงความตอเนื่องของเจาของหรือการเปลี่ยนแปลงการจัดการอยางตอเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลง

อํานาจและการจัดสรรทรัพยสินตลอดจนบทบาทของธุรกิจในสังคม  (Beckhard  and  Dyer, 1983)  

        ประเด็นสําคัญที่สุดของกระบวนการสืบทอดธุรกิจก็คือเวลาของการถายโอนอํานาจและ

ธุรกิจ  Davis and Tagiuri (1982) พบวาการรวมขั้นตอนชีวิตของพอและลูกสามารถทําใหท้ังงายขึ้นหรือ

เลวรายลง คําแนะนํานี้ก็คือการวางแผนสืบทอดธุรกิจจะทําใหการสืบทอดธุรกิจเปนไปไดเรียบรอย

ข้ึน ท้ัง Post and Robins (1993)  และ Lanberg (1988) เชื่อวาเวลาในการสงมอบธุรกิจสามารถมีผล

ตอ “วงกลมภายใน” ของผูกอตั้ง ถาคนในวงกลมรับรูถึงความตอเนื่องของภาวะผูนําก็จะเปนสิ่งที่ดี

ท่ีสุดสําหรับพวกเขาเอง แตวิธีการอยางไรที่จะเคลื่อนที่ไปในวงกลมของธุรกิจอยางเหมาะสมเปน

เรื่องที่นักวิชาการตองคนหาคําตอบกันตอไป 

         ประเด็นตอมาคือเรื่องที่เกี่ยวของกับการทําใหแนใจวาคนรุนตอไปไดรับ

ผลประโยชนในการอยูรวมในธุรกิจครอบครัวและสามารถมีสวนในการจัดการธุรกิจ  Ambrose (1983) 

แนะนําวาทายาทที่มีศักยภาพในธุรกิจครอบครัวชวยพัฒนาธุรกิจของเขา เวลาที่เหมาะสมสําหรับ

ธุรกิจหรือการเขาสืบทอดธุรกิจของทายาทคือ เมื่อใด ส่ิงนี้จะมีผลตอความสัมพันธระหวางทายาท

กับผูจัดการที่เปนคนนอกครอบครัวหรือไม Ambrose (1983) เสนอแนะวาตามความตองการธุรกิจ 

เวลาที่เหลือของผูกอตั้งธุรกิจที่เหลือนอยเต็มที ผูกอตั้งควรใชเวลาที่เหลือนั้น เพื่อใชเชื่อม

ความสัมพันธอันดีกับทายาทผูรับสืบทอดธุรกิจ เพื่อใหเขาสนใจในธุรกิจและนําพาธุรกิจสู

ความสําเร็จตอไป 

2.2.7.4 ประเด็นสุดทายในการเลือกผูสืบทอดธุรกิจ 

 ความเห็นนี้ข้ึนอยูกับผูกอตั้งที่นาจะรูดีท่ีสุดวาใครเหมาะสมสําหรับธุรกิจมากที่สุด 

สมาชิกครอบครัว  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บุคคลภายนอกคณะกรรมการ หรือที่ปรึกษา

จากภายนอก เปนที่แนนอนวาลักษณะของผูสืบทอดธุรกิจถูกเชื่อวามีผลตอการสืบทอดธุรกิจที่

ราบรื่นหรือเต็มไปดวยอุปสรรค 

 ภายในกรอบแนวคิดกลยุทธการจัดการ วัตถุประสงคหลักของการจัดการ

กระบวนการสืบทอดธุรกิจ คือ การเลือกผูสืบทอดธุรกิจที่ดีท่ีสุด และคําวา “ดีท่ีสุด” ก็คงเปนเรื่อง

ของเปาหมายของธุรกิจ ถาครอบครัวหวงใยมากในเรื่องของความกลมเกลียวของสมาชิกครอบครัว 

ผูสืบทอดจะมุงตรงไปยังเปาหมายที่ดีท่ีสุด ในดานอื่น ถาเปาหมายของธุรกิจครอบครัว คือ การ

เติบโตและความสามารถในการทํากําไร ผูสืบทอดคนอื่นอาจจะเหมาะสมกวา 
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        2.2.7.5   การนํากลยุทธไปปฏิบัติ    

                            Horton  (1982) เนนความสัมพันธในธุรกิจครอบครัวและการดํารงรักษาไว ซ่ึง

บรรษัทภิบาล (corporate  governance) ในครอบครัว  ครอบครัวและธุรกิจ มีความเกี่ยวของกันดาน

อารมณอยางหลีกเลี่ยงไมได (Alderfer,  1988) สําหรับธุรกิจครอบครัวที่ไมใหญเพียงพอที่จะดึงดูด

สมาชิกที่เปนกรรมการจากภายนอก สภาครอบครัว (Lanberg, 1998; Ward, 1987) การทบทวน

สมาชิกในสภา หรือคณะผูใหคําแนะนํา เปนเครื่องมือในการอธิบายถึงการนํากลยุทธไปสูการ

ปฏิบัติ (Jonovic, 1989) 

                 สมาชิกภายนอกครอบครัวนํามุมมองใหม ๆ และทิศทางการจัดการใหม ๆ เขาสู

ธุรกิจ (Jain,  1980) กํากับความกาวหนาของธุรกิจครอบครัวชวยกระบวนการสนับสนุนการเลือก

ผูนําคนใหม (Harris, 1989) ชวยลดความเดียวดายของผูจัดการที่เปนเจาของ (Gumpert and Boyd, 1984)  

         ในทางตรงกันขาม Ford  (1988)   และ   Jonovic  (1989) มองวาคนนอกมีคานิยมนอย

กวา ขาดความรูเกี่ยวกับธุรกิจและสภาพแวดลอม  ขาดการทุมเท  ขาดอํานาจและคํานึงถึง

ผลประโยชนผูถือหุน ถูกแรงกดดันจากการเมืองภายในองคการ (Alderfer,  1988) ยิ่งไปกวานั้นทีม

ผูจัดการมืออาชีพมีระบบการควบคุมและการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิผล และแผนกลยุทธ

การควบคุมดังกลาวยิ่งทําใหความตองการยิ่งนอยลง  สําหรับผูจัดการที่มาจากคนนอกสําหรับธุรกิจ

ครอบครัว 

     ประเด็นการใชผูบริหารระดับสูงจากภายนอกเปนเรื่องที่มีความซับซอนมาก Jonovic 

(1989), Harris (1989) และ Ward (1988) ไดพบวาแบบของรูปแบบคณะกรรมการ(ภายนอก  ภายใน  

หรืออื่น ๆ) ข้ึนกับอายุ  ขนาด  รูปแบบ และความซับซอนของธุรกิจ ธรรมชาติของเจาของ 

บุคลิกภาพ และประสบการณของ CEO ในทางกลับกัน รูปแบบของคณะกรรมการจะกําหนดตาม

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการเองดวย ประเด็นการควบคุมการจัดการหรือบรรษัทภิบาล

นาจะมีความสัมพันธกับผลการประกอบการแตยังไมมีผลการวิจัยเชิงประจักษท่ีจะอธิบายได 

        2.2.7.6  วัฒนธรรมครอบครัว  

       Dyer  (1988) ไดแบงวัฒนธรรมครอบครัวออกเปน 4 อยางคือ วัฒนธรรมแบบความ

เปนพอ (paternalistic) วัฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรม (laissez-faire) วัฒนธรรมแบบมีสวน

รวม (participative) และวัฒนธรรมแบบมืออาชีพ (professional) ซ่ึงอยูบนพื้นฐานสมมติฐานที่

แตกตางกันเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย  ความสัมพันธ และสภาพแวดลอม งานวิจัยสนับสนุนวา

วัฒนธรรมมีความสัมพันธกับผลการประกอบการอยางมากในสถานการณท่ีแตกตางกัน เมื่อ

สถานการณเปลี่ยนไปและวัฒนธรรมเดิมไมเหมาะสม กลไกที่ดีท่ีสุดในธุรกิจครอบครัวจะเคลื่อน

จากรูปแบบหนึ่งสูอีกรูปแบบวัฒนธรรมหนึ่ง 
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         นอกจากนี้ Reiss (1982) ไดแบงวัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัวดวยความสัมพันธของ

สมาชิกในครอบครัว โดยแบงออกเปน 3 แบบ คือ วัฒนธรรมความรูสึกเปนเอกฉันท (consensus-

sensitive) วัฒนธรรมแบบความรูสึกตามระยะหางระหวางบุคคล (interpersonal distance-sensitive) 

และวัฒนธรรมแบบความรูสึกตามสภาพแวดลอม (environment-sensitive) McCollom  (1988) สรุปวา  

ธุรกิจครอบครัวจะตองเอาใจใสเกี่ยวกับการแนะนําความสัมพันธในเชิงอุดมคติสําหรับธุรกิจ

ครอบครัว เพราะวาครอบครัวสามารถรับเอาความสัมพันธท่ีแตกตาง ท้ังที่ทํางานและที่บานที่ทําให

บรรลุความสัมพันธท่ีหยุดนิ่ง คงที่และไมแตกตางกัน ท้ังเมื่ออยูท่ีทํางานและที่บาน ส่ิงนี้ McCollom  

(1988)  อธิบายวาเมื่อสถานการณทางธุรกิจตึงเครียด สมาชิกในครอบครัวยังคงมีรูปแบบ

ความสัมพันธท่ีเขาใจและเปนกําลังใจใหกับผูจัดการที่เปนสมาชิกครอบครัวนี้ 

         วัฒนธรรมธุรกิจครอบครัวมีผลกระทบตอแนวทางในการวางกลยุทธและการนําเอา

กลยุทธไปปฏิบัติบนผลการประกอบการของธุรกิจในธุรกิจครอบครัว 

     1)  สมาชิกที่อยูในครอบครัว   

  ในการศึกษาจํานวนมากพบวาสมาชิกในครอบครัวมีผลิตภาพในการทํางานสูง

กวาธุรกิจอื่นที่ไมใชครอบครัว (Rosenblatt and Patricia, 1985) สมาชิกธุรกิจครอบครัวทํางานมากกวา

แตจายผลตอบแทนต่ํากวา ขณะที่ Kirchhoff and Kirchoff (1987) แนะนําวาธุรกิจครอบครัวไดรับ

เงินเดือนสูงกวาและมีสิทธิพิเศษ 

 การศึกษาผูหญิงที่อยูในครอบครัว พบวาผูหญิงมักไมไดรับการพิจารณาให

เปน CEO ในธุรกิจครอบครัว (Hollander and Bukowitz 1990; Salganicoff, 1990) นอกจากนี้ผูหญิง

ยังมีบทบาทในฐานะภรรยาของผูกอตั้งหรือ CEO ท่ีเปนสมาชิกครอบครัวและมีบทบาทในการให

กําลังใจ เชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวใหมีความกลมเกลียวกัน เปนผูคอยประสานสัมพันธระหวาง

ผูกอตั้ง สมาชิกในครอบครัว และพี่นองเพื่อรวมกันทําใหธุรกิจบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ (Hollander 

and Bukowitz, 1990) และยังใหคําแนะนําในทักษะทางธุรกิจที่เหมาะสม การฝกฝนและประสบการณ

ใหแกสามีและสมาชิกในครอบครัว (Salganicoff, 1990) ส่ิงนี้กระทบกับผลประกอบการของธุรกิจครอบครัว 

และเปนขอบเขตการศึกษาที่นาสนใจอยางยิ่ง 

                    2)  ประเด็นระหวางรุน   

  ประเด็นระหวางรุนเปนสวนหนึ่งของการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติมากกวา

เปนการกําหนด กลยุทธ  เพราะวาศักยภาพคนระหวางรุนกระทบตอการดําเนินธุรกิจครอบครัวแบบวัน

ตอวัน งานวิจัยสวนหนึ่งรายงานวาผูกอตั้งไมเต็มใจที่จะแบงอํานาจใหกับลูก ๆ (Birley,  1986; 

Donckels and Frohlick, 1991; Geeraerts, 1984) ในอีกดานหนึ่ง ลูกชายมักจะใจรอนกับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ ความเปนอิสระสวนตัว และตองการโอกาสในการพิสูจนคุณคาในตัวของพวกเขา 
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(Seymour, 1993) อยางไรก็ตามความขัดแยงสามารถถูกขับเคลื่อนอยางมีพลังสําหรับการเปลี่ยนแปลง 

กอนเปลี่ยนผานไปสูการตัดสิน งานวิจัยที่ศึกษาพบวามีขนาดและรูปแบบของความขัดแยงที่เกิดขึ้น

ในบริบทของทั้งครอบครัวและสถานการณทางธุรกิจ และพบผลกระทบของความขัดแยงในการนํา

กลยุทธไปปฏิบัติและมีผลตอผลการประกอบการของธุรกิจอีกดวย 

  Dumas  (1989)  ไดสรุปวาความสัมพันธระหวางพอ-ลูกชาย แตกตางจาก

ความสัมพันธระหวางพอ-ลูกสาว   พอกับลูกสาว มีความสัมพันธกลมเกลียวมากกวาลูกชาย เพราะลูก

สาวเต็มใจที่จะเปนผูดูแลทั้งพอและธุรกิจ จึงมีความขัดแยงระหวางกันนอยกวาระหวางพอกับลูก

ชาย อยางไรก็ตาม Dumas (1989) พบวาความขัดแยงระหวางพอกับลูกชายก็มีนอยมาก ส่ิงนี้เปน

บริบทของการนํากลยุทธไปปฏิบัติ (strategy implementation) 

              เมื่อผูนําวางมือทางธุรกิจ สไตล (styles) การบริหารที่แตกตางกันอาจเกิดขึ้น

ในธุรกิจ Sonnenfeld and Spence (1989) ไดอธิบายถึง 4 ลักษณะที่แตกตางกันของผูนําคือ จักรพรรดิ์ 

(monarchs) นายพล (generals) นักปกครอง (governors) และนักการฑูต (ambassadors)  เขาแนะนํา

วาสไตลการบริหารสําหรับผูนําครอบครัวคือการเปนนักการฑูต ซ่ึงนําพาองคการไปสูระดับการ

เติบโตที่ทันสมัย รูเวลาที่จะกาวลงจากตําแหนง และธํารงไวในการติดตอกับองคการที่เปนผูให

คําปรึกษา ขณะที่สไตลนักการฑูตสามารถแสดงวามีแนวความคิดที่เหนือกวา อยางไรก็ตามไมมี

สไตลไหนที่สรุปไดวาผูนําควรมีสไตลการบริหารธุรกิจครอบครัวอยางไรจึงจะนําพาธุรกิจ

ครอบครัวไปสูการมีผลการประกอบการที่เติบโตไดอยางชัดแจง หรือผูสืบทอดธุรกิจจะมีลักษณะ

อยางไรที่จะลบปฏิกริยาระหวางตนกับผูกอตั้งได 

                  3)  คูแขงขันพี่กับนอง   

                   Friedman  (1991) สนับสนุนวาแมวาความรักของพอแมจะมีตอลูก ๆ ใน

ครอบครัว การตอบสนองของพอแมดังกลาวไดสรางอิทธิพลสําคัญตอความสัมพันธของลูกในดานลบ    

Friedman (1991) แนะนําวาการแกปญหาความสัมพันธระหวางพี่นองรวมทั้งการใหกําลังใจ เปดให

มีการสื่อสารและพูดคุยกันระหวางพี่นองเก่ียวกับรากฐานของความขัดแยง ชักชวนใหพวกเขาคิดถึง

จินตนาการตอนที่ยังเล็ก ๆ และสงเสริมกําลังใจในการรื้อฟนความสัมพันธในปจจุบันใหกลับมาดี

ดังเดิม (Friedman, 1991; Lundberg, 1994) ในธุรกิจครอบครัว เราไมรูวาเมื่อไรความขัดแยงระหวาง

พ่ีนองจะปะทุข้ึนมาในธุรกิจครอบครัว นักวิจัยมีสมมติฐานวาอะไรเปนสิ่งที่ดีสําหรับครอบครัว 

ความกลมเกลียวเปนสิ่งที่ดีสําหรับธุรกิจ  แตเรื่องนี้ไมใชเรื่องจําเปน ขณะที่ความเขาใจวาอะไรเปน

ส่ิงดีสําหรับครอบครัว เปนสิ่งสําคัญ ธุรกิจครอบครัวก็ตองการเขาใจอะไรที่จะเปนการคงรักษา

ความกลมเกลียวกันเอาไว นี่คือที่ท่ีการจัดการเชิงกลยุทธถูกนํามาใชในธุรกิจครอบครัว ตัวอยางเชน 

Levinson (1971) แนะนําวาถาเด็ก ๆ แตละคนไดรับการเตรียมตัวใหเปนผูนําปญหาความ
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ขัดแยงในระหวางพี่นองจะนอยลง ตัวอยางของธุรกิจครอบครัวหนึ่งที่ทําเลที่ต้ังของสาขาเปนปจจัย

ของความสําเร็จ ความขัดแยงระหวางพี่นองอาจเพิ่มขึ้นจากการแยงกันบริหารสาขาของธุรกิจที่มี

ทําเลดีท่ีสุดและมีผลการประกอบการดีท่ีสุด  การแบงแยกการบริหาร และควบคุมสาขาของธุรกิจ

ครอบครัวดังตัวอยาง สามารถที่จะมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรและการแขงขันดวย

เชนเดียวกัน  

           2.2.7.7  โครงสรางองคการ วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลง 

           งานวิจัยไดแนะนําวา ธุรกิจครอบครัวมีความแตกตางในการบริหารแบบแนวนอน 

(horizontally differentiated) และมีการบริหารแบบไมเปนทางการ (informal) มากกวาธุรกิจอื่น 

(Daily and Dollinger, 1993;  Geeraerts, 1984) ผลคือธุรกิจครอบครัวสามารถประสบความสําเร็จ

ในธุรกิจอันเนื่องจากการมีโครงสรางที่ตอบสนองการตัดสินใจที่รวดเร็ว (Harris,  Martinez and 

Ward, 1994) การศึกษาจํานวนมากในเรื่องโครงสรางองคการของครอบครัว วิวัฒนาการ และการ

เปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม เปนความเกี่ยวโยงกับการถายโอนธุรกิจสูการจัดการแบบมืออาชีพ 

           Hollander  and  Elman  (1988) ไดกลาวถึงแบบจําลองวิวัฒนาการของธุรกิจ

ครอบครัว ท่ีแตกตางกันใน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนแรกที่สัมพันธกับขั้นการพัฒนาธุรกิจไปยัง

ความกาวหนาของรุนทายาทของครอบครัว (Barnes and Hershon, 1976) ข้ันที่สองมุงเนนไปที่

ปฏิสัมพันธระหวางความตองการของธุรกิจและขั้นชีวิตของปจเจกบุคคลที่สําคัญที่มีตอธุรกิจ 

(Danco, 1975; Davis and Tagiuri, 1982; McGiven, 1989) ข้ันที่สาม คือ ปฏิสัมพันธของวงจรชีวิต

ท้ังสามกลุม คือ ธุรกิจ  ครอบครัว และ ปจเจกบุคคลคนสําคัญ (Ward, 1987) ในการศึกษาธุรกิจ 41 

ธุรกิจ Holland and Oliver (1992) พบการสนับสนุนสําหรับ 3 ข้ันตอนของแบบจําลองซึ่งสรางขึ้น

โดย Ward (1987) หัวขอสําคัญคือ ความรับผิดชอบและการควบคุมธุรกิจของผูมีสวนรวมในธุรกิจที่

ไมใชธุรกิจครอบครัวมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญในขั้นตอนตาง ๆ  

 ธุรกิจครอบครัวมีความตองการเปนมืออาชีพและการมีสวนรวมในอํานาจอันเนื่องมาจาก

ตองการการเติบโต  การขาดแคลนทักษะการจัดการภายในครอบครัว  การเตรียมการสืบทอดธุรกิจ 

หรือการเปลี่ยนคานิยมและบรรทัดฐานของธุรกิจ (Matthews, 1984; Dyer, 1989) อยางไรก็ตาม

ผูจัดการที่เปนเจาของ ไมเต็มใจใหเกิดการมีสวนรวมในการควบคุม ขาดการฝกฝนที่เปนทางการ 

ขาดความรูในเทคนิคการจัดการ (Dyer,  1989) กลัวการสูญเสียอํานาจ (Perrigo,  1975) หรือเชื่อวา

ความเปนมืออาชีพไมจําเปนและเปนคาตนทุนที่สูงมาก 

  ถาธุรกิจครอบครัวขาดทักษะหรือจะประสบความสําเร็จในการถายโอนธุรกิจไปสู

การจัดการแบบมืออาชีพ พวกเขาควรทําเชนนั้นหรือไม  มีทางเลือกอื่น ๆ หรือไม  เขาควรทําอะไร เมื่อ
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ธุรกิจตองการและครอบครัวปรารถนาความขัดแยง เรื่องใดเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับผลการ

ประกอบการระยะยาวและระยะสั้นของธุรกิจ 

         2.2.7.8  การประเมินและควบคุมกลยุทธ   

  เบื้องหลังการตัดสินใจดําเนินกลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบัติ องคการจะตองสราง

การบริหารที่เหมาะสมและกลไกจากการปฏิบัติงานที่ควบคุมและประเมินผลการประกอบการตาม

เปาหมายและวัตถุประสงค  ถาธุรกิจครอบครัวมีเปาหมาย กลยุทธ และโครงสรางที่แตกตางจาก

ธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว คงมีการประเมินที่คลาย ๆ กัน หรือตองการประเมินความแตกตางใน

ผลการประกอบการ อยางไรก็ตามผลการวิจัยบอกใหเรารูวามีความแตกตางกันเล็กนอยไมวาจะเปน

การตัดสินใจเชิงกลยุทธและการประเมินผลที่มีความแตกตางกัน การควบคุมทางการเงิน การจัดการ

ภาษีใหตํ่าที่สุดตามแนวทางการจัดการธุรกิจ (Trostel and Nichols, 1982) 
 

              2.2.8   วัฒนธรรมในธุรกิจครอบครัว   

                 การสืบทอดธุรกิจ (succession) การควบคุม (governance) และการวางแผนมรดก ยังคง

เปนเรื่องสําคัญสําหรับธุรกิจในครอบครัว แตยังมีหัวขอเรื่องที่ยิ่งใหญไมแพกัน และยังไมเคยมีใคร

ทําการศึกษาอยางจริงจัง แมวานักวิชาการดานธุรกิจครอบครัวจะศึกษาวิจัย วิธีการแกปญหาใหกับ

ธุรกิจครอบครัวอยูทุกวัน เราควรจะมองไปขางหนาเพื่อใหเห็นคําถามใหญๆ วาอะไรที่ปลอยธุรกิจ

ครอบครัวตองมีการถายโอนอํานาจการจัดการ ความมั่นคงและการดํารงไวซ่ึงความจงรักภักดี 

(allegiance) ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จในตัวบุคคลของพวกเขาหรือองคกรของพวกเขา อะไรคือความ

มหัศจรรยเล็กๆ เหลานี้ท่ีปลอยใหธุรกิจที่ต้ังขึ้นโดยคน ๆ หนึ่งมีความเปนกิจวัตรและแสดงความภักดี

อยางเหนียวแนนตอความเชื่อหลักของผูกอตั้ง (founders’  core  beliefs)  คุณคา (values) และสิ่ง

เหลานี้ยังคงมีอิทธิพลทั้งในดานบวกและลบ ทั้งสงเสริมและบั่นทอนการทํางาน และบางครั้ง

วัฒนธรรมเหลานี้กลายเปนเรื่องที่ยังตองไลตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในทุกวันนี้  

 โครงสรางและการจัดการธุรกิจครอบครัว มีบุคลิกและลักษณะ ท่ีตองใชการทํางานที่

บุกเบิกมาก  Hofstede (1980) คนพบวาลูกจาง บุคลากรและสมาชิกครอบครัวสามารถสื่อสารกันได

โดยตรงและสรางประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นในการทํางานในธุรกิจครอบครัวเปนอยางมาก และเปน

การติดตอประสานงานกันอยางไมเปนทางการและมีความเปนกันเอง เขาเชื่อวาเปนเพราะธุรกิจ

ครอบครัวมีสัญลักษณ (symbols) ผูนําที่เกง (heros) แบบแผน (rituals) และคานิยม (values)  ซ่ึงใน

เรื่องนี้ Peters and Waterman (1982) ช้ีใหเห็นตัวแปรใหมๆ ท่ีเปนสินทรัพยของธุรกิจครอบครัว คือ

การมีความไดเปรียบในการแขงขัน (competitive advantage) กวาธุรกิจอื่นที่ไมใชธุรกิจครอบครัว 
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  ตามความเห็นของ Deal and Kennedy (1982) ท่ีปรึกษาแหง McKinsey  มีมุมมองเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมวา “วัฒนธรรม คือ หนทางที่เราจะทําในสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเรา” และเชื่อวาวัฒนธรรม

องคกรคือสิ่งที่เราตองปฏิบัติตาม ไมวาจะออนแอ เขมแข็ง หรือแมแตเปนความรูความเชื่อ  คุณคา

เปนความเขาใจที่ถูกกอตั้งขึ้นในวัฒนธรรม  และสิ่งนี้เปนรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพสูงสุดใน

องคการ ซ่ึงขึ้นกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ผูนํา กิจวัตร แบบแผน และกลไกในการสื่อสารที่เรา

เรียกวาเครือขายวัฒนธรรม   Schein (1985) แนะนําวาภาพวิวัฒนาการของวัฒนธรรมองคการ ไดใช

ระบบความเช่ือและคานิยมของผูกอตั้ง เพื่อปกหลัก แตองคกรก็ไดมีการเรียนรูใหมๆ เหนือกาลเวลา

เสมอ เมื่อองคการตองมีปฏิสัมพันธกับภายนอก  Coffee and Jones (1998) มีขอเสนอแนะที่กาวหนา

มากขึ้นพวกเขาเห็นวาวัฒนธรรมองคการถูกฉายภาพผานสถานการณท่ีไมแนนอนทีเดียว และ

สามารถพิจารณาไดภายในกรอบของรูปแบบเชิงวัฒนธรรม 4 แบบ ในระดับความสัมพันธของ

ความเปนปกแผน (solidarity) และการอยูในสังคม แตท้ังสองไมไดตัดสินในเชิงคุณภาพเพียงแต

พิจารณาในเชิงการพัฒนาและสภาพแวดลอมในการแขงขัน 

 Denison  (1990)  และDenison and Neale (1996) ไดเขียนไววาจุดแข็งของวัฒนธรรม

สามารถบรรยายไดโดยลักษณะ 4 ประการพื้นฐาน คือ ความเกี่ยวโยง (involvement) ความสอดคลอง 

(consistency) การปรับตัว (adaptability) และพันธกิจ (mission) ซ่ึงใชเปนหลักฐานขอมูลการวัดผล

การประกอบการขององคการ รวมทั้ง ROA  ROI  การเติบโตของยอดขาย และสวนแบงตลาด 

เพราะทั้ง 4  อยางนั้นสามารถเชื่อมโยงเขาดวยกันกับผลการประกอบการของธุรกิจได ดังที่ Denison 

(1990) ไดยืนยันวาวัฒนธรรมองคการมีผลตอการประกอบการของธุรกิจ อยางไรก็ตาม Kotier and 

Heskitt (1992)  เสนอแนะวา วัฒนธรรมจะอางอิงคานิยมรวมกันในกลุมชนที่เฝาดูอยางตอเนื่อง 

ถึงแมวาสิ่งที่ไดเรียนรูจะมาจากวัฒนธรรมยอยที่แตกตางกันมาก็ตาม  Deal and Kennedy (1982) คิดวา

วัฒนธรรมแข็งแกรงจะมีผลในเชิงบวกตอผลการประกอบการ ถาพนักงานมีความชัดเจนใน

วัตถุประสงคและความคาดหมายที่เปนพันธะสัญญา แรงจูงใจ และผลที่ไดท่ีทรงคุณคา 

 เมื่อไดพิจารณาในบริบท (context) ของธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมมีมิติท่ีซับซอนมาก

ยิ่งขึ้นตอธุรกิจครอบครัว  เหตุเพราะบทบาทที่เดนชัดของผูกอตั้งธุรกิจ ไมใชเพียงแคชวงเวลาแหง

การกอตั้ง  แตยังทรงอิทธิพลถึงรุนทายาทผูรับสืบทอดธุรกิจครอบครัวอีกดวย คานิยมและแรงจูงใจ 

ของผูกอตั้งมีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว Barney  (1986) ไดศึกษาธุรกิจที่มีผลการ

ประกอบการที่ดีและประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน (sustained  performance) พบวากระบวนการขับ

เคลื่อนที่สําคัญคือ ความเปนเอกภาพ และความปรารถนาที่มีรูปแบบของการบรรลุผลสําเร็จ เขา

พบวาวัฒนธรรมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวนี้เปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งที่

ยิ่งใหญ ท่ีมีตอผลสําเร็จและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับธุรกิจครอบครัว 
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 ความเปนเจาของและการควบคุมเปนลักษณะพิเศษของธุรกิจครอบครัว Stafford,  Ducan, 

Dane and Winter (1999) สังเกตวาลักษณะความเปนเจาของในธุรกิจครอบครัวไดสรางความสําเร็จ

ใหกับธุรกิจ สงผลตอความสามารถในการทํากําไร (profitability) สมาชิกครอบครัวอาจมองภาพ

ความสําเร็จของผูกอตั้งทั้งเรื่องชีวิตและการทํางานในธุรกิจ ไดเห็นระบบคานิยมสวนตัว คุณธรรม

ผานตํานานของผูกอตั้งสูทายาทรุนตอไป 

Dyer (1988) สรุปวาธุรกิจครอบครัวมีวัฒนธรรม คือความเปนเอกภาพ โดยไดเสนอ

รูปแบบวัฒนธรรมหลักของธุรกิจครอบครัว 4 ประการ คือ ความเชื่อถือในตัวผูกอตั้ง (paternalistic) 

ความไมเชื่อถือใครเลย (laissez-faire) การมีสวนรวม (participative) และความเปนมืออาชีพ 

(professional)  Dyer (1988) เชื่อวาครอบครัวกําหนดแนวทาง (agenda) กลยุทธธุรกิจและการจัดการ

โดยไดรับอิทธิพลจากภายนอก เชนผูถือหุน อาจทําใหวาระของกลยุทธดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปได  

แมวาธุรกิจครอบครัวจํานวนมากจะมีความภักดีอยางมากตอธุรกิจ มีธรรมาภิบาลที่ดี มีคณะกรรมการ

บริหารจากบุคคลภายนอก ปจจัยที่แตกตางเหลานี้ไมไดมีผลกระทบตอการจัดการของธุรกิจเลย และ

ไมไดเกิดจากแรงกดดันจากภายนอก หากแตเกิดจากความผูกพันอยางลึกซึ้ง (ingrained)  คําสอนและ

ประวัติศาสตรโดยการเรียนรูบนโตะอาหารเย็น (learned-at-the-dinner-table)  

  Denison, Lief and Ward (2004) ไดทําการศึกษาวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกันของธุรกิจ

ครอบครัวและธุรกิจที่ไมใชครอบครัว วามีผลตอการประกอบของธุรกิจแตกตางกันหรือไมอยางไร 

ผลการวิจัยสรุปไดวาธุรกิจที่ควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด โดยพบวา

วัฒนธรรมของครอบครัวมีผลสงเสริมใหผลการประกอบการของธุรกิจดีกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ

ครอบครัว บทบาทของความตอเนื่องของคานิยมผูกอตั้ง (founder ‘s values)ในวัฒนธรรมของธุรกิจ

ครอบครัว ภูมิหลังที่แตกตางและลักษณะของผูกอตั้งนําไปสูการสรางวัฒนธรรมที่ไมเพียงแตเปนคานิยม

หลักที่มีคา (rich in core values) และมีผลสงเสริมผลการดําเนินงานของธุรกิจ แตยังสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจในการเรียนรูและสงเสริมกําลังใจใหแกกันและกันอยางยืดหยุน เพราะ

เหตุผลวาวัฒนธรรมของผูกอตั้งเหลานี้คือการทะนุถนอม (nurtured) ผูท่ีจะมาสืบทอดธุรกิจของ

ครอบครัว วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัวเปนสิ่งยากที่จะอธิบายแตเปนแหลงของความไดเปรียบ

เชิงกลยุทธ การไดรับประโยชนเต็มที่จากคุณลักษณะพิเศษนี้เพื่อทําใหเกิดประสิทธิผลที่สมบูรณ

เปนขอตกลงที่ตองทําใหแกผูถือหุนและสรางตํานานใหแกผูกอตั้ง (Denison, Lief and Ward, 2004 : 61) 

 

 2.2.9   การสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว 

ความสามารถในการแขงขัน (competitive advantage) และผลการประกอบการในตลาดที่มี

การแขงขันอยางรุนแรง เปนงานที่ทาทายของธุรกิจ ความเขาใจในปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการแขงขัน
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ของธุรกิจ จะทําใหการดําเนินธุรกิจมีโอกาสประสบความสําเร็จและเกิดการเติบโตอยางตอเนื่องได 

การศึกษาธุรกิจครอบครัวในบริบทของผลการประกอบการของธุรกิจ ท่ีไดรับอิทธิพลจากครอบครัว 

ไดรับความสนใจอยางสูงในปจจุบัน การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ไดช้ีใหเห็นวารูปแบบธุรกิจครอบครัวเปน

ระบบที่มีการควบคุมโดยครอบครัว การดําเนินธุรกิจและความเปนปจเจกชนของสมาชิกในครอบครัว

ท่ีเขามาเกี่ยวของกับธุรกิจ องคประกอบทั้งสามอยางนี้มีผลตอการประกอบการของธุรกิจครอบครัว 

(Habbershon et. al., 2003) โดย Habbershon et.al., (2003) เห็นวาปฏิสัมพันธของครอบครัวและ

ความเกี่ยวพันกับสมาชิกครอบครัว ในการจัดการความสามารถและทรัพยากรของธุรกิจ สรางความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

 การศึกษาวิจัยจํานวนมากยืนยันถึงวาธุรกิจครอบครัวสามารถสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

(competitive advantage) ไดมากกวาธุรกิจประเภทอื่น โดยการศึกษาบนพื้นฐานของแบบจําลอง

ความสําเร็จในอนาคต (Aronaff and Ward, 1995)  สอดคลองกับ Toivonen  (2003) ซ่ึงไดศึกษา

ปจจัยที่มีผลในเชิงบวกที่ช้ีวัดความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวที่มีมากกวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัวดวย

เชนเดียวกัน 

 ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว มีการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้โดยไดอธิบายไวหลาย

ปจจัย การจัดการธุรกิจครอบครัวไดรับรวบรวมไวกับคานิยมและการจัดการซึ่งเปนสิ่งที่เกิดขึ้นกอน

ความสําเร็จของธุรกิจ (Habbershon and William , 1999;  Salvato et al., 2002) ระบบการตัดสินใจที่

ไมเปนทางการและโครงสรางองคการที่ซับซอนนอยกวา (Daily  and Dollinger, 1993) การดํารงไว

ในความยืดหยุนของผูนําในการจัดการ  (Goffee and Scase, 1985)  และการตัดสินใจที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ (Tagiuri and Davis, 1996) จุดมุงหมายของธุรกิจครอบครัวพบวาสามารถสรางความ

หวงใยเอื้ออาทรในมือคนหนึ่งของสมาชิกครอบครัวไปสูมืออีกคนหนึ่งที่เต็มไปดวยความ

จงรักภักดี (loyalty) (Ward, 1988; Tagiuri and Davis, 1996)  

 การสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัวไดรับการอธิบายวา มีความยืดหยุน

ตอการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมทางธุรกิจสูง (Dreux,1990) ธุรกิจครอบครัวยังคงรักษา

ลักษณะการจัดการสวนตัวที่เขมแข็ง ซ่ึงเกี่ยวของกับรูปแบบของธุรกิจครอบครัวในการเปนผูนําที่

สรางสรรค (Pervin,  1997) นอกจากนี้ความเขมขนของความเปนเจาของที่มีตอธุรกิจครอบครัว 

แสดงใหเห็นถึงพันธะสัญญาที่แข็งแกรง แผนระยะยาวที่ดี ความสามารถของการประเมินตัวเองและ

การปรับตัวที่รวดเร็วเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ (Moscetello,  1990) ธุรกิจครอบครัวมี

แผนเพื่อความเติบโตไปขางหนาดวยการที่สมาชิกครอบครัว ไดสัมผัสกับธุรกิจตั้งแตยังเล็ก ทําให

สมาชิกครอบครัวเหลานี้มีทักษะและความสามารถในเชิงธุรกิจสูง (Kets de Vries, 1993)  
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 ปจจัยที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัวไดอธิบายเพิ่มเติมวา เปน

ธุรกิจที่มีการทํางานที่มีความยืดหยุน (Goffee and Scase , 1985) มีความสามารถที่จะหลอหลอมให

บุคลากรมีความรูความชํานาญทางธุรกิจ (Moscetello,  1990)  การคัดเลือกคนเขาทํางานต่ําและ

ตนทุนการจางงานต่ํา (Levering and  Moskowiz, 1993) ผลิตภาพของบุคลากรสูงกวาธุรกิจอื่น 

(Rosenblatt et. al., 1985) ความผูกพันของครอบครัว สงเสริมใหเกิดการจูงใจสูงอยางเต็มใจ และมี

ความจงรักภักดี (Tagiuri and Davis, 1996)  และความเต็มใจของสมาชิกครอบครัวที่จะนําผลกําไร

กลับเขาลงทุนตอในธุรกิจครอบครัว (Kets de Vries, 1993) ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยที่สรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันในธุรกิจครอบครัวเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น และสรางผลการ

ประกอบการที่ดีข้ึน สงเสริมธุรกิจใหขยายตัวเติบโตไดในระยะยาว และยั่งยืนตอไป จะเห็นไดวา

ภูมิหลังของธุรกิจครอบครัวมีความแตกตางจากธุรกิจประเภทอื่นๆ และสงผลตอธุรกิจ 

(Gudmundson et. al., 1999; Winter et. al., 1998)  

          ภาพที่ 2.2 SBI (Sustainable Business Institute-SBI) ไดทําการสํารวจธุรกิจครอบครัวและ

จุดแข็งที่เกี่ยวพันกับธุรกิจครอบครัวที่มีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืน 
 

 
ภาพที่ 2.2  การประเมินจุดแข็งของธุรกิจครอบครัว 

 แหลงที่มา:  (1) SBI  Family Business Survey, 2003 

            (2) Harju and Heinonen, 2004 : 6. 
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 งานวิจัยที่สนับสนุน SBI คืองานวิจัยของ Tagiuri and Davis (1996) ท่ีศึกษาถึงความ

เขมแข็งและพันธะสัญญาของธุรกิจครอบครัว ธุรกิจครอบครัวคิดวาจุดแข็งสําคัญที่สุดของพวกเขา

คือการทําการตัดสินใจอยางรวดเร็ว ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญที่ถูกอธิบายอยางสอดคลองกันของ

สมาชิกในครอบครัวและพันธะสัญญาที่เขมแข็งของสมาชิกครอบครัวที่มีตอธุรกิจ บนเงื่อนไขที่วา

แมวาธุรกิจครอบครัวจะขาดความเปนระบบและกฏเกณฑท่ีแนนอนแลว แตระบบและกฏเกณฑท่ี

เขมงวดก็ไมไดมีผลตอความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวแตอยางใด 

 การศึกษาที่นาสนใจอีกเรื่องคือการศึกษาของ Harju and Heinonen (2004) ซ่ึงไดศึกษาปจจัยที่มี

ผลตอความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว โดยทําการศึกษาลักษณะที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน

ของธุรกิจครอบครัว เทียบกับสถานภาพทางการเงินและอัตราการเติบโตของบริษัท ซ่ึงพบวา เปาหมาย

ระยะยาวมีความสําคัญมากกวาเปาหมายทางธุรกิจระยะสั้น บทบาทของสมาชิกครอบครัวและบทบาท

ทางธุรกิจมีความชัดเจน ความปรองดองของสมาชิกครอบครัว สมาชิกครอบครัวยอมรับความเสี่ยงและ

พรอมจะลงทุนเพิ่มเขาไปในธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของตลาดถือเปนโอกาสทางธุรกิจ มีการสราง

นวัตกรรมตอเนื่อง มีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง และพันธะสัญญาของครอบครัวตอธุรกิจเปนสิ่ง

สําคัญที่สุด ปจจัยเหลานี้ Harju and Heinonen (2004) ไดคนพบวาเปนปจจัยที่สําคัญและมีอิทธิพล

ตอการเติบโตอยางตอเนื่องยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว (Harju and Heinonen,  2004: 7) 

  McCann  et  al.  (2001) ไดทําการศึกษาพบวาธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จและมีการเติบโต

อยางตอเนื่องเปนเพราะมีการพัฒนานวัตกรรมและความสามารถทางการแขงขันใหมๆ (ability  of 

renewal) เชน การลงทุนสรางระบบการจัดการ 

 กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ โดยการใชทรัพยากรพอเพียง (adequate) เพื่อสราง

การเติบโตโดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหม, บริการที่แตกตางและการลงทุนในดานทรัพยากรมนุษยท่ี

ไมไดมาจากสมาชิกครอบครัวในชวงตางๆ ของวงจรชีวิตของครอบครัว (family cycle) 

 การมุงกําไรของธุรกิจครอบครัวไดรับการอธิบายโดยความเกี่ยวของกับความเปนครอบครัว 

ในธุรกิจครอบครัวที่มุงสูการเติบโต ในอีกดานหนึ่ง ลักษณะครอบครัวที่เรียกวา “Schumpeterian” 

คือ การมุงสูนวัตกรรม (renewal-oriented) และการมุงสูการจัดการกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

มากกวาการใหคํามั่นสัญญาโดยไมสามารถทําได ธุรกิจตองการผูรักษาคํามั่นสัญญาที่มีตอธุรกิจ  

มิฉะนั้นแลวบทบาทของครอบครัวจะไมมีความสําคัญเชนนั้นอีกตอไป แตจะนําไปสูความออนแอ

ท่ีจะสรางนวัตกรรมและโอกาสขับเคลื่อนธุรกิจไปขางหนา เพื่ออธิบายสิ่งที่กลาวนี้ จะแสดงภาพ

ธุรกิจครอบครัวตามแนวความคิดของ Letourneau and Allen (1999) ซ่ึงจะสรุปภาพรวมของ

จุดมุงหมายของธุรกิจครอบครัวชัดเจนที่สุด 
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 ภาพที่ 2.3  ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จคือธุรกิจครอบครัวที่มีความปรองดอง

กลมเกลียวกัน (harmonious) คือเบื้องหลังความสําเร็จของธุรกิจซึ่งมีการสรางนวัตกรรมใหมๆ 

ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จจะเปนการรวมปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของธุรกิจเขา

ดวยกัน ในธุรกิจครอบครัว  ครอบครัวและธุรกิจเปนสิ่งที่ใกลชิดกันมาก ธุรกิจครอบครัวตองเผชิญ

กับสภาพแวดลอมในการแขงขัน ดังนั้นถาเบื้องหลังคือครอบครัว คอยชวยสนับสนุนเบื้องหนาคือ

ธุรกิจเพื่อการแขงขัน โดยไมตองคอยเหลียวหลังกลับมาหวงใยครอบครัว ก็จะทําใหธุรกิจเดินหนา

สูการเติบโต และสรางนวัตกรรมทางธุรกิจได (Habbershon and William, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.3  จุดมุงหมายของธุรกิจครอบครัวซึ่งเกี่ยวของระหวางความเปนครอบครัวและ 

        การจัดการธุรกิจ                      

แหลงที่มา: Letourneau and Allen, 1999. 

 

 เมื่อพิจารณาความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว ปจจัยที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จคือ

อะไร Gudmundson et al. (1999) กลาววา ความตองการความเขาใจอยางมากของบริบท

ธุรกิจครอบครัวเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง เพราะสิ่งที่เขามากระทบธุรกิจมีมากมาย หนาที่ของ

ธุรกิจคือมีความสุขุมและมองการณไกลตอสถานการณและปรากฏการณที่เกิดขึ้น ที่จะทําให

ธุรกิจครอบครัวออนแอหรือแข็งแกรงตามลําดับ เปาหมายความเปนเอกภาพและการ

ดําเนินงานมีผลกระทบตอภาพรวมของธุรกิจ  รูปแบบของครอบครัวมีความสําคัญของตอ

การเผชิญกับสถานการณทางธุรกิจและปรากฏการณทางธุรกิจที่เกิดขึ้น 

จุดมุงหมายของธุรกิจของครอบครัว(ภายใน) 

จุด
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การจัดการธุรกิจแบบ 

Schumpeterian 

“บานแหงธุรกิจ” 

(House of business) 

“เครื่องพิมพธนบัตรของครอบครัว” 

(Family money machine) 

ครอบครัวกลมเกลียว เปนแหลงสราง

เงินและผลการประกอบการที่ดี 

“หองโถงยามวาง” 

(Hobby saloon) 

“ชีวิตครอบครัวแบบดั้งเดิม” 

 (Family life tradition) 
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 ปรากฏการณหรือ

สถานการณของธุรกิจ รูปแบบของครอบครัว 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

ธุรกิจสรางกําไร 

เติบโต 

สูสากล 

สืบทอดธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

 

ภาพที่ 2.4  สถานการณหรือปรากฏการณท่ีสงผลกระทบตอธุรกิจครอบครัว 

แหลงที่มา: Harju and Heinonen, 2004: 14. 

 

 แนวคิด “ครอบครัว” ในดานลักษณะรูปแบบนําไปสู “ธุรกิจ” ดังนั้นการทําความเขาใจเพียง

เรื่องคําจํากัดความธุรกิจครอบครัวคงไมมีประโยชนอะไร  อยางไรก็ดี รูปแบบครอบครัวชี้ความเปน

ครอบครัว รูปแบบครอบครัว (family  features) มีผลตอการใชทรัพยากรและขอจํากัดของธุรกิจ

ครอบครัวตามสถานการณ การศึกษาจุดแข็งของธุรกิจครอบครัวในสถานการณท่ีแตกตางกันเปน

เรื่องสําคัญ จากจุดที่แสดงภาพของธุรกิจครอบครัวไปสูภาพของธุรกิจ การศึกษารูปแบบธุรกิจ

ครอบครัวนําไปสูการปรับปรุงผลการประกอบของธุรกิจครอบครัว (Aronoff and Ward, 1995) ใน

การศึกษาธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหสถานภาพทางการเงิน

ของธุรกิจและการเติบโต แสดงใหเห็นวาการประเมินในเชิงความเห็น (subjective) ของ

ผูประกอบการหรือผูจัดการในสถานการณนั้น ซ่ึงนําไปสูการพิจารณาตีความผลของการศึกษาใน

ท่ีสุด การเติบโตของธุรกิจไมไดเปนประเด็นสําคัญ ถึงแมวาบอยครั้งจะเปนการศึกษาในระยะยาว
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อยางใกลชิดเพื่อเชื่อมโยงกับความเที่ยงตรง (validity) และความสามารถในการทํากําไร 

(profitability) ของธุรกิจ ธุรกิจครอบครัวที่สรางสรรคส่ิงใหมๆ (renewing family business) มี

ศักยภาพที่ดีในการคนหาเสนทางการเติบโต (growth  path) ซ่ึงการศึกษาของ Harju  and  Heinsnen 

(2004) ศึกษาบนพื้นฐานของผูประกอบการแบบ “Schumpeterian” การพัฒนาธุรกิจแบบมืออาชีพ 

และพันธะสัญญาของครอบครัวที่แข็งแกรง สามารถสรางอนาคตของธุรกิจครอบครัวดวยมุมมอง

ระยะยาว (Ward, 1997) 

 

          2.2.10   ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัว 
                         2.2.10.1  ทฤษฎีระบบ   (The Systems Theory) 

                        Gersick, Lansberg, Davis (1990) และ McCollom (1988) ไดอธิบายไวในหนังสือ 

Generation to Generation วา  ทฤษฎีท่ีนํามาอธิบายธุรกิจครอบครัวไดดีท่ีสุดและเปนที่นิยมกันอยาง

สูงในการทบทวนวรรณกรรมเรื่องธุรกิจครอบครัว คือ ทฤษฎีระบบ (The Systems Theory)  ทฤษฎี

ระบบเปนทฤษฎีท่ีนํามาใชในการอธิบายธุรกิจครอบครัว ธุรกิจครอบครัวประกอบดวยองคประกอบ

ท่ีเกี่ยวของและมีความสัมพันธกับครอบครัว (family) การจัดการ(management) และความเปน

เจาของ (ownership)  องคประกอบทั้งสามสวนรวมกันขึ้นเปนระบบ แตละองคประกอบเปนระบบ

ยอยของระบบใหญ ธุรกิจและครอบครัวจึงดําเนินไปเพื่อองคประกอบที่ถือเปนระบบยอยของ

ระบบใหญคือธุรกิจครอบครัว (family business) นั่นเอง 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.5    แบบจําลองทฤษฎีระบบของธุรกิจครอบครัว 

แหลงที่มา: Gersick, Lansberg, Davis and McCollom, 1988;  Poza, 2004: 9. 



 52 

 

     ภาพที่ 2.5   แสดงถึงความสัมพันธท่ีทําซอนกันของความเปนเจาของ  ครอบครัว 

และการจัดการ ระบบยอยทั้งสามถูกแยกออกจากกัน แตเกิดความสัมพันธท่ีทับซอนกันเมื่อกลายมา

เปนธุรกิจครอบครัว นอกจากนี้การดําเนินธุรกิจครอบครัวยังถูกกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอก

ธุรกิจอีกดวย เพื่อใหธุรกิจครอบครัวสามารถดําเนินธุรกิจไปไดอยางเหมาะสม ระบบยอยทั้งสาม

สวนอันไดแก ครอบครัว การจัดการ และความเปนเจาของจะตองถูกประสมประสาน (integrated) 

เขาดวยกันอยางพอดีลงตัว เพื่อใหเกิดหนาที่ท่ีครบถวนสมบูรณของธุรกิจครอบครัว ทฤษฎีระบบ

ไดแนะนําวา เพื่อที่จะใหผลลัพธท่ีไดจากระบบมีความสมบูรณแบบ ทั้งสามระบบยอยและระบบ

ธุรกิจครอบครัวทั้งระบบจะตองเติมความหลากหลายที่ลวนเปนสิ่งจําเปน (เชนความสามารถภายใน

ตัวธุรกิจเอง  การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  การสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

เปนตน) เพื่อปรับสภาพธุรกิจใหเขากับสิ่งแวดลอม จึงจะทําใหธุรกิจครอบครัวเกิดผลสําเร็จอยาง

เต็มประสิทธิภาพ 

      ทฤษฎีระบบ ไดกลาวไววาสําหรับธุรกิจครอบครัวเองแลว การที่จะบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จได จําเปนตองประสมประสานระบบยอยทั้งสามเขาดวยกันอยางเหมาะสม ความเปน

ครอบครัว การจัดการ และความเปนเจาของ หากขาดอยางใดอยางหนึ่ง ธุรกิจครอบครัวก็ไม

สามารถประสบความสําเร็จได กลาวคือ ครอบครัวยอมรูดีและเขาใจดีท่ีสุดวาระบบของสังคมมี

ความสลับซับซอนและมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา (dynamic social system) ครอบครัว

จะปรับตัวเขากับระบบสังคมดังกลาวไดอยางไร แตขณะเดียวกันความเปนครอบครัวอาจกระทบกับ

ความเปนเจาของและการจัดการ ระบบยอยระบบหนึ่งไมสามารถดํารงอยูไดเพียงลําพัง แตจะตอง

อยูรวมกันอยางสอดคลองกันและมีความสมดุลกันจึงจะทําใหระบบใหญท่ีประกอบกันขึ้นเปน

ธุรกิจครอบครัวอยูรอดและเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน  

                    การศึกษาทฤษฎีระบบเพื่อนํามาอธิบายธุรกิจครอบครัวจึงเปนการศึกษาถึง

ความสัมพันธและความขัดแยงกันของระบบยอยทั้งสามระบบที่จะทําใหธุรกิจครอบครัวอยูรอด

หรือเติบโตตอไปได ทั้งนี้เพื่อประโยชนของระบบยอยทั้งสามคือ ครอบครัว การจัดการและความ

เปนเจาของ  ซ่ึงนําเปนรูปแบบสําคัญของความเปนธุรกิจครอบครัว  การตอบคําถามที่วาประธาน

กรรมการบริหาร (CEO) ของธุรกิจครอบครัวจะใหความสําคัญกับอะไรมากกวากันระหวาง

ครอบครัว การจัดการ หรือความเปนเจาของ หาก  CEO ใหความสําคัญระบบยอยระบบใด มากเกินไป ก็

จะเกิดผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว และอาจนําไปสูความขัดแยง 

ขัดผลประโยชนและทําลายธุรกิจครอบครัวในที่สุด อยางไรก็ดี CEO ควรใหความสําคัญกับระบบยอย

ใดมากกวากัน จึงเปนคําถามที่เปนคําตอบสําหรับความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวที่จะสามารถอยูรอด 

เติบโต และมีความยั่งยืนตอไป 
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                               1)  ขอบเขตระบบยอยที่ไมมีความชัดเจน                                             

 ไดกลาวมาแลววาธุรกิจครอบครัวประกอบดวยสามระบบยอยคือ ครอบครัว 

การจัดการและความเปนเจาของ แตละระบบยอยลวนมีเปาหมายของตนเองที่แตกตางกันและมี

หลักการดําเนินการที่แตกตางกัน   

             Poza  (2004) ศาสตราจารยดานธุรกิจครอบครัวและผูอํานวยการศูนย

ปฏิบัติการธุรกิจครอบครัว Case Western Reserve University ไดอธิบายไวในหนังสือ Family 

Business (2004: 10-12) วา เนื่องจากธุรกิจครอบครัวมีความซับซอนมาก ระบบยอยทั้งสามอันไดแก 

ครอบครัว การจัดการและความเปนเจาของ มักมีหลักการบริหารจัดการและเปาหมายแตกตางกัน 

ดังนั้นความไมชัดเจนระหวางการบริหารที่มุงเนนครอบครัว การจัดการและความเปนเจาของจึงมัก

ทับซอนกันอยู ขาดความชัดเจนและโปรงใสในการบริหารจัดการ งานวิจัยในทางสังคมศาสตรทั้ง

เศรษฐศาสตรและจิตวิทยาสังคม แสดงใหเห็นวาอารมณในการบริหารธุรกิจครอบครัวมักมีความ

โนมเอียงไปในทางเพื่อครอบครัวมากกวาการบริหารจัดการบนพื้นฐานหลักการและเหตุผลทาง

ธุรกิจหรือความเปนเจาของ 

   การตระหนักในปญหาสวนที่เกี่ยวของกับลูกจางของบริษัทหรือสมาชิก

ในครอบครัว พบวาเจาของ มักทําการตัดสินใจบนพื้นฐานเพื่อประโยชนของครอบครัว การจัดการ

และความเปนเจาของอยางใดอยางหนึ่งมากกวาการใหความสําคัญกับลูกจางของบริษัท หรืออาจ

เปนการตัดสินใจดานธุรกิจเพื่อประโยชนของสมาชิกในครอบครัว  

2) ธุรกิจครอบครัวที่มุงเนนครอบครัว  

                การดําเนินธุรกิจครอบครัวที่ใหความสําคัญกับครอบครัวหรือสมาชิก

ของครอบครัวกอนเปนสิ่งที่พบไดบอยในธุรกิจครอบครัว  ผูท่ีจะเขามาบริหารธุรกิจครอบครัวมัก

ถูกกําหนดใหเปนบุตรชายคนโต และเปนไปตามลําดับของการเลือกที่รักมักที่ชัง ซ่ึงยังคงเปน

ลักษณะเดนของธุรกิจครอบครัวในสายตาของคนทั่วไป  ระบบคุณธรรมและเกณฑสําคัญในการ

เลือกและกระบวนการสืบทอดธุรกิจสําหรับบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขามาเปนผูบริหารในระดับสูงไม

มีความหมายหรือถูกละเลยอยางสมบูรณ  บอยครั้งเราพบวานามสกุลเปนสิ่งที่ไดรับการพิจารณาใน

การรับเขาทํางานหรือการสงเสริมใหไดรับตําแหนงในบริษัทที่สูงขึ้น และถูกใชเปนเกณฑสําคัญใน

ลําดับตน ๆ  ลูกจางที่มีความสามารถและขยันขันแข็งอาจไมมีโอกาสไดรับการพิจารณาเพียงเหตุผล

วาครอบครัวตองการที่จะเปนผูควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจเอาไว การโอนธุรกิจไปสูสมาชิกใน

ครอบครัวจึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางปกติสําหรับธุรกิจครอบครัวที่ตัดสินใจบนพื้นฐานที่วาครอบครัว

(เจาของ) ตองมากอนเปนอันดับแรก  ผูบริหารที่มีศักยภาพและประสบการณสูง ซ่ึงไมใชสมาชิกใน
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ครอบครัวหรือไมมีความเกี่ยวพันกับครอบครัว ไมมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่และอาจไม

สนใจเขารวมธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจที่ควบคุมโดยครอบครัว 

                ดวยเหตุท่ีธุรกิจครอบครัวที่มุงเนนครอบครัวมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ

ครอบครัว การโอนถายธุรกิจไปสูสมาชิกครอบครัว ระบบการเงินเต็มไปดวยความคลุมเครือ และมี

การปกปดไมโปรงใส การขาดความโปรงใสในการสนับสนุนความสามารถของสมาชิกใน

ครอบครัวในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นในธุรกิจ ซ่ึงสมาชิกครอบครัวที่ไดรับมอบหมายให

บริหารธุรกิจครอบครัวอาจจะมีเหตุผลเพียงนอยนิดภายใตการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีเหตุมีผล 

เงินเดือน หรือแมแตผลประโยชนท่ีมีโอกาสไดรับจากธุรกิจ การบริหารธุรกิจมุงเนนครอบครัวมัก

บริหารจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน  ขณะที่ธุรกิจครอบครัวที่มีระบบการจัดการและ

บรรษัทภิบาลที่ดีอาจจายผลตอบแทนใหกับสมาชิกครอบครัวในรุนตอไปใหกับผูบริหารระดับสูง

ตามความสามารถ ความรับผิดชอบ และตามระบบคุณธรรม  

                                 ธุรกิจครอบครัวที่เนนความเปนครอบครัวสวนใหญมีความโนมเอียงที่จะ

จายคาจางและผลตอบแทนที่ละเลยเรื่องความรับผิดชอบ เหตุผลและระบบคุณธรรม ธุรกิจ

ครอบครัวที่เนนความเปนครอบครัวมักมีขอกําหนดเกี่ยวกับการวางแผนใหสมาชิกในครอบครัวรุน

ตอไปซึ่งมักขึ้นอยูกับวาระของสมาชิกของครอบครัวและระดับความขัดแยงที่มีความสัมพันธกับ

การ ดําเนินธุรกิจตอไปขางหนา ธุรกิจครอบครัวที่เนนความเปนครอบครัวมักมีการสงทอดอํานาจ

ใหแกสมาชิกครอบครัวในรุนตอไปในสภาวะที่ผูสงมอบและผูสืบทอดพรอมที่จะรับธุรกิจ

ครอบครัวที่มีทรัพยากรที่เหลืออยูอยางพอเพียง  

    ในกรณีท่ีสมาชิกครอบครัวรุนตอไปไมสนใจที่จะดําเนินธุรกิจตอไป

หรือไมอยากที่จะเห็นตํานานของธุรกิจในสมาชิกรุนตอไป ธุรกิจครอบครัวนั้นก็อาจถูกขายไป

ใหกับบุคคลภายนอกครอบครัว และถือเปนการปดตํานานของธุรกิจครอบครัวไปในที่สุด  

3) ธุรกิจครอบครัวที่มุงเนนการจัดการ  

                  ธุรกิจครอบครัวที่มุงเนนการจัดการดูราวกับวาจะกีดกันสมาชิก

ครอบครัวอยางจริง ๆ จัง ๆ ไมใหเขามาเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ และ/หรือ ตองการใหสมาชิก

ไดไปทํางานภายนอกธุรกิจครอบครัวเพื่อหาประสบการณสักระยะหนึ่ง แลวจึงกลับมาทํางานใน

ธุรกิจครอบครัว คุณลักษณะของสมาชิกในครอบครัวที่จะถูกคัดสรรมาทํางานในธุรกิจครอบครัวจะ

เทาเทียมกับการคัดสรรบุคคลภายนอกมาทํางานในธุรกิจครอบครัว และเปนไปตามนโยบายดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เงินเดือนของสมาชิกครอบครัวจะเปนไปตามความรับผิดชอบและ

ผลงาน ไมใชเพราะวาบุคคลนั้นมีศักดิ์ในครอบครัวนั้นในลําดับใด และจะตองมีเครื่องมือในการ

วัดผลสําเร็จของงาน เชน กําไร ผลตอบแทนของสินทรัพย สวนแบงตลาด การเติบโตของรายรับ 
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และผลตอบแทนในสวนทุน ซ่ึงเปนตัววัดผลงานจากการจัดการและการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการ

อุทิศตนเองเพื่อธุรกิจ 

                                    เมื่อสมาชิกของครอบครัวเขาสูธุรกิจ อาจเปรียบเหมือนชวงฮันนีมูนของ

สมาชิกคนนั้นกับธุรกิจ การถอดถอน หรือเลื่อนการเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับสูงของสมาชิก

ครอบครัวอาจเกิดขึ้นได และการสืบทอดธุรกิจของสมาชิกครอบครัวไมใชเปนไปโดยอัตโนมัติ เพราะ

ธุรกิจยังคงเฝามองความสามารถในการดําเนินธุรกิจครอบครัวของสมาชิกครอบครัวคนนั้น เพื่อจะ

ไดเห็นผลิตภาพ สินทรัพยท่ีเพิ่มขึ้นผานสูบริษัทขนาดใหญหรือนําธุรกิจครอบครัวเขาสูตลาด

หลักทรัพย เพื่อกระจายหุนใหแกประชาชนและพนักงานลูกจางของธุรกิจ เพื่อเขาเปนเจาของบริษัทตอไป 

                                  4) ธุรกิจครอบครัวมุงเนนความเปนเจาของ  

                                           ธุรกิจครอบครัวมุงเนนความเปนเจาของ  ชวงเวลาของการลงทุน  และ

ใหความสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งดานความเสี่ยงในการลงทุนเปนประเด็นที่สําคัญที่สุดของการ

บริหารธุรกิจครอบครัว ผูถือหุนเปนบุคคลที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรก  การวิเคราะหความเสี่ยง

ดานผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรหรือ “คาเชา” ของเจาของ เชน มูลคาหุน ผลตอบแทนจากการ

เติบโต และอัตราสวนหนี้สินตอทุน เปนเรื่องสําคัญในกรณีเชนนี้ 

 ธุรกิจครอบครัวมุงเนนความเปนเจาของมีกรอบเวลาสั้น ๆ ภายใตเหตุผล

ทางการเงินซึ่งถูกประเมิน สมาชิกครอบครัวอาจมีความเขาใจการบริหารจัดการเพียงเล็กนอย การ

ใชกลยุทธการจัดการหรือการลงทุนใหม ๆ การถูกขัดขวางไมใหสมาชิกครอบครัวเขามาเกี่ยวของ

กับการบริหารจัดการ และเปนเหตุใหสมาชิกในครอบครัวสูญเสียวัฒนธรรมการกอตั้งธุรกิจของ

ครอบครัว ซ่ึงเปนคานิยมของบทบาทของทุนแบบขันติ (patient capital) 

    ทุนแบบขันติ หมายถึง การไดเปรียบอยางมีนัยสําคัญของธุรกิจครอบครัว

จํานวนมาก ท่ีไมปรากฏ “มือ” ของผูถือหุนที่เต็มไปดวยความละโมบ เครือญาติจะไดรับ

ผลตอบแทนจากผลตอบแทนระยะส้ันจากสวนตางราคาหุนที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดหลักทรัพยและเงิน

ปนผล การกระจายหุน หรือการเพิ่มขึ้นของมูลคาหุน ผูจัดการที่มาจากสมาชิกครอบครัวเขาใจดีถึง

การถูกจํากัดความสามารถในการบริหารธุรกิจตามขอตกลงที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงจาก

ผลประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ถาสมาชิกครอบครัวทุกคนยอมรับแรงกดดันดังกลาวนี้ ผลก็

คือสมาชิกครอบครัวเหลานี้จะสูญเสียความคิดเห็น การมีสวนรวมในการจัดการ และวิสัยทัศนท่ี

ตนเองจะใหกับธุรกิจครอบครัวไปในที่สุด 
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5) ทางเลือกสูการแกปญหาระบบยอยทั้งสามที่ไมชัดเจน: การบูรณาการ 

        อยางเหมาะสม 

                                วิธีการแกไขปญหาระบบยอยทั้งสาม คือ ครอบครัว ธุรกิจ  และความเปน

เจาของ เพื่อใหระบบใหญคือธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จตามเปาหมายทางธุรกิจได คือ

การบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสมระหวางระบบยอยทั้งสามสวน แมวาการไปถึงจุดนี้เปนสิ่งที่

เรียกวา “ยากที่สุด” ก็ตาม การไปสูความรวมกันอยางลงตัว อยางไดสมดุลระหวางสามระบบ

นําไปสูการฟงเสียงของครอบครัว บรรษัทภิบาล วัฒนธรรมที่แข็งแกรง ความเปนเอกภาพของ

ครอบครัว แผนกลยุทธ นโยบายที่เปนธรรม และการปฏิบัติท่ีเขมขน นําธุรกิจครอบครัวไปสู

ความกาวหนาและยิ่งใหญ เติบโตและยั่งยืน 

                           การเขียนนโยบายที่เปนธรรมชัดเจนในเรื่องการนําสมาชิกครอบครัวเขาสู

ธุรกิจครอบครัว โดยยึดถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกันอยางเปนมาตรฐานสําหรับบุคคลที่ไมใชสมาชิก

ครอบครัวในการเขาสูธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวเขาสูธุรกิจเสมือนกับพนักงานคนหนึ่งและ

เติบโตกาวหนาตามนโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและดูแล

การใชประโยชนจากทรัพยากรของครอบครัวอยางเกิดประสิทธิภาพดีท่ีสุด คุณสมบัติของการเขาสู

ตําแหนงที่กําหนดไวสําหรับสมาชิกในครอบครัวจะไมแตกตางจากสมาชิกที่มาจากภายนอก

ครอบครัว การกําหนดผลตอบแทนเปนไปตามความรับผิดชอบและผลงาน สมาชิกครอบครัวอาจ

ออกไปหาประสบการณจากธุรกิจอื่นนอกธุรกิจครอบครัวสักระยะเวลาหนึ่งกอนกลับเขาสูธุรกิจ

ครอบครัว ซ่ึงตอไปเมื่อกลับเขามาทํางานในธุรกิจครอบครัวแลวไดแสดงฝมือและผลงานใหปรากฏ

แลว ก็ชอบที่จะไดรับการสงเสริมใหเปนผูบริหารธุรกิจครอบครัวในตําแหนงที่สูงขึ้น ในทางตรงกันขาม

หากสมาชิกครอบครัวไมสามารถแสดงความสามารถใหปรากฏได ไมมีผลงานก็อาจถอยกลับไปสู

ตําแหนงเดิมไดตามความเหมาะสม ซ่ึงตองไมแตกตางจากพนักงานหรือผูบริหารคนอื่น ๆ ในธุรกิจ 

หากผูบริหารธุรกิจครอบครัวสามารถบริหารจัดการใหเกิดความเหมาะสมไดท้ังสามระบบยอยดังกลาว

แลว ยอมทําใหระบบใหญคือธุรกิจครอบครัวเติบใหญตอไปได  การถายโอนคุณคาสําคัญ 

(important values) ตํานานอันนาภาคภูมิใจ ไปสูการปรับปรุงและเติบโตอยางมีคุณภาพอยาง

ตอเนื่องนําไปสูการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (competitive advantage) ของธุรกิจ

ครอบครัวไดตอไป 

            2.2.10.2  ทฤษฏีพัฒนาการสามมิติของธุรกิจครอบครัว 

                            (The Three Dimensions of Family Business) 

             เปนการงายที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของแตละสวนของธุรกิจครอบครัว 

ต้ังแตธุรกิจ เจาของ และครอบครัว เมื่อสมาชิกครอบครัวเขาไปหรือละทิ้งธุรกิจ เมื่อถึงเวลานั้น ๆ 
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หรือหมดเวลานั้น ๆ ลงแลว ครอบครัวเปนเรื่องราวที่ไมมีวันสิ้นสุดผานการแตงงานและเกิด 

จากนั้น แยกกันเพราะหยาขาดกันและตายจากกัน ส่ิงเหลานั้นอาจเขาใจไดโดยงายจากประสบการณ

ของตัวเราเองซึ่งถือวาเปนพลวัตรและธรรมชาติของความเปนครอบครัว  การเปลี่ยนแปลงของ

ครอบครัวมีมิติเปนเหมือนธุรกิจ เชนเดียวกันกับผูจัดการที่เขามาบริหารจัดการ แลวก็ลาออกไป  

หรือกับกลุมผูถือหุน เจาของคนใหมเขามารับผิดชอบ เขาครอบครองกิจการแทนดังนั้นเจาของคน

เกาก็ตองปลอยวางมือออกจากธุรกิจไป ดูเหมือนวาความสําคัญอยูท่ีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ

ครอบครัวโดยรวม ปจเจกบุคคลจะเคลื่อนตัวขามอาณาเขต “ภายใน” ของระบบ ในทางตรงขามการ

เคลื่อนยายของสมาชิกครอบครัวจากสวนหนึ่งไปอีกสวนหนึ่ง เชน จากสมาชิกครอบครัว ไปสู

สมาชิกครอบครัวและลูกจาง หรือจากลูกจางไปสูความเปนทั้งลูกจางและเจาของธุรกิจ ซ่ึงเปน

ปฏิกิริยาในการเขาสูระบบ แบบจําลองพัฒนาการสามมิติ ไดอธิบายถึง แตละสวนของระบบ อัน

ไดแก ความเปนเจาของ ครอบครัว และธุรกิจ ผานแตละลําดับขั้นตอน ระบบยอยครอบครัวจะมี

ข้ันตอนของตัวเอง   ธุรกิจก็เชนเดียวกันจะกาวผานลําดับที่เปนขั้นตอนเฉกเชนกัน อิทธิพลของ

กระบวนการเหลานี้จะมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน แตก็ตางเปนอิสระซึ่งกันและกันดวย แตละสวนจะ

เปลี่ยนแปลงไป กาวไปดวยระบบในตัวมันเอง และตามลําดับของตัวมันเองดวย 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันอิ่มตัวของ

ธุรกิจ 

การควบคุมของ
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สภาเครือญาติ 
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เริ่มตน 

การเขาสู

ธุรกิจ 

การทํางาน

รวมกัน 

การผานการ

บมเพาะ 

แกนธุรกิจ(Business Axis) 

แกนครอบครัว (Family Axis)

แกนความเปนเจาของ (Ownership Axis) 

ภาพที่ 2. 6  รูปแบบพัฒนาการสามมิติของธุรกิจครอบครัว 

              แหลงที่มา : Lansberg et al., 1988: 33. 
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Gersick et al. (1998) อธิบายวาแกนของความเปนเจาของ ครอบครัว และธุรกิจถูกนํามาพัฒนาเขาไป

ดวยกัน  แบบจําลองพรรณนาถึงแกนสามมิติท่ีกาวไปขางหนา ทุก ๆ ธุรกิจครอบครัวไดกาวไปสูจุด

ของการพัฒนาความเปนเจาของ บางจุดในแกนการพัฒนาครอบครัว และบางจุดในแกนพัฒนา

ธุรกิจ ธุรกิจจะนําเอาลักษณะพิเศษที่กําหนดขึ้นตามแนวคิดจากจุดการพัฒนาทั้งสามแกน ใน

รูปแบบ ในคุณลักษณะที่เปนที่ตองการเพื่อการพัฒนาไปตามความเหมาะสมและมิติของเวลาที่

เคลื่อนที่ไป แตละมิติหรือแกนก็จะมีลักษณะเหมาะสมกับสถานการณหนึ่งๆ ชวงเวลาหนึ่ง ๆ  

 2.2.10.3   ทฤษฎีตัวแทน  (Agency Theory)  

  ความเชื่อดั้งเดิมของทฤษฎีตัวแทนไดกลาวไววาเจาของและผูจัดการ (ซ่ึงเปนตัวแทน

ของเจาของ) จะลดความตองการที่จะบริหารธุรกิจครอบครัวอยางเปนทางการดวยการเปนตัวแทนและ

เปนไปตามกลไกของบรรษัทภิบาลดังนั้นจึงเปนการลดตนทุนของการเปนตัวแทนของเจาของใน

ธุรกิจครอบครัว  แตเมื่อเร็วๆ นี้ทฤษฎีตัวแทนไดถูกใชเพื่ออธิบายตัวแทนธุรกิจครอบครัวในทาง

ตรงกันขาม  งานวิจัยไดสรุปวาธุรกิจครอบครัวมีรูปแบบของตนทุนมากไปกวานั้น นั่นคือรูปแบบ

ของบรรษัทภิบาลแบบองคการ 

  ผูจัดการที่เปนเจาของจะเพิ่มตนทุนการเปนตัวแทนจากการที่พวกเขาไมสามารถ

จัดการความขัดแยงระหวางเจาของ และระหวางผูจัดการที่เปนเจาของและผูจัดการที่ไมใชสมาชิก

ในครอบครัว  

 ท้ังนี้ การจัดการธุรกิจครอบครัวที่แยกความเปนเจาของออกจากการจัดการ จึงเกิด 

“ตนทุนของตัวแทน (agency cost)”  ท่ีเกิดจากผลประโยชนทับซอน (conflicts of interest) ระหวาง

ความตองการของผูถือหุนกับการดําเนินงานของผูจัดการ ดังนั้น ผูจัดการอาจจะดําเนินการเพื่อ

ประโยชนของตนเองมากกวาของเจาของเพราะฉะนั้นในการแกปญหาตัวแทน หรือที่เรียกกันวา 

agency problem เพื่อใหการจัดการธุรกิจครอบครัวเปนไปเพื่อประโยชนของเจาของอยางมี

ประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูจัดการ ไมใหกอพฤติกรรมที่

ฉอฉลและตองสรางสิ่งจูงใจใหบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพแทน 

 พันธะสัญญาดานความสัมพันธท่ีถูกสรางขึ้นเมื่อธุรกิจกําลังมีปญหาเขาสูความตึง

เครียดระหวางเจาของและตัวแทนธุรกิจครอบครัว ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนการเปนตัวแทนเขาไปใน

การบริหารธุรกิจครอบครัว  ในเรื่องตนทุนตัวแทนที่เกิดขึ้นเพราะความไมลงรอยกันระหวาง  CEO 

และสมาชิกครอบครัวก็คือวา  (1)  ความสามารถของ   CEO ถูกเก็บเอาไวบนพื้นฐานของการเปน

สมาชิกครอบครัว  (2)  การละเลยการวางแผนกลยุทธเพราะความขัดแยงกันของสมาชิกครอบครัว 

(3) การขาดความกาวหนาในอาชีพการงานของตัวแทนที่ไมใชสมาชิกครอบครัว (4)  การขาดการ
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ควบคุมดูแลผลงานของสมาชิกของครอบครัว  (5)  การขาดการควบคุมดูแลผลการประกอบการของ

ธุรกิจครอบครัว  (6)  การบริหารจัดการที่พยายามที่จะเลือกหนทางที่เสี่ยงตอครอบครัวใหนอยที่สุด 

 การตัดสินใจเชิงกลยุทธมักเปนผลประโยชนทับซอนระหวางผูถือหุนของธุรกิจ

ครอบครัวและผูจัดการที่เปนเจาของ  รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่ม อัตราการเติบโต 

การกอหนี้  การลงทุน  เงินเดือนของ  CEO   และ CEO  ท่ีมาจากทายาท เปนตน 

  งานวิจัยจํานวนมากแนะนําวาตนทุนของตัวแทนอาจจะควบคุมหรือหลีกเลี่ยงไดโดย

การใชการจัดการและวิธีการบรรษัทภิบาลที่แนนอนและชัดเจน  แตงานวิจัยบางชิ้นใหคําแนะนําวา

กลไกที่จะควบคุมผลการประกอบการและการทําการตัดสินใจของผูบริหารครอบครัวไมใชเรื่อง

ของวิธีการบรรษัทภิบาลเพียงอยางเดียว แตจะตองรวมถึงระบบของการบริหารจัดการที่มีลักษณะ

พิเศษที่จะควบคุมตนทุนการเปนตัวแทนเหลานี้  

  ทฤษฎีตัวแทนที่นํามาใชสําหรับธุรกิจครอบครัวเชื่อวา คณะกรรมการของธุรกิจ

ครอบครัวจะเปนกลไกสําคัญในการจํากัดพฤติกรรมการทําเพื่อประโยชนสวนตนของผูจัดการใน

สถานการณท่ีผูจัดการธุรกิจและเจาของมีเปาหมายตางกัน  สําหรับเหตุผลนี้ผูเชี่ยวชาญดาน

บรรษัทภิบาลไดใหความเห็นรวมไปถึงกรรมการจากภายนอกที่มาเปนประธานของคณะกรรมการ

ซ่ึงมีอิสระในการตัดสินใจจากผูบริหารระดับสูงโดยเชื่อวาคณะกรรมการที่เปนอิสระเหลานี้จะ

กํากับดูแลใหธุรกิจครอบครัวเปนไปอยางโปรงใสเพื่อรักษาชื่อเสียงของพวกเขาและกํากับดูแลให

ธุรกิจครอบครัวดําเนินไปอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 ธุรกิจครอบครัวตองเผชิญกับการแขงขัน  การหดตัวของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ซ่ึงเปน

ท่ีมาของการตองคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ  มากยิ่งขึ้นและการใชกลยุทธใหม ๆ ตลอดเวลา  เจาของ

ธุรกิจครอบครัวยังตองหวงใยทายาทรุนตอจากเขาซึ่งเกี่ยวของกับการขยายธุรกิจครอบครัวและ

สรางตํานานของธุรกิจครอบครัว ส่ิงนี้ทําใหเจาของธุรกิจครอบครัวกลัววาทายาทรุนตอไปของพวก

เขาที่กําลังเติบโตขึ้นกําลังคิดวาธุรกิจครอบครัวเปนสิ่งที่ไมนาพิศสมัยและทําใหทายาทเหลานี้เดิน

ออกไปจากธุรกิจครอบครัวไปยังที่อ่ืน ๆ  

  อีกดานหนึ่งทายาทรุนตอไปของครอบครัวอาจจะหวงใยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาไดรับรู

และเห็น  CEO ท่ีเปนรุนกอนหนาเขา  ท้ังสองรุนกังวลวาการเติบโตที่ซับซอน  ภาษีท่ีโหดราย  

กฎหมายภาษีเกี่ยวกับพินัยกรรม  ทําใหเจาของพยายามทําใหเสียภาษีใหนอยที่สุดดวยการเขามา

ควบคุมและบริหารธุรกิจครอบครัวดวยตนเอง  ดังนั้นการลดตนทุนของตัวแทนที่มาจากสมาชิก

ภายนอกครอบครัวจึงเปนสิ่งที่เปนไปไมได  
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                                              2.2.10.4  ทฤษฎีผูพิทักษผลประโยชน  (Stewardship Theory) 

  ขณะที่ทฤษฎีตัวแทน (Agency  Theory) อยูบนพื้นฐานในการแสดงอยางมีเหตุผล

ของบุคคล แตพบวา ทฤษฎีผูพิทักษ (Stewardship  Theory) จะอยูบนแบบจําลองที่แตกตางกัน 

(Davis, Schoorman and Donaldson, 1997) ซ่ึงตรงขามกับ Agency Theory ท่ีช้ีวาผูจัดการไมไดถูก

จูงใจโดยเปาหมายสวนตัว แตเปน “ผูพิทักษ” (steward) ซ่ึงมีวัตถุประสงคตามผลประโยชนของ

องคการเปนสิ่งแรก การทําใหบรรลุเปาหมายขององคกรมากกวาสวนตัว ผูพิทักษจะเลือกทําเพื่อ

องคกรมากกวาการทําเพื่อสวนตัว แมวาการตัดสินที่ถูกตองตามหลักการและทําใหเขาไดรับ

ผลประโยชนก็ตามใน Stewardship Theory ผูจัดการจะคนหารางวัลเพื่อสวนตัวอยาง เชน Agency 

Theory ยิ่งไปกวานั้นการกระทําของผูพิทักษยังทําเพื่อผลประโยชนขององคกร (Corbetto  and 

Salvato, 2004) Davis, Schoorman  and Donaldson (1997) ไดแสดงใหเห็นวา Stewardship Theory 

เปนสวนประกอบของ Agency  Theory มากกวาจะอยูตรงกันขามกับ Agency Theory  และสมควร

นําทั้งสองทฤษฎีมาประสมประสานกัน เพื่อใชในการอางอิงในการศึกษามากกวา 

 ในการศึกษาระดับนานาชาติของสหรัฐอเมริกา เรื่องธุรกิจที่ดําเนินการโดย

ครอบครัว Zahra (2003) แสดงใหเห็นวาความลึกซึ้งในการสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัวและ

เปนผลใหมีการพัฒนาความไวเนื้อเชื่อใจกันและเปนกําลังใจใหกัน ครอบครัวมีผลตอการขยาย

ธุรกิจครอบครัวไปทั่วโลก ยิ่งไปกวานั้น Zahra  (2003) ยังไดช้ีใหเห็นวาลักษณะตัวแทนในการ

ติดตอทางธุรกิจที่มีความเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจอยางคนในครอบครัว ทําใหเกิดการตกลงซื้อขาย

กันทางการตลาด 

 ขณะที่ Zahra  (2003) ไดแสดงมุมมองของผูพิทักษซ่ึงเปนผูจัดการที่เปนเจาของและ

ไดแสดงบทบาทผูพิทักษท่ีดีในการใชทรัพยากรของธุรกิจในธุรกิจระหวางประเทศ แสดงบทบาทที่

ทําใหเกิดความพอใจทั้งวัตถุประสงคสวนตัวและวัตถุประสงคทางธุรกิจไปดวยกัน ไดสรางให

เกิดผลประกอบการธุรกิจที่สูงขึ้น (Davis , Schoorman and Donaldson, 1997)   
                      2.2.10.5      ทฤษฎีการถายโอน/เปลี่ยนผานธุรกิจ  (Organization Transition Theory) 
                                    1)  ทฤษฎีการกอตั้ง  (Theoretical Foundation ) 
                แนวคิดของการจัดการธุรกิจของผูกอตั้งสูการถายโอนธุรกิจไปยังทายาท

ในองคการสูธุรกิจที่เติบใหญข้ึนที่มีการจัดการแบบดั้งเดิมอยางธุรกิจครอบครัวในรุนผูกอตั้ง มี

นักวิชาการที่สนใจศึกษาจํานวนมาก Schumpeter (1983) สังเกตวาธุรกิจเล็ก ๆ อยางธุรกิจครอบครัว

ท่ีเริ่มตนจากการจัดการโดยเจาของคนเดียว  ซ่ึงมีวิธีการจัดการแบบดั้งเดิม (traditional) ไดมี

พัฒนาการสูระบบการจัดการที่ทันสมัย และมีระบบการจัดการที่มีข้ันการบังคับบัญชามากขึ้น ส่ิง

เหลานี้จะเปนพลังขับเคลื่อนธุรกิจใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจเกิดการประหยัดจากขนาด 
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(economy of scale) และสรางประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นแกองคการ  ข้ันตอนการเปลี่ยนสูระบบการ

จัดการแบบองคการเปนสิ่งสําคัญของการเติบโตของธุรกิจ  กระบวนการของการมุงสูความเปน

ทางการ (formal) ข้ันตอนบรรลุสูความสําเร็จไมใชเรื่องงายนัก เมื่อมองจากมุมมองทางเศรษฐกิจ 

และมุมมองในดานการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว 

 ในประเด็นสําคัญเรื่อง “ การถายโอนหรือการเปลี่ยนผาน(transition)” จาก

ธุรกิจเล็ก ๆ ไปสูธุรกิจขนาดใหญ จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง เปนประเด็นที่นาสนใจศึกษา

เปนอยางมาก ในเรื่องนี้ Drucker (1999) ไดสนใจประเด็นเรื่องการถายโอนหรือเปลี่ยนผานธุรกิจ 

เชนเดียวกัน แตเขามุงเนนไปที่ความยากลําบากในการจัดการเพื่อมุงการเติบโตของธุรกิจ  กิจกรรม

การจัดการมีความสัมพันธกับขนาดธุรกิจ  วิวัฒนาการของธุรกิจ  และที่สําคัญคือ ความเชื่อมโยง

ระหวางผูประกอบการกับพฤติกรรมองคการ  

 วิวัฒนาการขององคการเริ่มตนจากผูกอตั้ง จากธุรกิจครอบครัวเล็ก ๆ มี

ผูประกอบการเพียงคนเดียวหรือสองคน  ไมมีโครงสรางองคการ การจัดการองคการมองเพียงแค

ประสิทธิผลของธุรกิจ  เผชิญหนากับภาวะกดดัน  โครงสรางเปนแบบตามหนาที่ถูกดัดแปลงไปสู

โครงสรางการจัดองคการแบบไมเปนทางการในแนวดิ่ง เปนการจัดการแบบศูนยกลางอํานาจ 

(centralization) ยิ่งไปกวานั้น การศึกษาวิวัฒนาการองคการมักมุงตรงไปที่ความเปนทางการ 

(formalization) ความเปนมาตรฐาน (standardization)  การรวมอํานาจ (centralization)  ขอบเขตการ

ควบคุม (span of control) ลักษณะเฉพาะเจาะจง (specialization)  ลําดับขั้นการสั่งการ(hierarchy of 

authority) ความซับซอน(complexity) ความเปนมืออาชีพ (professionalism) และสัดสวนของ

พนักงาน (personnel ratios) (Hall , 1972; Daft , 2001) 

 ขณะที่ Chandler (1980)  มุงอธิบายองคการขนาดใหญ Churchill and Lewis (1983) 

ไดมุงศึกษาองคการขนาดเล็ก ผูประกอบการธุรกิจ  โดยพวกเขาไดสรางแนวคิดการอธิบายการ

เติบโตของธุรกิจขนาดเล็กออกเปน 5 ข้ันตอนโดยการเริ่มตนจากผูกอตั้งธุรกิจซึ่งไมมีการจัดการ

แบบเปนทางการ ไมมีโครงสรางองคการ  มีหลายบทบาทหนาที่ในธุรกิจทั้งงานการจัดการและเปน

พ่ีเลี้ยงผูปฏิบัติงานในธุรกิจดวยในเวลาเดียวกัน และขั้นเริ่มตนธุรกิจนี้เปนขั้นที่ช้ีวาธุรกิจจะถาย

โอนสูรุนตอไป หรือเปลี่ยนผานไปสูธุรกิจที่ใหญข้ึนไดหรือไม  ธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จเห็นไดชัด

วามีการนําทรัพยากรมาใชเพื่อการเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ท้ัง Churchill and Lewis (1983) และChandler (1980) ไดอธิบายลักษณะ

ขององคการดวยขนาดองคการที่เริ่มใหญข้ึนเติบโตขึ้น  ซ่ึงทาทายองคการใหปรับตัวเปลี่ยนแปลง

เพื่อเติบโตหรือแมแตลมเหลว ไมวาจะเปนอยางไร โครงสรางและการจัดการเปนประเด็นที่ผูบริหาร

ตองพิจารณาใหความสําคัญอยางยิ่ง  การเปลี่ยนถายจากผูกอตั้งสูโครงสรางองคการที่ซับซอนขึ้น
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ตองการการประหยัดจากขนาดและประสิทธิภาพ (economies of scales and efficiencies)ความตองการ

นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติในองคการที่เปนทางการและรูปแบบของการจัดการ (style of 

management) ของผูบริหารเริ่มเปนปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จขององคการ จากการปรับเปลี่ยน

จากองคการที่ขาดโครงสรางสูองคการที่มีโครงสรางที่ชัดเจนมากขึ้น   ลักษณะการถายโอนเปลี่ยนผาน

สูข้ันตาง  ๆ  ของธุรกิจ  จากธุรกิจเล็ก ๆ อยางธุรกิจครอบครัวสูข้ันตอนการเติบโตในขั้นตาง ๆ จนกระทั่ง

เติบใหญกลายเปนธุรกิจระดับโลก แสดงใหเห็นในภาพที่ 2.7 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่  2.7  การประสมประสานทฤษฎีการเติบโตของธุรกิจ ของ Churchill and Lewis (1983)    

                    กับ Chandler (1980) 

แหลงที่มา : Solymossy, 1995 

 Solymossy  (1995) ไดประสมประสานงานวิจัยตามแนวคิดของ Churchill 

and Lewis (1983) กับ  Chandler (1980) เขาดวยกัน ถึงแมวาการอธิบายการเปลี่ยนผานจากธุรกิจ

ขนาดเล็ก ๆ ท่ีกอตั้งขึ้นโดยบุคคลเพียงไมกี่คนสูการจัดการตามหนาที่ในขั้นตอนการเติบโตที่ 3/1 

ขั้นตอนการเติบโตของธุรกิจของ  Churchill and Lewis   
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การรวมตัวในแนวดิ่ง (vertical integrated) ในขั้นที่ 3/2 และการแบงสวนธุรกิจ (divisional)  อยางเปน

สัดเปนสวนในขั้นตอนที่ 4 และ 5   ซ่ึงอธิบายถึงธุรกิจที่มีการเติบโตสูความยั่งยืน (sustainable) แต

กอนที่   Solymossy  (1995) จะอธิบายการคนพบของเขา  เรื่องการถายโอนและเปลี่ยนผานธุรกิจ  

ไมมีคนกลาวถึงมาเกือบครึ่งศตวรรษ  งานวิจัยที่ออกมามักมุงศึกษาความสําเร็จของธุรกิจจากตัว

บุคคลหรือลักษณะสําคัญของผูประกอบการหรือแมแตโครงสรางและการจัดการภายในองคการ  

แตไมใครมีนักวิชาการสนใจคนหาการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อองคการตองเติบ

ใหญข้ึน  มีความซับซอนมากขึ้น  ซึ่งจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการ

และพฤติกรรมองคการมากขึ้น  ปจจัยที่สําคัญของความสามารถในการอยูรอดในขั้นตอนที่หนึ่งคือ

ข้ันตอนการเริ่มธุรกิจสูข้ันตอนการถายโอนไปสูธุรกิจที่ใหญข้ึน  ผูนําคนใหมภายในองคการใหมท่ี

ใหญและซับซอนขึ้น  มีความเปนพลวัตรสูงขึ้น  แตกลับพบวาไมมีการศึกษาวิจัยวา ทําอยางไรจึงจะ

เขาใจกระบวนการและลักษณะเฉพาะเจาะจงของโครงสรางองคการที่เปลี่ยนไป  เพื่อใหไดขอมูล

และนํามาวางแผนการจัดการ และแผนเชิงกลยุทธเพื่อนําธุรกิจไปสูการเติบโตและสงผานไปยัง

ข้ันตอนตาง ๆ ไดอยางตอเนื่องทีละขั้น  ทีละขั้น  จนไปสูข้ันตอนสุดทายที่เรียกวา “ยั่งยืน” (sustain)  

 2)   กรอบแนวคิด   

 การถายโอนและเปลี่ยนผานธุรกิจ (transition) หมายถึง  กระบวนการซึ่ง

เปลี่ยนสถานภาพองคการจากลักษณะหนึ่งสูอีกลักษณะหนึ่ง เชน  ขนาดที่ใหญข้ึน ผูนําคนใหม การ

บริหารจัดการแบบใหม ๆ เปนตน บทความนี้จะนําคําจํากัดความนี้มาใชอธิบายประกอบการศึกษานี้  

ดวยเหตุผลที่การถายโอนและเปลี่ยนผานธุรกิจเปนความตองการขององคการและผูนําองคการ  

องคการจะมีการเปลี่ยนแปลงในขนาด  จากขนาดเล็ก ๆ ไปสูขนาดที่ใหญข้ึนเรื่อย ๆ มีโครงสรางการ

จัดการเปลี่ยนไป เชน จากผูประกอบการคนเดียวสูการมีโครงสรางตามหนาที่ ตองการพฤติกรรม 

ทักษะการจัดการจาก CEO ท่ีแตกตางจากเดิมออกไป ทฤษฎีแบบ “mezzo” คือการรวมกันของ

ทฤษฎีองคการและพฤติกรรมองคการ (organization behavior) เขาดวยกันเพื่ออธิบายในบทความนี้ 

 งานที่ตรงกับบทความนี้ของ  Jaques (1993) ไดช้ีใหเห็นระดับความแตกตาง

ของความสามารถในการจัดการในองคการที่ใหญข้ึนและมีความซับซอนขึ้นคือ องคการมีช้ันการ

บังคับบัญชาหลาย ๆ ช้ันขึ้น เปนทางการสูงมากข้ึนตามขนาดองคการและการเติบโตของธุรกิจ  ซ่ึง

เรียกวา “ความสามารถแบบเชาวปญญา” นอกจากนี้ Michael Hay and Peter Williamson (1991) ได

เสนอวิธีการแบบขั้นบันไดไปสูการพัฒนากลยุทธและเปนผลตอการจัดโครงสรางองคการ บนความ

เขาใจพื้นฐานของการกําหนดเปาหมายองคการ  ความจําเปนในการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอนโดย

ใชทักษะและความสามารถที่จําเปน ทําใหไปสูการบรรลุพันธกิจ (mission ) อยางไรก็ดี  ภาวะผูนํา

ในการจัดการที่จําเปนดวยวาโครงสรางและกระบวนการวิธีการของการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ี
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สัมพันธกับการเติบโตขององคการ  นํามาซึ่งระดับผลการประกอบการที่สูงสุดและสรางความพึง

พอใจใหกับผูปฏิบัติงานดวย  ซ่ึงหมายถึงระดับชั้นของการจัดการเพื่อใหบรรลุความตองการของ

องคการ  ความเชี่ยวชาญเปนพิเศษในงานของผูปฏิบัติงานในแตละลําดับชั้นดวย  ซ่ึงถือวาเปนทฤษฎี

การจัดการสมัยใหมในปจจุบัน ในงานวิจัยของเขาไดเปรียบเทียบใหเห็นถึงความเครียดที่ผูบริหาร

ตองเผชิญกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เมื่อผูกอตั้งในธุรกิจเล็ก ๆ อยางธุรกิจครอบครัวไดรับการทา

ทายกับบทบาทของนักบริหารองคการขนาดใหญท่ีมีโครงสรางองคการขนาดใหญข้ึนและซับซอน

มากขึ้น 

 

 

 

   ภาพที่ 2.8  การวิเคราะหการถายโอนงานของ CEO 

 

  

 

 

 

กระบวน 

การ 

ลักษณะงาน ความรูพิเศษ ทักษะพิเศษ ประสบการณพิเศษ 

ชนิดของงาน

บริหาร 

 

ทําดวย

ตนเอง 

ทําผาน

บุคคล

อ่ืน 

ทําดวยตนเอง   ทําผาน 

บุคคลอ่ืน 

ทําดวย

ตนเอง 

ทําผาน 

บุคคลอ่ืน 

ทําดวยตนเอง ทําผาน 

บุคคลอ่ืน 

ระดับงาน - 

 

N 

 

+ 

 

- 

 

N 

 

+ 

 

D

H 

 

L 

 

A 

 

M 

 

D

H 

 

L 

 

A 

 

M

 

T

W

D 

 

P

A 

W

D 

D

T 

W

D 

T

W 

D 

P

A 

W

D 

D 

T 

W 

D 

D

H 

 

L 

 

A 

 

M

 

D 

H 

L 

 

A 

 

M

 

เทคโนโลยี                                                                       

การบริหาร

และการเงิน 

                                                                    

การวิเคราะห

ธุรกิจ 

                                                                      

องคการ 

ประสานงาน 

การจูงใจ 

 ภาวะผูนํา 

                                                                    

แหลงที่มา : Penna, 2000. 

(-) Negative,N Neutral,(+) Positive    PAWD  Pays attention when doing them 

DH Does not have ,L little, A Average,M Much  DTWD Does not think when doing them 

TWD Thinks when doing them      DH Does not have, L Little, A  Average, 

      M much 
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 จากภาพที่ 2.8  Penna (2000) ไดสนับสนุนความตองการที่จะใหวิเคราะหพฤติกรรมของ 

CEO  ท่ีมีความสัมพันธกับลักษณะงานและปจจัยดานสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ในรายงานของ 

Penna (2000 ) อธิบายไววา CEO  ในธุรกิจเล็ก ๆ มักสั่งการดวยวาจา  และมุงประสิทธิผลในมุมมองแค

ภายในธุรกิจ  Penna (2000) เสนอวาการสั่งการดวยลายลักษณอักษรนาจะเปนเครื่องมือที่สราง

ประสิทธิภาพในการจัดการใหแกผูบริหารไดดีกวา  ในอีกดานหนึ่ง  CEO  ในธุรกิจขนาดเล็กเหลานี้

มักมีแนวทางในการจัดการและสั่งการไมชัดเจน  เพราะมักเปน  CEO  ท่ีเริ่มตนทําธุรกิจใหม ๆ 

ความสําเร็จของงานขึ้นกับการจัดการพื้นฐานทั่ว ๆ ไป  มาตรฐานการทํางานที่สูงขึ้นเปนที่ตองการ

ในขั้นตอนการเติบโตนี้  จึงไมนาแปลกใจที่ธุรกิจขนาดเล็กอยางธุรกิจครอบครัวบางธุรกิจไดกาวสู

ข้ันตอนการเติบโตผานการถายโอนและเปลี่ยนผานสูการเติบโตยิ่งใหญข้ึนเพราะมีการจัดการที่เปน

ทางการ (formalization) และมีมาตรฐานในการทํางาน (standardization)  

 

 
 

 ภาพที่  2.9    การถายโอนและเปลี่ยนผานธุรกิจจากเจาของคนเดียวสูธุรกิจที่เติบโต 

แหลงที่มา : Penna , 2000.. 
 

 ในงานวิจัยอีกหลายๆ เรื่องไดเสนอแนะวา เจาของธุรกิจที่ไดพัฒนาความสามารถที่จําเปน

ในการบริหารจัดการงานในธุรกิจ และมีกระบวนการพัฒนาองคการในดานโครงสรางเพื่อมุงสูการ

เติบโตของธุรกิจ ซ่ึงสามารถนําพาธุรกิจเติบโตกาวผานขั้นที่ 2  ปรากฏดังภาพที่ 2.9  
 

 

 

 

 ขอสังเกตในการวิเคราะหเรื่องพลวัตรของการถายโอนเปลี่ยนผานธุรกิจแตละขั้น ขอมูลที่

ใชวิเคราะหควรจะรวมถึงปจจัยที่มีผลกระทบกับเวลาที่ผานไปดวย (เชน ความสัมพันธของ CEO 

กับ พนักงาน เปนตน) เมื่อธุรกิจมีการถายโอนสูข้ันการเติบโตตางๆ ความสัมพันธในระดับปจเจก

บุคคลกับองคกร ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

CEO 

การถายโอน/เปลี่ยนผาน

ระดับ 1

CEO 

ผูจัดการ ผูจัดการระดับ 2 

ระดับ 3ระดับ 2

ธุรกิจเจาของคนเดียว ธุรกิจเติบโตขึ้นและมีโครงสรางตามหนาที่ 

พนักงานระดับปฏิบัติงาน พนักงานระดับปฏิบัติงาน 
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 ปจจัยแรก วิวัฒนาการความเปนทางการ (evolution of formalization)  เชน CEO จะจัดทํา

เอกสารในการทํางานที่จําเปน และสําคัญตอการทํางานขึ้น ตัวอยาง  เชน   แบบการวิเคราะหการทํางาน 

(job analysis) นโยบาย แผนการปฏิบัติงาน เปนตน และบันทึกไวภายในองคการ ซ่ึงถือวาเปนปจจัย

สําคัญที่มีผลโดยตรงกับการยอมรับมิติของความเปนทางการและความเปนมาตรฐาน 

(standardization) ขององคการ 

 ปจจัยที่สอง การแบงหนาที่ (delineation of functions) นอกเหนือจากการกําหนดและ

รายการที่แสดงภาระงานที่ CEO   กําหนดไวแลว  ในเรื่องของเวลาที่อุทิศใหกับการทํางานในแตละ

หนาที่  Drucker (1999)  ไดช้ีใหเห็นวา  CEO ของธุรกิจที่เริ่มกอตั้งธุรกิจจะทํางานหลาย ๆ อยาง

พรอม ๆ กันรวมถึงการหาและติดตอลูกคาเองดวย ภาระงานไดแสดงไวในตารางที่สรางโดย Penna ( 2000 )

(ตามภาพที่2.9 ) ท่ีระบุวาปจจัยสําคัญภายในชวงเวลาการถายโอนเปลี่ยนผานธุรกิจ ในชวงเริ่มตน

เพื่อไปสูการเติบโต  พบวาคือปญหาที่ CEO  ผูกอตั้ง ทํางานทั้งดานการจัดการและงานในหนาที่

มากเกินไปกวาขีดความสามารถที่เขามี  และเปนปจจัยที่ถวงธุรกิจไมใหผานไปสูชวงการเติบโตได 

 ปจจัยที่สาม การสรางแรงจูงใจในการทํางานของ CEO ความตองการการเอาใจใสของ 

CEO และการรวมมือในการทํางานอาจจะกอใหเกิดการ “จุดฉนวน” ของผูจัดการในระดับกลางของ

องคการขึ้นได  เมื่อความตองการของผูกอตั้งหรือผูประกอบการเกี่ยวของกับเปาหมายการเติบโต

ของธุรกิจ  มีความมุงมั่นจนกระท่ังละเลยความเกี่ยวของสัมพันธกับผูจัดการในระดับกลาง ดังนั้น

เมื่อองคการขยายใหญข้ึน ความสัมพันธและการจูงใจของ CEO ท่ีมีตอผูจัดการระดับลาง ๆ ลงมา

อาจมีนอยลงตามการขยายตัวขององคการที่ใหญข้ึน และอาจสงผลกระทบตอกาวการเติบโตเขาสูชวงการเติบโต 

 ปจจัยที่ส่ี Jagues(1993) และ Hayes and Wheelwright (1979) ไดกลาววาความรูความเขาใจ

ของ CEO ท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงขององคการไปสูองคการที่ขยายใหญข้ึน เติบโตขึ้น “วิธีคิด” ของ 

CEO ควรจะเปลี่ยนไปจากเดิม จากธุรกิจขนาดเล็กกลายเปนธุรกิจขนาดใหญข้ึน การปรับเปลี่ยน 

“วิธีคิด” โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนจัดการโครงสรางองคการ การวางแผนกลยุทธ การวัดและ

ควบคุมผลการดําเนินงาน ซึ่งจะตองถูกกําหนดขึ้นโดย CEO ระดับการบริหารจัดการแบบใหมท่ี

แตกตางจากแบบเดิม  

ปจจัยที่หา การพัฒนากระบวนการเชิงกลยุทธ (The developments of strategic processes) 

เมื่อองคกรเติบโตขึ้น การพัฒนากระบวนการเชิงกลยุทธเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจเปนปจจัย

สําคัญที่ CEO จะตองดําเนินการอยางจริงจัง  ความสําเร็จของธุรกิจในขั้นการเปลี่ยนโอนสูธุรกิจที่

เติบใหญ  ข้ึนกับความสามารถของ CEO ในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ โดยสามารถ

ถายทอดสิ่งตาง ๆ เหลานี้แกผูบริหารและผูปฏิบัติงานได ท้ังใหเกิดการรวมสานตอใหส่ิงที่กลาวขางตน

บรรลุเปาหมายธุรกิจใหไดดวย โดยการถายทอดคานิยม (values) ที่สําคัญของ CEO สูคนรุนใหมท่ีเปน
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สมาชิกครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัวเพื่อใหสานตอคานิยมหลักขององคกร  ในกรณีท่ี

องคการนั้นเปนธุรกิจครอบครัวและกาวผานการเปนธุรกิจที่เติบใหญและมีความซับซอนใน

โครงสรางองคการและการจัดการที่มากขึ้น  คุณคาเหลานี้อาจมีความสําคัญมากเพียงพอตอการ

นําไปกําหนดกระบวนการเชิงกลยุทธจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง และสรางความสําเร็จในชวงหัว

เลี้ยวหัวตอที่ธุรกิจจะกาวผานสูการเติบโตไปในแตละขั้น และไปถึงจุดที่เรียกวาเกิดความยั่งยืน 
 

 3)   อิทธิพลที่มีตอความไมแนนอนของธุรกิจ 

 กรอบแนวคิดของการกาวสูการเติบโตที่ยั่งยืน  แมวาจะเสนอใหเห็นได

งาย แตในความเปนจริง  การสงผานธุรกิจสูการเติบโตอยางตอเนื่องในขั้นตอนตาง  ๆ  ที่กลาว

มาแลวยังคงมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจไปยังรุนตอ ๆ ไป อีกดวย 

 

 
 

ภาพที่ 2.10  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการถายโอนเปลี่ยนผานธุรกิจสูการเติบโต  

แหลงที่มา:  Penna , 2000. 

 

 

               ธุรกิจขนาดเล็ก 

 

โครงสรางองคการตามหนาที่ 

พนักงานระดับปฏิบัติงาน

การถายโอน/เปลี่ยนผานธุรกิจ

CEO

ผูจัดการ ผูจัดการ ระดับ 2 

ระดับ 3 

พนักงานระดับปฏิบัติงาน 

ความซับซอน 

ขององคการ

ผูกอตั้ง/ 

ผูประกอบการ 
ความรวมแรงรวมใจ 

ของพนักงาน

ประสบการณ 

คานิยม 

ทักษะ ความเชื่อถือ การแขงขัน

งาน การถายโอน 

การจัดการ 
ภาวะอุตสาหกรรม/ 

เทคโนโลยี

 
วิวัฒนาการ 

โครงสราง 

องคการ 

 
ประเด็น 

ของบริหาร 
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 คานิยมของผูกอตั้ง ประสบการณ และทักษะความชํานาญพิเศษเปนพลัง

ขับเคลื่อนตั้งแตขณะกอตั้งธุรกิจจนถึงขั้นการเติบโตอยางตอเนื่องยั่งยืน  อยางไรก็ดีความซับซอน

ของงานที่จะตองสัมพันธกับการเติบโตของธุรกิจยังมีอีกมากและเปนตัวจุดฉนวนความลมเหลว

ของการสงผานธุรกิจไปยังคนรุนตอ ๆ ไป วิวัฒนาการโครงสรางองคการที่มีอิทธิพลของ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเขามากระทบและมีปฏิสัมพันธดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเชิงบวกและ

ลบ (Perrow, 1967) ผลิตภัณฑและพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา (Woodward, 1965) และวัฏจักร

ของผลิตภัณฑ (Hayes and Wheelwright, 1979) ซ่ึงนับวาจะสั้นลงเรื่อย ๆ CEO จําเปนตอง

เตรียมพรอมอยูตลอดเวลา  และเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังที่กลาวมาขางตนนี้ 

   ความรู  คานิยม ทักษะและความสามารถของ CEO มีผลตอเกณฑการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ ซ่ึงเปนผลโดยตรงจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกธุรกิจ  ปจจัยภายในอันไดแก

ความสามารถของพนักงาน  ผูบริหาร  การอุทิศทุมเทกายใจในการทํางานของผูบริหารและพนักงาน 

เปนตน สวนปจจัยภายนอก อาทิ ภาวะอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีซ่ึงมีอิทธิพลตอธุรกิจ  และ

ปจจัยดานการแขงขันที่กระทบตอผลการประกอบการของธุรกิจ 

   ปจจัยเหลานี้แสดงใหเห็นในภาพที่ 2.10 ตามลูกศรที่แสดงใหเห็นถึง

อิทธิพลตางๆ เหลานี้ท่ีมีผลตอปจจัยที่กลาวไปแลวขางตนทั้ง 5 ปจจัย 

                        2.2.10.6   ทฤษฎีวิวัฒนาการของบริษัทขนาดใหญ (Corporate Evaluation Theory) 

                             เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์ (2549: 40-58) ไดอธิบาย ทฤษฎีวิวัฒนาการของบริษัท

ขนาดใหญ ลักษณะสําคัญอยางหนึ่งของบริษัทขนาดใหญในประเทศพัฒนาแลว คือ จะมี

วิวัฒนาการจาก “ทุนนิยมสวนบุคคล (personal  capitalism)” หรือ “ทุนนิยมครอบครัว (family 

capitalism)” เปนบริษัททุนนิยมรูปแบบใหมท่ีเรียกวา “ทุนนิยมผูบริหาร (managerial  capitalism)” 

โดยมีผูบริหารมืออาชีพ (professional  managers) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ผูบริหารรับจาง 

(employed / salaried managers)” ซ่ึงไมมีหรือมีสวนนอยมากในการถือหุนของบริษัท (equity 

ownership) เขามาบริหารงานแทนที่ผูบริหารครอบครัว (family managers) ท่ีมีอยูเดิม 

 งานวิจัยของทีมวิจัยธนาคารโลกไดทําการสํารวจวา “ใครคือผูถือหุนรายใหญหลัก 

(ultimate owner)”  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของยุโรป 5 ประเทศ (Faccio Lang 

and Young, 2001) และเอเชีย 9 ประเทศ (Claessens et al. , 1999 ) โดยใช  “เกณฑ 20% cut-off”  

ของอัตราการถือครองหุนที่ออกขาย ซ่ึงหมายถึงบริษัทที่ไมมีผูถือหุนคนใดถือหุนตามลําพังมากเกิน

กวา 20% แลว  จะถือวามีผูถือหุนรายใหญหลัก ซึ่งจะแยกยอยออกไปอีกตามประเภทของผูถือหุน

รายใหญหลัก เชน แบบถือครองโดยครอบครัว  แบบถือครองโดยรัฐ แบบถือครองโดยสถาบัน

การเงิน  และแบบถือครองโดยบริษัท 
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ตารางที่ 2.5  บริษัทจดทะเบียนแยกตามโครงสรางการถือหุน 
(หนวย : %) 

 

ประเทศ จํานวน

บริษัท 

ถือหุนแบบ

กระจาย 

ถือครองโดย

ครอบครัว 

ถือครอง

โดยรัฐ 

ถือครองโดย

สถาบันการเงิน 

ถือครอง

โดยบริษัท 

เกาหลีใต 

ฮองกง 

ไตหวัน 

ฟลิปปนส 

ไทย 

มาเลเซีย 

สิงคโปร 

อินโดนีเซีย 

ญ่ีปุน 

ฝรั่งเศส 

เยอรมัน 

อิตาลี 

สเปน 

อังกฤษ 

345 

330 

141 

120 

167 

238 

221 

178 

1,240 

607 

704 

208 

632 

1,589 

43.2 

7.0 

26.2 

19.2 

6.6 

10.3 

5.4 

5.1 

79.8 

14.0 

10.4 

13.0 

26.4 

68.1 

48.4 

66.7 

48.2 

44.6 

61.6 

67.2 

55.4 

71.5 

9.7 

64.8 

64.6 

59.6 

55.8 

19.9 

1.6 

1.4 

2.8 

2.1 

8.0 

13.4 

23.5 

8.2 

0.8 

5.1 

6.3 

10.3 

4.1 

0.1 

0.7 

5.2 

5.3 

7.5 

8.6 

2.3 

4.1 

2.0 

6.5 

11.4 

8.3 

12.3 

11.5 

9.8 

6.1 

19.8 

17.4 

26.7 

15.3 

6.7 

11.5 

13.2 

3.2 

3.8 

3.7 

2.9 

1.6 

1.0 

 

 

แหลงที่มา:  เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์, 2549 อางถึงใน  

1. เอเชีย : Claessens,  Djankov  and  Lang, 1999 :  30. 

2. ยุโรป : Faccio, Lang and Young, 2001. 
 

           ผลการสํารวจปรากฏดังตารางที่ 2.5 ซ่ึงพบวา ประเทศที่มี “บริษัทที่ถือหุนแบบ

กระจาย” อยูเปนสัดสวนที่มาก และประเทศซึ่งมีบริษัทที่ถือครองโดยครอบครัว มีเพียงแค 2 

ประเทศ คือ ญ่ีปุนในภูมิภาคเอเชีย และอังกฤษในภูมิภาคยุโรปเทานั้น ยิ่งไปกวานั้นความจริงที่พบ 

ก็คือ ไมวาในภูมิภาคไหน ๆ สัดสวนของ “บริษัทที่ถือครองโดยครอบครัว” มีอยูสูงแทบทั้งสิ้น ใน

เอเชียบริษัทที่ถือครองโดยครอบครัวคิดเปน 71.5% ในอินโดนีเซีย 67.2% ในมาเลเซีย 66.7% ใน
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ฮองกง 61.6% ในไทย และ 55.4% ในสิงคโปร สวนในยุโรปไมวา ฝรั่งเศส เยอรมณี อิตาลี และ

สเปน ตางก็มีสัดสวนของบริษัทที่ถือครองโดยครอบครัวมากเกินกวา 50% แมจะไมมีงานวิจัยที่

คลายคลึงกันในกรณีของประเทศแถบละตินอเมริกา แตก็มีงานวิจัยพบวา หลังการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจในทศวรรษที่ 1980 บริษัทสวนใหญหากไมกลายเปนบริษัทตางชาติ ก็จะเปน “บริษัทที่

ถือครองโดยครอบครัว” แทบทั้งสิ้นเชนกัน (Suehiro, 2002) 

                       2.2.10.7   ทฤษฎีบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Theory) 

                           เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์ (2549:49-58) อธิบายทฤษฎีบรรษัทภิบาล วา “เจาของ 

(principal)”  ของบริษัทมหาชนที่ขายหุนแกสาธารณชน คือ “ตัวแทน (agent)” ท่ีไดรับมอบหมายจากผู

ถือหุนใหบริหารบริษัท ซ่ึงไดรับการแตงตั้งในที่ประชุมผูถือหุน แตทวาไมมีส่ิงใดที่จะรับประกัน

ไดวา ผูบริหารบริษัทจะดําเนินการบริหารอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มสูงสุดใหแกผูถือ

หุนที่เปนเจาของ ผูบริหารอาจใชเงินลงทุนของผูถือหุนและเงินกูจากสถาบันการเงินเลือกทํา

โครงการที่มีความเสี่ยงสูง ซ่ึงไมเปนที่ช่ืนชอบของผูถือหุนและสถาบันการเงิน หรือผูมีสวนไดสวน

เสียอื่น ๆ ซ่ึงก็คือ ผูบริหารมีส่ิงจูงใจที่จะกอพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชนสวนตนมากกวา

ผลประโยชนของบริษัทขาดการตระหนักหรือระมัดระวังเพียงพอถึงผลกระทบตอผูเกี่ยวของจํานวน

มาก (moral hazard) 

 นอกจากนี้ ผูถือหุนและสถาบันการเงินเจาหนี้เอง ก็ตรวจสอบพฤติกรรมของ

ผูบริหารไดเพียงบางสวนเทานั้น เนื่องจากไดมอบสิทธิในการควบคุม (control rights) การตัดสินใจ

บริหารใหแกผูบริหารแลว พวกเขาจึงรูขอมูลการใชเงินทุนและคุณคาที่แทจริงของบริษัทนอยกวา

ผูบริหาร (information asymmetries) (Jensen and Meckling, 1976) 

 ท้ังนี้ บริษัทมหาชนที่แยกความเปนเจาของออกจากการบริหาร จึงเกิด “ตนทุนของ

ตัวแทน (agency cost)” ท่ีเกิดจากผลประโยชนทับซอน (conflicts of interest) ระหวางความตองการ

ของผูถือหุนกับการดําเนินงานของผูบริหาร ดังนั้น ผูบริหารอาจจะดําเนินการเพื่อประโยชนของ

ตนเองมากกวาของเจาของเพราะฉะนั้นในการแกปญหาตัวแทน หรือที่เรียกกันวา agency problem 

เพื่อใหการบริหารบริษัทเปนไปเพื่อประโยชนของเจาของอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการ

ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูบริหาร ไมใหกอพฤติกรรมที่ฉอฉลและตองสรางสิ่งจูงใจให

บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพแทน ซ่ึงโครงสรางดังกลาว เรียกวา “บรรษัทภิบาล หรือการกํากับ

ดูแลกิจการ (corporate governance)” 
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ตารางที่ 2.6  บริษัทจดทะเบียนแยกตามผูถือหุนรายใหญ ป 2549 

 

ประเภทผูถือหุนรายใหญ 2549 % 

1. บริษัทครอบครัว (ก) 

2. บริษัทกึ่งบริษัทครอบครัว (ข) 

3. บริษัทถือหุนกระจาย 

4. บริษัทตางชาติ 

5. บริษัทของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

139 

72 

127 

63 

18 

33.2 

17.2 

30.3 

15.0 

4.3 

รวมบริษัทจดทะเบียน 419  100.0 

รวมบริษัทครอบครัว (ก)+(ข) 211 50.4 
 

 

แหลงที่มา :  เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์, 2549 อางถึงใน 

         (1)  ขอมูลของป 2539 และ 2543 อางอิงจาก Suehiro and Natenapha (2002)  

              (2)  ขอมูลของป 2549 เก็บรวมรวมโดยเนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์ (2549: 93)    

              จากรายงานผูถือหุนรายใหญของบริษัทจดทะเบียนแตละบริษัทจากตลาดหลักทรัพย  

              แหงประเทศไทยในเดือน มี.ค. 2549                                   

              

                    ในป 2549 บริษัทครอบครัวมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปน 33.2% (หรือ 139 บริษัท) ของบริษัท

จดทะเบียนทั้งหมด 419 บริษัท ซ่ึงสูงกวา กอนวิกฤต ท่ีสําคัญราว 80% ของกลุมธุรกิจสําคัญ ๆ อยู

ภายใตการควบคุมของครอบครัวเจาของเดิม เทากับวาแมหลังวิกฤต บริษัทครอบครัวไทยไดรับ

ผลกระทบอยางหนึ่ง แต ณ วันนี้ ไดกลับมายืนหยัดอยูอยางเหนียวแนนเหมือนเดิม และดูเหมือนวา

จะมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น โดยหวังที่จะใชตลาดหลักทรัพยเปนแหลงสนับสนุนการระดมทุนตอไป 

ในขณะที่บริษัทตางชาติมีสัดสวนลดลงเหลือเพียง 15.0% หรือ 63 บริษัท เทากับกอนเกิดวิกฤต

เนื่องจากบางแหงถอนตัวออกจากตลาดหลักทรัพยไป หลังจากที่บริษัทแมเขามาถึงหุนขางมาก 
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 ตารางที่ 2.7 การเปลี่ยนแปลงอันดับผูถือครองหุนตามรายชื่อตระกูล ป 2538-2550 

 

 
 

 แหลงที่มา : เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์, 2549 อางถึงใน 

         (1)  Suehiro and Natenapha , 2002 : 322 

       (2)  วารสารการเงินธนาคาร ฉบับ เดือน  ธ.ค. 2538 - 2550                                                              
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  จากตารางที่ 2.7 แสดงใหเห็นขอเท็จจริงอยางนอย 3 ประการคือ (1) การเปลี่ยนแปลงของ

บริษัทที่ไดรับความนิยมในชวงกอนและหลังวิกฤต (2) 10 ตระกูลแรกนั้น มีอัตรา “การกระจุกตัว” 

ในการถือครองหุนสูงมากเมื่อเทียบกันมูลคาหุนที่ 100 ตระกูล ถือครองทั้งหมด และ (3) การ

เปลี่ยนแปลงอัตราการถือครองหุนของ 100 ตระกูลแรก ตอมูลคาหุนในตลาดทั้งหมด 

  

  
 

ธุรกิจครอบครัวที่ 

ชํานาญเฉพาะสาขา 

(Specialized Family Business) 

ธุรกิจครอบครัว 

แบบเครือธุรกิจสมัยใหม 

(Modern Family Conglomerate) 

ธุรกิจครอบครัว 

แบบปด 

(Closed Family Business) 

ธุรกิจครอบครัว 

แบบเครือธุรกิจเบ็ดเสร็จ 

(Authoritarian Family 

Conglomerate) 

 

ภาพที่ 2.11  ประเภทกลุมธุรกิจครอบครัวไทย  

แหลงที่มา : Suehiro and Natenapha ,2004 : 88. 

 

   Suehiro and Natenapha (2004) ไดแบงกลุมธุรกิจครอบครัวไทยออกเปน 4 ประเภท ดัง

แผนภาพที่  2.13  คือ (1)  ธุรกิจครอบครัวแบบปด (2) ธุรกิจครอบครัวที่ชํานาญเฉพาะสาขา (3)  

ธุรกิจครอบครัวแบบเครือธุรกิจเบ็ดเสร็จ และ (4)  ธุรกิจครอบครัวแบบเครือธุรกิจสมัยใหม โดยใช

หลักเกณฑในการแบง 3 ปจจัยหลัก คือ 

  (1)   ธุรกิจครอบครัวแบบปด  

  คือ ลักษณะของธุรกิจที่กลุมครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเปนทั้งเจาของและผูบริหาร 

โดยที่ผูกอตั้งและสมาชิกหลักของครอบครัวดํารงตําแหนงบริหาร ระดับสูงที่สําคัญเกือบทั้งหมด 

แทบจะไมมีการวาจางผูบริหารมืออาชีพจากภายนอกเลย และในบางครั้งก็มีการสานความสัมพันธ

กับกลุมธุรกิจครอบครัวอื่น ๆ โดยรวมทุนทําธุรกิจสาขาใหม ๆ บาง โดยทั่วไปแลวลักษณะธุรกิจ

ประเภทนี้ มักจะพบในชวงแรกของการเริ่มตนธุรกิจ และสวนใหญก็มักจะประสบปญหาหรือขอจํากัด  

เมื่อตองการที่จะขยายหรือแตกแขนงธุรกิจในอนาคต อยางไรก็ตาม เราสามารถพบธุรกิจครอบครัว

แบบปดเชนนี้ ประมาณ 30 กลุมธุรกิจ (จากที่สํารวจทั้งหมด 220 ตระกูล) ในประเทศไทย ท่ียังสามารถ
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ยืนหยัดดําเนินกิจการอยางตอเนื่องจนถึงรุนหลัง ๆ ได  อยางนอยก็จนกระทั่งถึงยุคที่เศรษฐกิจไทย

เฟองฟู 

 (2)   ธุรกิจครอบครัวที่ชํานาญเฉพาะสาขา  

         คือ ลักษณะของธุรกิจครอบครัวที่มุงเนนในธุรกิจสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ เชน 

การเกษตร การผลิตและการคาสิ่งทอ เครื่องจักร วัสดุกอสราง เคมีภัณฑ และสินคาอุปโภคบริโภค 

รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ส่ือสิ่งพิมพและบันเทิง และสุขภาพ กลุมธุรกิจประเภทนี้จะมุงเนน

ปรับปรุงโครงสรางองคกรของตนใหทันสมัยอยางตอเนื่อง เชน การจัดองคกรเปนลําดับขั้น

รวมสูศูนยกลาง และวาจางผูบริหารบุคคลภายนอกครอบครัวใหมาชวยบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ใหความสําคัญกับการเลื่อนตําแหนงจากภายในองคกร ซ่ึงนําไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

สาขาธุรกิจที่มีความชํานาญหลัก มากกวาที่จะคิดขยายกิจการไปในสาขาอื่น ๆ ที่ไมถนัด การใช

ผูบริหารมืออาชีพที่ไมใชคนในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งใหความสําคัญกับการวางแผนพัฒนา

บุคลากรนั้น พบไดเชนกันในธุรกิจครอบครัวแบบเครือธุรกิจสมัยใหม 

 (3)   ธุรกิจครอบครัวแบบเครือธุรกิจเบ็ดเสร็จ  

        คือ ลักษณะของธุรกิจครอบครัวที่พยายามรักษาความเปนเจาของและครองตําแหนง

บริหารระดับสูงไวท้ังหมดโดยผูกอตั้งคนในครอบครัวหรือญาติท้ัง ๆ ท่ีไดขยายและแตกแขนง

ธุรกิจออกไปในหลากหลายสาขา เปนแบบเครือธุรกิจแลวก็ตาม สไตลการบริหารนั้นก็เปนแบบ

เบ็ดเสร็จ โดยมีประธานกรรมการและประธานบริษัท เปนผูกุมอํานาจในการตัดสินใจสูงสุดในการ

ดําเนินกลยุทธ   ทุก ๆ เรื่อง ซํ้ายังไมคอยมีการปรับปรุงโครงสรางบริหาร อยางที่พบเห็นในธุรกิจ

ครอบครัวรูปแบบที่ 2 หรือ 4 เทาใดนัก 

          (4)  ธุรกิจครอบครัวแบบเครือธุรกิจสมัยใหม   

                     อยางไรก็ตาม มีธุรกิจครอบครัวไทยจํานวนไมนอยที่อยูรอด และไดพิสูจนแลววา 

สามารถที่จะฟนฝากับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได ในยุคเศรษฐกิจเฟองฟูธุรกิครอบครัวแบบเครือ

ธุรกิจสมัยใหมนั้น ไดแตกแขนงกิจการไปในสาขาตาง ๆ พรอมทั้งมีการปรับปรุงองคกรอยาง

ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและศักยภาพที่จะตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดถึงแมความเปนเจาของและการบริหารนั้น จะยังคงอยูในมือของผูกอตั้งหรือคนในครอบครัวก็

ตาม กลุมธุรกิจประเภทนี้ก็พยายามที่จะใชประโยชนจากผูบริหารมืออาชีพ ท่ีเปนคนภายนอกใหเขา

มารวมงาน โดยแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบริหารตาง ๆ และใหความสําคัญกับการประเมินผลงาน

ตามความสามารถ 

         ในขณะเดียวกัน แมครอบครัวจะมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับการเปนเจาของบริษัท 

ความสัมพันธในครอบครัวก็มิไดเปนเหตุผลของการไดตําแหนงบริหารเสมอไป สมาชิกใน
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ครอบครัวจะไดรับการเลื่อนตําแหนง เมื่อไดพิสูจนแลววามีความสามารถในการบริหาร และไดรับ

การฝกฝนอยางจริงจังภายในบริษัทอยางเพียงพอ 
                          
 

2.3   การเติบโตอยางยั่งยืน:  ความหมาย  ตัวแบบ วิธีการวัด  

     

 2.3.1   ความหมายของการเติบโตที่ยั่งยืน 
             Ross, Westerfield and  Jeffrey (2002: 738-741) ไดอธิบายการเติบโตอยางยั่งยืนไววา การ

พยากรณการเติบโตของธุรกิจเปนสวนหนึ่งของแผนทางการเงินที่สําคัญ ในเรื่องนี้ Donaldson 

(1984: 7) ไดรายงานเปาหมายของบริษัทโดยใชอัตราการเติบโต (growth  rates) วิธีการหนึ่งที่ เขา

รายงานไวคือ การใหเกิดความสมดุลระหวางเปาหมายที่มุงใหเกิดคุณคาที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน 

Rappaport (1988) ช้ีวาการวัดการเติบโตโดยวิธี NPV โดยเชื่อวาการเติบโตไมไดเปนเปาหมายของ

ธุรกิจ แตส่ิงที่ตองตัดสินใจควรเปนเรื่อง mazimize NPV (NPV สูงสุด) 

 Donaldson  (1984)  ไดสรุปวาการเติบโตอยางยั่งยืน คือการที่ธุรกิจเชื่อมโยงระหวาง

ความสามารถของธุรกิจในการเติบโตและนโยบายทางการเงิน ในเงื่อนไขที่ธุรกิจไมไดออกหุน

เพิ่มทุน โดยอยูบนแผนทางการเงิน คือ 

                      1)   สินทรัพยของธุรกิจเติบโต ในสัดสวนของยอดขายที่เกิดจากการใชสินทรัพยนั้น 

                      2)   รายไดสุทธิ (net income) มีสัดสวนคงที่ของยอดขาย 

                      3)   ธุรกิจมีนโยบายการจายเงินปนผลและอัตราสวนหนี้สินตอทุนเหมาะสม 

                      4)   ธุรกิจไมมีการเปลี่ยนจํานวนหุนที่มีอยู 
 

                      สูตรการคํานวณ การเติบโตที่ยั่งยืนของ Donalson (1984) คือ 
 

         Chage in Assets  =  Change in debt  /  Change in  equity 
 

        สวน Higgins (1977) ไดใหแบบจําลองของการเติบโตที่ยั่งยืน คือ 

      Sustainable Growth rate in Sales  =  ROE x RR  /  1 –  (ROE x RR) 

      RR =  Retention rate 

      ROE = Return on Equity 

              Higgins  (1977) ไดใหความหมายของการเติบโตที่ยั่งยืนวา หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(sustainable development) ซ่ึงหมายถึงการดํารงรักษาความเปนอยูของมนุษยไวใหนานที่สุด ซ่ึงจะ

มีความเปนไปไดภายใตกฎการอยูรวมกันของมนุษยและสอดคลองกับความเปนไปในการอุปโภค
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และบริโภคและการตลาด โดยการพัฒนาภายใตโครงสรางที่มีการสนับสนุนใหมีการคิดคน

นวัตกรรม การสงวนรักษา และการคนพบทรัพยากรใหม ๆ การเติบโตและการเพิ่มขึ้นของความมั่ง

ค่ังผานวิธีการที่กลาวมานี้ จะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอมโดยการเพิ่มขึ้นของความ

ตองการที่เหมาะสม   

           Mathus  (1985) ใหความหมายของการเติบโตที่ยั่งยืนวา การเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยาง

เดียวยอมไมใชการพัฒนาอยางยั่งยืน  แตยอมหมายถึงวาทําอยางไรเราจึงจะปฏิวัติและปกปอง

ทรัพยากรธรรมชาติไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมในอนาคต และไมแตเพียงแตมีการใชทรัพยากร

อยางเหมาะสม  แตเราจะทําอยางไรที่จะทําใหคุณภาพของสิ่งแวดลอมดีข้ึนดวย  นอกจากนี้การ

เติบโตของเศรษฐกิจและการเติบโตของการบริโภคจะเหมาะสมไมใชเพียงแตวาการเติบโตที่ยั่งยืน

กับการปรับเปลี่ยนคุณภาพของสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสมเทานั้น แตจะตองสอดคลองกันกับการ

ใชทรัพยากรอยางจํากัดดวย   

             Buxton and Mike (1996) ไดใหความหมายของการเติบโตอยางยั่งยืน วา คือสภาวการณท่ี  

1) ไมมีภาวะเงินเฟอ แตมีการเติบโตที่ยั่งยืนในเศรษฐกิจที่เต็มไปดวย การจางงาน  2)  หมายถึง

รายไดจากการดําเนินธุรกิจในทางบัญชีชวงเวลาหนึ่งในอนาคตซึ่งสามารถสนับสนุนการจายคืน

ภาระหนี้ท่ีธุรกิจมีอยู ซ่ึงจะตีความไดวาอัตราการเติบโตถูกคาดหมายจากผลตอบแทนที่ธุรกิจไดรับ

โดยปราศจากการใชเงินทุนจากภายนอก และปราศจากการสรางภาระหนี้สินขึ้นแกบริษัท 

 Small Business Encyclopedia (2007) ไดกลาววา การเติบโตที่ยั่งยืนหมายถึง อัตราการ

เติบโตที่ยั่งยืน (The sustainable growth rate-SGR) ของธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายสูงสุด

ท่ีธุรกิจไดรับ และสรางกําไรใหกับธุรกิจ สินทรัพยสูงสุด  มีอัตราสวนเงินปนผลตอหนี้ (dividend 

payout and debt ratio) ในระดับที่นาพอใจ  มีสวนตางกําไรสุทธิ (net profit margin)  มีรายได

ตอเนื่อง (existing revenues)  อัตราสวนผลตอบแทนของสินทรัพย (asset turnover ratio)  อัตราสวน

ของรายรับจากการขายตอสินทรัพยรวม (sales revenues to total assets) โดยสินทรัพยท่ีเริ่มตนจาก

อัตราสวนของทุน (equity  ratio) และอัตราสวนผลตอบแทน (retain  rate) ซ่ึงกําหนดใหหารดวย

ผลตอบแทนที่ไดรับจากธุรกิจ (as the fraction of earnings retained in the business) 

 

2.3.2 ตัวแบบการเติบโตที่ยั่งยืน   

           2.2.11   ตัวแบบการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

                           (The Sustainable Family Business Model –SFB  Model) 
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Stafford, Dunean , Dane and Winter (1999) ไดแนะนําแบบจําลองธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืน 

(SFB) ซ่ึงประกอบดวย 2 องคประกอบ คือครอบครัวและธุรกิจ ท้ังสององคประกอบแสดงบทบาท

ท่ีแตกตางกัน และมีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   ภาพที่ 2.12   แบบจําลองการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

   แหลงที่มา:  Stafford, Dunean, Dane and Winter, 1999. 
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    เปลี่ยนแปลง 

    การถายโอนบุคคล 
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-   เวลาของการ   

    เปลี่ยนแปลง 

     การถายโอนบุคคล 

    การถายโอนทรัพยากร 
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-  ความสําเร็จในเรื่อง     

  สวนตัว 

- ความสําเร็จตาม          

   วัตถุประสงค 
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  โมเดลของ SFB and  Stafford et al. (1999) ไดมองวาขณะที่ดานธุรกิจเปนสิ่งสําคัญสําหรับ

การอยูรอดของธุรกิจ แตธุรกิจ กับครอบครัวมักมีความทับซอนกัน ซ่ึงมีผลตอผลการประกอบการที่

ดี ยิ่งไปกวานั้น ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวเกิดขึ้นดวยการศึกษาความทับซอนระหวางธุรกิจ

กับ ครอบครัวนี้ ผลกระทบที่มีระหวางธุรกิจและครอบครัวทําใหการศึกษาเรื่องธุรกิจครอบครัวเปน

ท่ีนาสนใจมากกวาการศึกษาเรื่องอื่น ๆ (Sharma, 2004) ท้ังครอบครัวและธุรกิจจะตองตอบสนอง

ตอแรงกระทบจากภายนอก ดังนั้นถาครอบครัวมีขอบเขตที่เหมาะสม ธุรกิจจะประสบความสําเร็จ 

และถาทั้งสองสิ่งตอบสนองกันไดอยางเหมาะสม ธุรกิจครอบครัวก็จะเติบโตยั่งยืน 

 Costa  (1997) ไดอธิบายแบบจําลองของการเติบโตที่ยั่งยืนไววา ถาจุดคุมทุน(break-even point) 

อยูท่ีจุดต่ําสุดในกรณีท่ีมียอดขายที่ตํ่าที่สุดและสามารถคุมคาใชจายในการดําเนินงาน(operating 

expenses)  ดังนั้นอัตราการเติบโตที่ยั่งยืนคือการประมาณการ “เพดาน” (ceiling) สําหรับการเติบโต

ของยอดขายสูงสุดที่ธุรกิจไดรับโดยปราศจากการขาดเงินสดหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ 

(without exhausting operating cash flows) คิดวาสิ่งนี้คือจุดคุมทุนของการเติบโต และหมายถึงการ

เติบโตอยางยั่งยืน  

  การสรางการเติบโตที่ยั่งยืนเปนเรื่องที่ธุรกิจหวงใยโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็ก ๆ 

หรือธุรกิจครอบครัว ตลอดรวมถึงธุรกิจขนาดใหญ เปนที่นาสังเกตวาการจะบรรลุเปาหมายนี้ไมใช

เรื่องงาย เพราะการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การ

แขงขัน และแนวโนมการบริโภคสินคา Buxton and Mike (1996) ไดกลาวไวในบทความเรื่อง 

“Building a Sustainable Growth Capability”  วาปรากฎการณท่ีกลาวขางตนเปนสิ่งทาทายผูนํา

ธุรกิจที่จะคนหาการเติบโตที่ยั่งยืนที่แอบแฝงอยูเพื่อรอการคนพบ เชน ความคาดหวังของลูกคามี

การเปลี่ยนแปลงจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ลูกคาที่เปนคนรุนใหมมีความตองการใหม ๆ 

แสวงหาความมั่งคั่ง ความแตกตางจากเดิม การผลิตสินคาเพื่อสนองตอบลูกคากลุมเดิม ๆ กลายเปน

ตํานานของการผลิตไปแลว ธุรกิจจะตองมองหาความเปนเอกลักษณของตนเองที่แตกตางจากคู

แขงขัน และตองทําการคนหาเพื่อสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันอยางยั่งยืน (creating 

sustainable competitive advantage) จึงจะนําธุรกิจไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนได 

  แนวคิดของการเติบโตที่ยั่งยืนสามารถชวยในการวางแผนการเติบโตของบริษัทอยาง

เขมแข็งได แนวความคิดนี้จะบังคับใหผูจัดการพิจารณาถึงแนวโนมการเพิ่มขึ้นของยอดขายและการ

กําหนดเปาหมายการเติบโตของยอดขายภายใตการดําเนินงานและนโยบายทางการเงินของธุรกิจ 

บอยครั้งที่ความขัดแยงที่เปนเปาหมายของการเติบโตไมไดเปนไปเพื่อสรางคุณคาการเติบโตที่ยั่งยืน

ใหกับองคการ 
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  การเติบโตอยางยั่งยืนในความหมายของนักเศรษฐศาสตร มองวา หากการขยายตัวของ

ยอดขายที่อัตราหนึ่งมีมากกวาการเติบโตที่ยั่งยืน อัตราสวนทางการเงินหนึ่งอยางหรือหลายอยาง

จะตองมีการเปลี่ยนแปลง เชน ถาอัตราการเติบโตที่แทจริงของบริษัท (company actual growth rate) 

เกินกวาการเติบโตที่ยั่งยืน (sustainable growth) ในระยะยาว การบริหารจัดการจะตองกําหนดกลยุทธ

ทางการเงินโดยมีทางเลือกดังนี้  

                                     1)  การออกหุนเพิ่มทุนใหม 

                                     2)  สรางภาระทางการเงินขึ้นใหมอยางถาวร(เชน การสรางหนี้) 

                                     3)  การลดเงินปนผล 

    4)  การเพ่ิมสวนตางกําไร (profit margin) 

                                    5)  การลดรอยละของสินทรัพยรวมตอยอดขายลง 

  ในทางปฏิบัติ ธุรกิจจะใชอัตราสวนทางการเงินเหลานี้เพื่อวัดการเติบโตที่ยั่งยืน อยางไรก็ดี  

โดยปกติแลว ธุรกิจไมนิยมที่จะเพิ่มทุนเพราะมีตนทุนในการออกหุนเพิ่มทุนสูง เกิดการลดลง 

(dilution) ของผลตอบแทนตอหุน และสรางความไมนาเชื่อถือแกผูออกหุน ธุรกิจสามารถเพิ่มภาระ

หนี้สินถามีสินทรัพยท่ีสามารถค้ําประกันหนี้และถาอัตราสวนของหนี้สินตอทุนยังมีความเปนไปได

ทางการเงินอยู เพราะการลดลงของเงินปนผลยอมมีผลกระทบตอราคาหุนของธุรกิจ ธุรกิจสามารถ

ท่ีจะใชความพยายามสรางสภาพคลองในการดําเนินงาน การเพิ่มของราคาหุน หรือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงกําไรสุทธิ นอกจากนี้ธุรกิจยังสามารถหาผูเชาเพื่อใช

ประโยชนจากทรัพยสินใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น ซ่ึงมีผลตอการปรับปรุงอัตราสวนผลตอบแทนของ

สินทรัพยดวย การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิเปนเรื่องที่ไมงาย แตอยางไรก็ตามการเติบโตในขนาด  

(scale) ท่ีใหญ ๆ ไมใชส่ิงที่จะทําไดโดยงาย เพราะการเติบโตอยางรวดเร็วยอมมีผลตอสภาพคลองที่

ลดลงและเปนสิ่งที่ธุรกิจไมตองการ 

 แบบจําลองของการเติบโตที่ยั่งยืนเปนสิ่งที่ชวยในสถานการณซ่ึงผูกูจะรองขอการเพิ่มขึ้น

สําหรับเงินทุน ความตองการการเพิ่มเงินกูจะสรางสถานการณความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใหกับธุรกิจอัน

เนื่องมาจากการมีหนี้สินมากเกินไปและการที่มีเงินทุนสวนของเจาของนอยเกินไป ดังนั้นใน

ความหมายนี้ท้ังการเพิ่มขึ้นของสวนทุนหรือการกูยืมเงินจะตองสงผลตอการลดลงของอัตราการ

ขยายตัวในระดับที่ยั่งยืนโดยปราศจากการเพิ่มขึ้นของภาระทางการเงินของธุรกิจ 

  ธุรกิจที่มีการเติบโตที่คงที่แลวมักมีอัตราการเติบโตที่แทจริง (actual growth rate) นอยกวา

อัตราการเติบโตที่ยั่งยืน (sustainable growth rate) ในกรณีเชนนี้ วัตถุประสงคหลักของการจัดการก็คือ

การวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม การจัดการกับกระแสเงินสดหมุนเวียนสวนเกิน ซ่ึงอาจจัดการดวย

การเพ่ิมเงินปนผลใหผูถือหุน หรือแมแตการซื้อหุนสามัญกลับคืนมาจากผูถือหุน การลดหนี้สินของ
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ธุรกิจลงดวยการจายคืนเงินกูยืม หรือการลดสินทรัพยท่ีมีสภาพคลองใหตํ่าลง เพื่อวากิจกรรมเหลานี้

จะไดลดอัตราการเติบโตที่ยั่งยืนลง โดยวิธีการเหลานี้ธุรกิจก็สามารถที่จะพยายามเพิ่มอัตราการ

เติบโตที่แทจริงเพื่อใหบรรลุการเติบโตอยางรวดเร็วและยั่งยืน 

 การเติบโตของธุรกิจ มาจากเหตุผล 2 ประการคือเพิ่มขึ้นของยอดขายและการขยายตัวของ

ธุรกิจที่พ่ิมขึ้น การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพยท่ีนําไปใชเพื่อการลงทุนโดยการกูยืมเพิ่มขึ้น 

สรางการเติบโตที่แทจริง ดวยการใชเงินทุนจากภายนอกมีผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราสวน 

หนี้สินตอสวนของทุนเมื่ออัตราสวนนี้ถูกวัดบนขอมูลพื้นฐานของธุรกิจที่ผานมาในอดีต ดังนั้น ถา

ผูใหสินเชื่อตองการคือขอมูลในอดีตของธุรกิจที่มีอัตราสินสวนหนี้สินตอสวนของทุน (debt-to-equity) 

คงที่ ผลคือเกิดการขยายตัวที่ตํ่าลงของอัตราการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ 
 

      2.3.3  วิธีวัดการเติบโตที่ยั่งยืน ของ  Sindell 

 Sindell  (2007)  ไดกลาวไววา  แบบจําลองการเติบโตที่ยั่งยืนเปนการพิจารณาวา การเติบโต

ของธุรกิจสามารถพิจารณาจากการดํารงไวซ่ึงความสัมพันธทางการเงินในปท่ีผานมาได ดวยวิธีการ

คํานวณจากสูตรดังตอไปนี้ คือ 

                           ROE  = รายรับสุทธิ หรือ รายรับสุทธิหลังภาษี /  มูลคาตามบัญชี    หรือ 

                           ROE  =  ผลตอบแทนตอหุน /  มูลคาตามบัญชีตอหุน 

                           ROE  =  Earning per share-EPS  /  Book value per share-BVPS 

                           EPS    =  ROE x BVPS 

  การเติบโตในอนาคตของผลตอบแทนที่มาจากการลงทุนเพิ่มในโรงงานใหมและอุปกรณ 

ทําใหสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้นในอนาคต อยางไรก็ดี หนึ่งในเงื่อนไขของการเติบโตก็คือวาธุรกิจ

จะตองดํารงไวซ่ึงผลตอบแทน ถาธุรกิจจายผลตอบแทนที่ไดรับออกไปในรูปเงินปนผล  ตัวอยางเชน 

ถาป 1995 มูลคาทางบัญชีไมเพิ่มขึ้น ธุรกิจเทากับไมมีการเติบโต ยิ่งมีการดํารงรักษาไวซ่ึง

ผลตอบแทนเงินปนผลมากเทาใด ธุรกิจยิ่งมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นเทานั้น 

                         อัตราสวนผลตอบแทนเงินปนผลสะสม  =   ผลตอบแทนตอหุน – เงินปนผลตอหุน  /  EPS 

         Retention ratio =  EPS – Dividends per share   /   EPS 

             การคํานวณอัตราการเติบโตอยางยั่งยืน มีวิธีการคํานวณโดยบริษัท ตองทราบถึง

ความสามารถในการทํากําไร (profitable) ของบริษัทซึ่งวัดโดยผลตอบแทนของสวนของทุน (return 

on equity-ROE)  และบริษัทตองรูวารอยละของผลตอบแทนของบริษัท (company’s earnings) ตอ

หุนที่จายเปนเงินปนผลซึ่งเรียกวา อัตราสวนการจายเงินปนผล (dividend-payout ratio) จากนั้นคูณ 

ROE โดย plowback ratio ซึ่งคือ 1 – อัตราสวนการจายเงินปนผล (dividend-payout ratio) ดังนั้น 

                        sustainable-growth rate = ROE x  (1 – dividend – payout ratio) 
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2.3.3.1  วิธีการวัดการเติบโตที่ยั่งยืนของ Garrison 

              Garrison  (2005) ไดทําการศึกษาการวัดการเติบโตที่ยั่งยืน โดยอธิบายไววา การ

ดําเนินธุรกิจ จากชวงเวลาหนึ่งถึงชวงเวลาหนึ่ง ธุรกิจอาจดําเนินไปสูปญหา ถาไมควบคุมการ

เติบโต การเติบโตที่สามารถใหอยูภายใตการควบคุมได หรือไมสามารถใหอยูภายใตการควบคุมได 

นําไปสูผลการประกอบการที่นอยกวาที่ควรจะเปนหรืออาจนําไปสูปญหาดานการเงิน 

  2.3.3.2  วิธีการวัดของบริษัท DuPont     

 บริษัท DuPont (2007) ไดสรางวิธีการวัดการเติบโตที่ยั่งยืนขึ้นโดยใชวิธีการ

วิเคราะหท่ีเนนไปที่ความสามารถในการทํากําไร (profitability) และอัตราสวนผลตอบแทนจากทุน

(return on equity) และผลตอบแทนจากสินทรัพย (return on asset)  การเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท

เปนสิ่งที่บริษัทสามารถวัดไดและทําไดงาย ๆ โดยการรักษาการเติบโตของบริษัท ขณะเดียวกัน

บริษัทก็ไมเกิดปญหาทางการเงิน 

 2.3.3.3   วีธีการวัดการเติบโตที่ยั่งยืนของ บริษัท Hewlett-Packard 

  มีวิธีการหลากหลายที่จะวัดการเติบโตที่ยั่งยืน แตหนึ่งในหลาย ๆ วิธีการวัดคือการ

วัดการเติบโตอยางยั่งยืน จากสูตรที่คิดคนโดยบริษัท Hewlett-Packard ซ่ึงคิดคนขึ้นในป คศ.1950 ซ่ึงวัดโดย 

                           G* = Earnings Retention x ROE    หรือ 

                           G* = Earning Retention x Utilization x Profitability x Financial Leverage 
 

             2.3.3.4  วิธีการวัดอัตราการเติบโตที่ยั่งยืนของ Ross, Westerfield and  Jaffe                                                    

 Ross, Westerfield and  Jeffrey  (2002:38) ไดเสนอวิธีวัดการเติบโตที่ยั่งยืนดวย

อัตราสวนทางการเงินที่เรียกวา “sustainable growth rate” โดยวิเคราะหการเติบโตของธุรกิจที่

สามารถรักษาหรือดํารงไวได โดยปราศจากการเพิ่มขึ้นภาระทางการเงินและการใชทุนภายใน 

(internal equity) ดังนี้ 

                         retention ratio = retained earning / net income 

                         โดยที่ retained earning = net income - dividends 

 2.3.3.5 วีธีการวัดอัตราการเติบโตที่ยั่งยืนของ Collins 

                        Collin (2001)ไดวัดการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ โดยการพิจารณาจากงบการเงินของ

บริษัทที่มีพ้ืนฐานดังตอไปนี้ กลาวคือในชวง 15 ปกอนหนาจุดเปลี่ยนผาน (transition  period) มี

ผลตอบแทนของตลาด และหลังจากผานจุดเปลี่ยนผานแลว มีผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม

มากกวาผลตอบแทนของตลาดอยางนอยสามเทาตัว การที่กําหนดระยะเวลา 15 ป เพราะเหตุวา

หากบริษัทนั้นบังเอิญเติบโตไดเพราะโชคชวยไมใชเพราะความสามารถในการบริหารจัดการ 

ชวงเวลาที่เกิดจากโชคชวยคงไมยาวนานถึง 15 ป และระยะเวลา 15 ป ก็นานกวาอายุในตําแหนง
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ของประธานเจาหนาที่บริหารสวนใหญ เพราะวาจะชวยคัดบริษัทที่มีผูนําที่มีความสามารถคนเดียว

ออกไปไดเหลือบริษัทที่มีผลการเติบโตอยางยั่งยืนไวได 

 2.3.3.6   วีธีการวัดอัตราการเติบโตที่ยั่งยืนของ Chrisman, Bauerschmidt and Hofer  

                             การวัดการเติบโตที่ยั่งยืนตามความเห็น Chrisman Bauerschmidt and Hofer 

(1998) ช้ีวาผลการประกอบการของกิจการถูกกําหนดโดยโครงสรางองคการ กลยุทธ  และ

ความสามารถในการจัดการของกิจการ และการใชทรัพยากรและโครงสรางองคการยังเปนตัว

กําหนดการวางแผนและการกําหนดกลยุทธดวย คุณคาของการจัดการและภาวะผูนําลวนแลวแตมี

ผลตอประสิทธิผล และผลการประกอบการสรางสินทรัพยใหกับองคกรใหมีการเติบใหญอยาง

ตอเนื่อง  ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะทําใหเกิดการเติบโตขององคการในระยะยาวซึ่งสรางความยั่งยืนไดใน 

 2.3.3.7   วิธีการวัดผลประกอบการที่มีการเติบโตอยางยั่งยืนอื่น ๆ 
 การวัดผลการประกอบการมีการเติบโตอยางยั่งยืนยังมีวิธีการวัดโดยพิจารณาจากงบ

การเงินและอัตราสวนทางเงินที่สําคัญ ๆ อีกหลายแบบ  แตวัดในลักษณะ แนวโนมของผล

ประกอบการที่ดีหรือมีแนวโนมการเติบโตที่ดีข้ึนอยางสม่ําเสมอ  การวัดผลการประกอบการนั้นมีได

หลายมิติ (multi-dimensional) (Fitzgerald and Moon, 1996) อยางไรก็ตาม แบบจําลองที่ไดรับการ

ยอมรับอยางกวางขวางในเรื่องการวัดผลการประกอบการของธุรกิจ คือแบบจําลอง MBNQA  (The 

American Malcom  Baldrige National Quality Award)  และแบบจําลอง EFQM (European Foundation 

Quality Management) อยางไรก็ดี นักวิชาการ จํานวนมากเห็นวาแบบจําลองทั้งสองเปนแบบจําลอง

เหมาะสมที่ใช ในการประเมินธุรกิจ ขนาดใหญเทานั้น 

 ในการวัดผลการดําเนินงานระหวางธุรกิจครอบครัว (family   business) และธุรกิจที่

ไมใชครอบครัว (non-family business) Westhead and Cowling (1997) วัดการเติบโตจากรายรับจากการ

ขาย (sales revenue)  การวาจาง  ผลิตภาพ (Productivity)  การสงออก และความสามารถในการทํากําไร 

(profitability)  

 ขณะที่ Daily,Catherine and Dollinger(1992)ใชการเติบโตของยอดขาย(sales growth)  

สวนเกินผลตอบแทนสุทธิ (net margin) และสวนเกิน ผลตอบแทนจากการดําเนินงาน(operating 

margin) และที่ไดรับความนิยมคือการวัดผลการ ประกอบการของ Morris และคณะโดยใชการเติบโต

ของยอดขาย (sales growth)  การเติบโตของกําไร (profit  growth)   การเติบโตของการจางงาน

(employment growth)  การเติบโตของสินทรัพย (asset growth) 

                    สวนDyson (1997) วัดผลการประกอบการโดยใชอัตราสวนที่สําคัญ 4  อัตราสวน

คือ อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร(profitability ratio) อัตราสวนการเติบโต (growth ratio) 

อัตราสวนการวัดประสิทธิภาพ (efficiency ratio) และอัตราสวนสภาพคลอง (liquidity  ratio)  
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                         ในปจจุบันนี้ธุรกิจจํานวนมากใชวิธีการวัดผลการประกอบการจากผลตอบแทน

สวนเกินกําไร (profit margin) ROCE (return on capital employed) และ ROSE (return on shareholder’s 

equity) ในการประเมินความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ และใชการเติบโตของยอดขาย (sales  growth) 

การเติบโตของสินทรัพย (asset) และการเติบโตของการจางงาน (employment growth) ในการวัด

ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ ขณะที่ผลิตภาพของลูกจาง (employee productivity) ใชวัดประสิทธิผล

ของธุรกิจ (business effectiveness)  

 ในการวิจัยนี้ผูวิจัยจะเลือกการใชนิยามการเติบโตอยางยั่งยืนโดยพิจารณาจาก

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญที่แสดงถึงแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัท โดย 

อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (return on asset ratio) อัตราสวนผลตอบแทนจากสวนทุน

(return on equity ratio) อัตราสวนหนี้สินตอทุน(debt per equity ratio)  และอัตราสวนผลตอบแทน

จากกําไรสุทธิ (net profit margin ratio) ความสามารถในการทํากําไร (profitability)  สวนแบงตลาด

(marketshare) เปรียบเทียบกับอัตราสวนของกลุมอุตสาหกรรมนั้น และแสดงผลที่ดีกวาคาเฉลี่ยของ

อุตสาหกรรมอยางตอเนื่องไมนอยกวา 10 ป  เพื่อใชเปนเกณฑในการพิจารณาวาเปนบริษัทมีการ

เติบโตอยางยั่งยืน โดยมีเงื่อนไขยกเวนผลการประกอบการ ในปพ.ศ.2540 อันเนื่องมาจากการเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจไทย 

 

2.4  ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ย่ังยืนของธุรกิจครอบครัว 

 

            2.4.1   การสืบทอดธุรกิจครอบครัว   

                 การทบทวนวรรณกรรมสําหรับการศึกษานี้จะกลาวถึงความสัมพันธ  ปจจัยตาง ๆ และ

กระบวนการที่มีอิทธิพลในการสืบทอดธุรกิจ ขอบเขตความสัมพันธปฏิกิริยา การคาบเกี่ยวกัน

ระหวางความสัมพันธ (relationship) ปจจัยตาง ๆ (factors) และกระบวนการการโตเถียงเหนือ

ขอบเขตและรายละเอียดที่แตกตางกันในหลากหลายความเห็นของการนิยาม เปนสิ่งที่จะตองเกิดขึ้น

เพื่อการอธิบายนิยาม การสืบทอดธุรกิจครอบครัวใหไดดีท่ีสุด  

 ความแตกตางของความคิดเห็นในนิยามเหลานี้อาจเกิดขึ้น และขณะเดียวกันสิ่งนี้คือความรู  

การศึกษานี้จะแสดงถึงการศึกษาและอธิบายการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของการวางแผนสืบทอด

ธุรกิจครอบครัว กระบวนการวางแผนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของการดํารง

อยู การอยูรอด และการเติบโตของธุรกิจครอบครัว การสงผานธุรกิจครอบครัวสูทายาททางธุรกิจ 

ซึ่งอาจจะแสดงผานสามเหลี่ยมของความสัมพันธ (prism of  relationships)  
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 การทบทวนวรรณกรรมจํานวนมากมุงเนนความสําคัญของความเขาใจและการจัดการที่

หลากหลายของความสัมพันธซ่ึงสามารถถูกพบในธุรกิจครอบครัว ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว 

ข้ึนกับวาธุรกิจสามารถสืบทอดธุรกิจครอบครัวไปสูทายาทรุนตอ ๆ ไปไดหรือไม  ข้ึนอยูกับความ

สมบูรณของความสัมพันธทั้งหมดที่คงอยูในธุรกิจครอบครัว การแสดงใหเห็นถึงการสืบทอด

ของธุรกิจครอบครัวเปนชุดของความสัมพันธท่ีเสนอเปนกรอบแนวคิดสําหรับการทําความเขาใจ

ศักยภาพที่แข็งแกรงในกระบวนการแหงความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว 

             อยางไรก็ตามการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยและกระบวนการแหงความสําเร็จของ

ธุรกิจครอบครัวที่ดําเนินไประหวางการสืบทอดธุรกิจครอบครัว  จะสงเสริมความเขาใจในการศึกษา

ครั้งนี้ดวย  

     การสืบทอดธุรกิจครอบครัวจึงมีผลตอการอยูรอดและเติบโตตอไปของธุรกิจครอบครัวใน

มือของทายาทผูรับสืบทอดธุรกิจจากผูกอตั้ง 
 

             2.4.2    ความสัมพันธ    
                ธุรกิจดําเนินไปภายใตการสานตอเชื่อมโยงของสถาบัน และความสัมพันธสวนบุคคล 

เกณฑเหลานี้รวมถึงการมีผลและมีอิทธิพล ท่ีควรจะเปนของพื้นฐานที่เกี่ยวของกับผูปฏิบัติงาน 

กรณีศึกษาเรื่องธุรกิจครอบครัว แสดงใหเห็นวาความสัมพันธในธุรกิจครอบครัว มีความซับซอน

และอํานาจแฝงมากกวาการเผชิญหนาในรูปแบบอื่นๆ ของธุรกิจ    

              ความใกลชิดซึ่งกันและกันของผูมีสวนรวมจํานวนมาก   และบทบาทอันหลากหลายที่คน

เหลานี้แสดงความปรารถนาออกมาไดเพิ่มความยุงยากในการทําความเขาใจและการจัดการ

ความสัมพันธอันยิ่งใหญท่ีถูกพบภายในธุรกิจครอบครัวใหประสบความสําเร็จได  ถาความสัมพันธ

เปนศูนยกลางการดําเนินการประจําวันอันเปนปกติของธุรกิจครอบครัว การมุงความสนใจไปที่

ความสัมพันธเปนความสําคัญอยางยิ่งยวดในการเจรจาตอรองกระบวนการแหงความสําเร็จของ

ธุรกิจ  ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวกับความสัมพันธเหลานี้มีความซับซอนและสรางความเครียด

ทางอารมณและทางใจ ธุรกิจและความสัมพันธในครอบครัวเปนวิกฤตกาลไปสูกระบวนการบริหาร

จัดการธุรกิจครอบครัวใหประสบความสําเร็จ (Bachkaniwala et al., 1989)       

            เมื่อทําการตรวจสอบลงไปถึงความสัมพันธท่ีคงอยูในธุรกิจครอบครัวพบวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการวางแผนสืบทอดธุรกิจและการนําไปปฏิบัติ 

การตกลงกันครั้งแรกดวยคําถามที่วาตกลงเรื่องอะไร และตกลงกับใครที่มีสวนเกี่ยวของกับ

กระบวนการบริหารจัดการ การวางแผนสืบทอดธุรกิจ  ในทางตรงกันขาม อิทธิพลระหวางกันของ

ความสัมพันธของคนในครอบครัวจะมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจเปนอยางมาก 
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การวิเคราะหถึงความสัมพันธอยางลึกซึ้งจําเปนตองวิเคราะหความเกี่ยวของและความสําคัญของ

ความสัมพันธพิเศษ และอะไรที่ถูกประเมินในความสัมพันธในแตละรายละเอียดของสถานการณ  

             ถึงกระนั้นก็ตาม ภายหลังจากการทบทวนวรรณกรรม เปนไปไดวาจะมองเห็นความสัมพันธ

บางอยางซึ่งมีรูปลักษณเปนกฎเปนเกณฑ ขณะที่ความสัมพันธน้ีอาจมีผลกระทบซึ่งกันและกันใน

หลาย ๆ ทาง ซ่ึงจะจัดไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ประการแรกความสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับลักษณะ

ความเปนปจเจกบุคคล (individuals) และประการที่สอง ความสัมพันธท่ีเกี่ยวของในทางธุรกิจ 

(business) ซ่ึงลวนแลวแตมีความสัมพันธกับผลการประกอบการของธุรกิจ  การวางทายาทเพื่อรับ

ชวงธุรกิจของครอบครัวตอไป 
 

           2.4.3  ความเปนปจเจกบุคคล   

          ความเปนปจเจกบุคคลในครอบครัวและความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวเหลานี้มี

ผลกระทบตอการความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว ประเด็นสําคัญก็คือความสัมพันธระหวางบุคคล

สําคัญในครอบครัว  ภาวะผูนําของผูกอตั้ง (incumbent) และภาวะผูนําของทายาทผูสืบทอด (successor) 

ยืนยันถึงความสําคัญของความสัมพันธและคุณภาพของความสัมพันธของคนในครอบครัว หากทั้ง

สองอยางนี้เปนไปดวยดีแลว การจัดการธุรกิจครอบครัวและการเจรจาที่ยุงยากลําบากจะกลายเปน

เรื่องงาย ๆ ได ความสัมพันธระหวางผูกอตั้งและทายาทผูสืบทอดธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีปจจัยสําคัญ

ท่ีจะตองพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ผูมีสวนไดสวนเสียซึ่งเปนคนในครอบครัว หรือคนนอก

ครอบครัวที่เขามาเกี่ยวของกับธุรกิจ (Fox et al., 1996) 

           การประเมินและการเปรียบเทียบในความคงอยูของความสัมพันธระหวางคนในครอบครัว

รวมถึงทั้งผูกอตั้งและทายาทผูสืบทอดจะทําใหกระบวนการทางธุรกิจเปนไปโดยงายขึ้น ถา

ความสัมพันธถูกแบงปนระหวางลูกจางคนสําคัญและทายาทผูสืบทอดจะกอใหเกิดปญหาที่สั่งสม

ตอไปสําหรับธุรกิจหรือไม  

            คุณภาพของความสัมพันธระหวางสมาชิกของครอบครัว ไมวาพวกเขาจะมีความเกี่ยวของ

ในธุรกิจหรือไม ก็เปนสิ่งสําคัญดวยเหมือนกันMorris et al.  (1997) แนะนําอยางชัดเจนวาการ

ปรับปรุงความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวนี้จะมีผลในทางบวกตอธุรกิจมากกวาการใชความ

พยายามตอคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเทานั้น สมาชิกคนที่มีบทบาทสําคัญในครอบครัวอีกคนหนึ่ง

คือคูสมรสของผูกอตั้งและมักเปนแมของทายาททางธุรกิจ เมื่อไรก็ตามที่คูสมรส พอแม มี

ความสัมพันธท่ีดีกับทั้งผูกอตั้งและทายาทผูสืบทอดธุรกิจสิ่งนี้จะเปนสิ่งปองกันที่สําคัญที่มีผลตอ

ความสัมพันธระหวางรุน (generation) 

 การโตเถียงเหนือกลยุทธธุรกิจและการแบงปนความรับผิดชอบและผลตอบแทนการ

ตัดสินใจเหนือชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลง  และแมแตบุคลิกสวนตัวซึ่งอาจจะมีการ
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กระทบกระทั่งกันในระหวางผูกอตั้ง ภรรยาผูกอตั้ง กับทายาทใหถึงจุดแตกหักกันได บุคคลที่สามที่

มีความสัมพันธอันดีกับทั้งผูกอตั้งและทายาทสามารถที่จะมาเปนคนกลางระหวางชวงเวลานี้และยังคง

ส่ือสารระหวางกันเกี่ยวกับการเจรจาที่สําคัญ ๆ ระหวางรุนหนึ่งกับอีกรุนหนึ่งได  บอยครั้งที่มารดา

ฝากคําพูดถึงบิดา เกี่ยวกับการไมสมหวังของบุตรสาวซึ่งยังไมมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะดูแลธุรกิจ  

คํากลาวของบิดาที่แสดงถึงความหวงใยที่มีตอบุตรสาวจะยังคงรักษาไวซ่ึงความเขาใจและ

ความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งสองได 

            งานวิจัยจํานวนมากชี้ใหเห็นวาในธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ ความเอาใจใสในเรื่องคุณภาพ

และธรรมชาติของความสัมพันธระหวางสมาชิกของครอบครัวและผูจัดการที่เปนคนนอก

ครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเปาหมายการเติบโตของธุรกิจเปนเปาหมายสําคัญของธุรกิจ 

หรือธุรกิจขึ้นอยูกับการบริหารงานของผูจัดการที่เปนมืออาชีพซึ่งบทบาทของผูจัดการมืออาชีพ

ผูนี้มีผลและนัยสําคัญตอการเติบโตของธุรกิจ  

 ในธุรกิจที่มีการแบงแยกการจัดการและความเปนเจาของออกจากกันอยางชัดเจน ความ

เสี่ยงของผูจัดการที่มาจากคนนอกมักจะบริหารงานตามผลประโยชนของตนเองมากกวาผลประโยชน

ของธุรกิจซึ่งอาจเกิดขึ้นไดดวยเหมือนกัน สําหรับการเตรียมการในกรณีนี้ ความสัมพันธท่ีไดรับ

ความไวเนื้อเชื่อใจเปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในธุรกิจ ความสัมพันธเหลานี้จะกลายเปนสิ่งสําคัญ

มากระหวางการดําเนินธุรกิจ เปนการยายอํานาจไปสูการควบคุมของคนนอก ดังนั้นความสัมพันธ

เหลานี้เปนสวนประกอบที่สําคัญของธุรกิจ  เนนความตองการที่ถูกแทนที่บนธรรมชาติและคุณภาพ

ของธุรกิจเร็วเทาที่จะเปนไปได 
 

  2.4.4   ธุรกิจ    

               การวิจัยของ Fox  et al., (1996) เนนที่นัยสําคัญของความสัมพันธระหวางตัวธุรกิจเองและ

หลักความเกี่ยวของของตัวบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งนี้รวมถึงธรรมชาติของความสัมพันธ

ระหวางผูกอตั้งและทายาทผูสืบทอดธุรกิจ และตัวของธุรกิจเอง การศึกษาวาปจเจกบุคคลเหลานี้

เกี่ยวของถึงธุรกิจเปนสิ่งสําคัญในการรวบรวมภาพที่สมบูรณจํานวนมากของปฐมบทการทํางาน

และการวางแผน ตลอดจนการกําหนดกลยุทธเพื่อการอยูรอดและการเติบโตของธุรกิจดวย   

ตัวอยางเชน ผูกอตั้งและทายาทผูสืบทอดมีสวนรวมในเรื่องสําคัญ ๆ ของครอบครัวและธุรกิจหรือไม 

มีความแตกตางกันดานความคิดที่พวกเขารูสึกเกี่ยวกับธุรกิจและทิศทางในอนาคตความเปนเจาของ

และการจัดการหรือไม  ทัศนคติท่ีเหมือนกันและแตกตางกันของผูกอตั้งและทายาทผูสืบทอดที่มุง

ตรงไปยังความเกี่ยวของของพวกเขาไปยังธุรกิจจะมีอิทธิพลที่แตกตางกัน ซ่ึงขึ้นอยูกับกระบวนการ

บริหารจัดการ การวางแผน การกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ ตลอดจนเรื่องสําคัญ ๆที่ท้ังคูเห็นดวย

หรือไมเห็นดวยอยางไร ส่ิงนี้จึงเปนการยากที่จะกําหนดกระบวนการที่อาจจะมาถึงและเรื่องอะไรที่
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จะมาถึง ถาเชนนั้น ความชวยเหลือและการแทรกแซงอาจเปนสิ่งจําเปนที่สําคัญที่สุด สิ่งนี้จะเปน

หนทางที่ผูกอตั้งและทายาทจะไดเขาใจลักษณะสวนบุคคลของพวกเขาที่จะเชื่อมโยงไปยังธุรกิจ 

ผูกอตั้งจํานวนมากรูสึกผูกพันอยางมากกับธุรกิจของเขา ความเขาใจในสิ่งนี้และการคนหาทางที่

สมบูรณแบบของพวกเขาที่จะปรับเอาความผูกพันนี้เขากับธุรกิจที่ยิ่งใหญของพวกเขาเขากับ

แผนการดําเนินธุรกิจเพื่อความสําเร็จและกาวหนาของธุรกิจ 

 ทายาทอาจจะยังไมมีท้ังโอกาสหรือแรงจูงใจตอการที่พวกเขาจะเขามาในธุรกิจมากนัก 

ดังนั้นการอุมชูความสัมพันธระหวางธุรกิจกับทายาทอยางเต็มที่ไดกลายมาเปนสวนประกอบที่

สําคัญที่สุดความสําเร็จของธุรกิจในอนาคต 

            การรวบรวมความสัมพันธระหวางความแตกตางในความเปนตัวบุคคลและธุรกิจสิ้นขอ

สงสัยเมื่อ Birley et al. (1999) ไดเสนอมุมมองเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว โดยไดแบงกลุมของครอบครัว

ออกเปนสามกลุม ในการสํารวจเรื่องทัศนคติของเจาของกิจการครอบครัวและธุรกิจในประเทศ

อังกฤษ  

          กลุมแรกไดกําหนดเปน “กลุมครอบครัวมีบทบาท” หรือ “กลุมในครอบครัว” ซ่ึงทุกคนใน

ครอบครัวจะมีสวนเกี่ยวของในธุรกิจ สมาชิกในครอบครัวมีหนาที่ในครอบครัวโดยมีสวนรวมใน

ธุรกิจตั้งแตอายุยังนอย และทายาทผูสืบทอดธุรกิจเปนสมาชิกในครอบครัว  

            กลุมที่สอง “กลุมครอบครัวนอก” ไมมีสมาชิกรอการสืบทอดธุรกิจ หลักการสําคัญคือความ

เกี่ยวของอยางอัตโนมัติในธุรกิจ ทายาทผูสืบทอดไมจําเปนตองมีอยูเพื่อการสืบทอดธุรกิจ และ

หนาที่ความรับผิดชอบในธุรกิจไมเปนสิ่งที่คาดหวัง 

          สุดทาย “ กลุมธุรกิจครอบครัวแบบลวง ” ไมมีการสืบทอดธุรกิจในครอบครัว ผลปรากฎวา

ความเปนบุคคลที่มีตอธุรกิจนั้นพบวา ธุรกิจไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม คานิยม และมุมมองที่

ยังคงมีอยูในธุรกิจและครอบครัว ความแตกตางดานทัศนคติของสมาชิกในครอบครัวทั้งเฉพาะ

บุคคลและที่ส่ังสมกันมา มีผลตอธุรกิจครอบครัวที่จะชวยทําใหเกิดความเขาใจในการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ทัศนคติของสมาชิกในครอบครัวมีผลตอ

ธุรกิจเชน ผูกอตั้งบางคนเห็นวาธุรกิจและครอบครัวเปนสิ่งที่แยกออกจากกัน แตบางคนไมเห็นดวย

เชนนั้น ความรุนแรงของปญหา  ความขัดแยงของการดําเนินธุรกิจจะเกิดขึ้น และในทางตรงขามถา

มีความเห็นพองลงรอยกันหรือสนับสนุนแลว แผนการทางธุรกิจก็จะไดรับการสนับสนุน 

 ความสัมพันธระหวางบุคคลสําคัญและธุรกิจไมไดเปนเพียงความสัมพันธที่เกี่ยวของ

รอบลอมธุรกิจที่ตองการการเอาใจใส ความสัมพันธระหวางอดีตและปจจุบันของบางธุรกิจเปนสิ่ง

สําคัญดวยเหมือนกันตอบางผลลัพธ การวิจัยถึงการดําเนินธุรกิจที่ไมราบรื่นไดเปดเผยถึงรูปแบบ
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ความสัมพันธ 3 ประการ ท่ีไดรับการอธิบายแนวโนมดังกลาวอยางชัดแจง ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบตอ

ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว คือรูปแบบการบริหารธุรกิจโดยยึดตามแบบดังนี้ 

 1)   แบบอนุรักษนิยม ( conservation )    

         2)  แบบหัวรั้น (rebellious)  

         3)  แบบไมหลักปกเลน (wavering)  

           ในกรณีแรกรูปแบบความสัมพันธแบบอนุรักษนิยมจะยังคงฝงรากอยางแนนหนาในอดีต

ดวยอนาคตธุรกิจที่คงไวในความเปนทาสตอสิ่งที่ทําไวอยางไรในอดีต ธุรกิจที่มีรูปแบบหัวรั้น

นําไปสูการกระทําที่แหลมคมตอชัยชนะเปนธุรกิจที่ตองการหาความแตกตางอยางถอนรากถอนโคนไป

จากอดีต ความสัมพันธแบบแกวงไปมา การโอนเอนแกวงไปมาระหวางอดีตกับปจจุบัน มี

ความสัมพันธในทิศทางในอนาคต รูปแบบเหลานี้คงอยูและไมไดถูกกําหนดไวแนนอน ในที่สุด

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจครอบครัวที่จะพบกับความลมเหลวก็เพิ่มจํานวนมากขึ้น อยางไร

ก็ตามรูปแบบความสัมพันธเหลานี้เปนประโยชนมาก กลาวคือเปนสัญญาณเตือนวาธุรกิจอาจเกิด

ความไมแนนอน และไมมีความจําเปนตองชี้ถึงทุกอยางที่ถูกตองสําหรับผลลัพธในการดําเนินการ

ทางธุรกิจ  ความสัมพันธระหวางอดีตและปจจุบันของธุรกิจเหลานี้สามารถที่จะรักษาไวให 

เหมาะสมนําไปสูอนาคตแหงความสําเร็จในธุรกิจครอบครัว 
 

 2.4.5   ปจจัยและกระบวนการ    

                มีอิทธิพลมากมายในกระบวนการทางธุรกิจครอบครัวถูกคนพบในการทบทวน

วรรณกรรม Van Beveren  et al. (2003) อธิบายวา มีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการจํานวนมาก

และบางรูปแบบดูเหมือนจะเกิดขึ้นมากกวาแบบอื่น ๆ เขามุงเนนที่กระบวนการอันซับซอนของพลัง

ท่ีอยูในกระบวนการทางธุรกิจครอบครัว และวิธีการที่ซับซอนในความพยายามของเราที่จะทําความ

เขาใจกระบวนการทางธุรกิจครอบครัวคือ  “จุดแข็ง”  และ “จุดออน” ของธุรกิจครอบครัว และสิ่ง

เหลานี้กระทบตอการดําเนินการทางธุรกิจอยางไร ความเขาใจวาอะไรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ผลลัพธ (outcome) ของการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวเปนเรื่องสําคัญและสองปจจัยดังกลาวนี้

คือ 1) ความพึงพอใจของผูมีสวนรวมกับประสบการณของพวกเขาที่มีตอธุรกิจถือเปนจุดแข็งของ

ธุรกิจครอบครัว  และ 2) ผลกําไรอยางตอเนื่องของธุรกิจครอบครัวภายหลังการถายโอนธุรกิจให

ทายาทเปนทั้งจุดแข็งและจุดออนของธุรกิจครอบครัว กลาวคือภายหลังการถายโอนธุรกิจมีกําไร 

ก็จะจูงใจใหทายาททุมเทกับธุรกิจครอบครัวที่ไดรับการสืบทอดมา แตถาขาดทุน ทายาทอาจไม

มีแรงจูงใจในการรับสืบทอดธุรกิจและทุมเทใหกับธุรกิจ ซ่ึงถือเปนจุดออนที่สําคัญ  
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2.4.6    การสื่อสาร    

             การสนับสนุนสงเสริมการสื่อสารที่ดีระหวางตัวบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวของในธุรกิจ

ครอบครัว ปรากฏออกมาเปนสิ่งที่เกี่ยวของที่สําคัญระหวางการสื่อสารไมเพียงพอ  อิทธิพลตอ

ความรูสึกในแงลบซึ่งอาจจะถูกปลดปลอยออกมาในระหวางการบริหารจัดการธุรกิจ การสนทนา

พูดคุยกันอยางตรงไปตรงมา การใหความเคารพซึ่งกันและกัน สามารถชวยสนับสนุนธุรกิจที่ดําเนิน

ไปไดอยางเรียบรอย  

 Hamiton and Thomus (2002) มีความเห็นวาความตองการสําหรับการสื่อสารคุณภาพสูงมี

สวนสําคัญที่เพียงพอในการเชื่อมโยงความสําเร็จใหเกิดขึ้นไดในชวงเวลาในระหวางความเปนไป

ของธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการพูดคุยสนทนากันในระหวางคนรุนหนึ่งกับคนอีกรุนหนึ่ง 

ถือเปนการตระเตรียมสําหรับการเจรจาระหวางกันในกระบวนการวางแผนทางธุรกิจ และแผนการ

สืบทอดธุรกิจ 

             การใหการสนับสนุนการฝกฝนที่ดีของการสื่อสารและบทสนทนาภายในธุรกิจครอบครัว

ควรจะเปนงานหลักของทุกคนที่เกี่ยวของกับแผนแหงความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวและแผนแหง

ความสําเร็จของการสืบทอดธุรกิจ และรวมถึงบุคคลที่อยูขางเคียงดวย ซึ่งนําไปสูความยุติธรรมใน

การเขาไปมีสวนรวมกับตัวบุคคลที่เกี่ยวของ  

 

2.4.7    จิตวิทยา   

          ปจจัยทางจิตวิทยาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอธุรกิจครอบครัว ความสัมพันธระหวาง

ความเขาใจ (perceptions) ของผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) คนสําคัญในครอบครัว บรรดาผูกอตั้ง

และทายาทผูสืบทอด การพิจารณาถึงบทบาท (roles) ความตั้งใจ (intensive) และทัศนคติ  

(attitude) ของบุคคลอื่น ๆ ภายในครอบครัวจะมีอิทธิพลสําคัญเหนือธุรกิจครอบครัว ( Sharma and 

et  al. , 2003a)  

          ความเขาใจและความคาดหวังที่แตละบุคคลมีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการไดเพิ่ม

โอกาสสําหรับกระบวนการจัดการที่เปนเลิศ  Kircher et  al. (2000) เนนวาอารมณและความสัมพันธ

ของคนในครอบครัวเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจ ไมมีบอกไววาปจจัยเหลานี้และวัฒนธรรมของ

องคกรเปนอยางไรที่ถือวาเปนอุปสรรคตอการธุรกิจ แตเปนสิ่งที่ฝงลึกในจิตใจและความรูสึกถึงความ

เกี่ยวของผูกพันที่มีอยู ความสําคัญของการนําเอาคนนอกเขามาสนับสนุนไดรับการกลาวถึงวาเปน

ความปรารถนาดีของการหาที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงสําหรับคนในครอบครัวที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจ 

อยางไรก็ดีผูใหคําแนะนําจะตองเปนผูฝกฝนที่ดีและมีความรูท้ังการจัดการความสัมพันธและทักษะ

ทางดานธุรกิจ 
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  Grote (2003 ) เห็นวากระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานเปนหัวใจของความขัดแยงระหวาง

ตัวบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งผูกอตั้งและทายาทระหวางกระบวนการการจัดการธุรกิจ การปราศจาก

ความเขาใจธรรมชาติของมนุษยวาเปนอยางไร การบังคับบรรดาทายาทใหตองเปนไปตามทางของ

ผูแนะนําที่อาจจะมีประสบการณ มีความสุขุม มองการณไกลมากอน สรางความขัดแยงใน

ความรูสึกของทายาท ทายาทปรารถนาที่จะเดินตามผูกอตั้ง เขามาแทนที่เขา ทําตามอยางผูกอตั้ง 

แตในขณะเดียวกันพวกเขาก็พยายามที่จะคนหาความเปนอิสระใหกับตัวเอง ส่ิงนี้เปนเรื่องราวที่

ขัดแยงกัน เปนสาเหตุของความขัดแยงภายในตัวของทายาท ในขณะเดียวกันทั้งผูกอตั้งและทายาท

ปรารถนาที่จะเปนผูนํา และความปรารถนาของเขาสําหรับบทบาทการนําเพื่อเสริมคุณคาของ

ตําแหนงนี้สําหรับแตละบุคคล 

          บทบาทผูนํานี้คือวงเวียนของความขัดแยง ความสับสนและการเผชิญหนา คําแนะนําที่มี

ประสิทธิผลจะรักษาความขัดแยงนี้ ควบคุมและปลดปลอยทายาทผูสืบทอดธุรกิจจากความสับสน

วาทําอยางไรเขาจึงจะมีอิสระในความคิดโดยไมตกลงไปในขอผูกมัดที่ซับซอน 

             Taylor et  al.  (1998)ไดศึกษาธุรกิจครอบครัวในประเทศแคนาดา พวกเขาไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางผูกอตั้งและทายาทผูสืบทอดธุรกิจ ทัศนคติของพวกเขาที่มีตอการฝกฝนทาง

ธุรกิจ พบวาผูมีสวนรวมในธุรกิจครอบครัวมักมีสาเหตุของการแตกแยกกันในครอบครัวสอง  

ประการคือ แบบแรกคือ 

          พวกอนุรักษนิยม (conservators ) ซ่ึงจะบริหารธุรกิจแบบปลอดภัยไวกอน และอีกพวก

หนึ่งคือพวกกาวหนา (expanders) ซ่ึงชอบการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและการขยายขอบเขต

ความคิดและกิจการ จิตวิทยาของคนทั้งสองกลุมนี้มีผลตอวิธีการจัดการธุรกิจและผลการดําเนิน

ธุรกิจ ลําดับความสัมพันธระหวางผูกอตั้งและทายาทมีผลตอการจัดการที่จะชวยกระบวนการแหง

ความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว  
 

 2.4.8   การเตรียมตัวทายาทเพื่อการรับการถายโอนธุรกิจ   

  การเตรียมความพรอมใหกับตัวบุคคลเพื่อการถายโอนธุรกิจ (transition) เปนปจจัยหลัก

สําหรับผลลัพธ (outcome) ของธุรกิจของครอบครัว ความเต็มใจ (willingness) และการ

เตรียมพรอม (prepareness) ของผูกอตั้งที่จะสละหรือปลอยการควบคุมและเต็มใจ เตรียมความ

พรอมใหทายาทผูสืบทอดธุรกิจเขามาควบคุมและมีอิทธิพลหลักในธุรกิจ สิ่งสําคัญที่จะ

ตระหนักวาผูกอตั้งอยูในตําแหนงที่มีอํานาจที่จะรับหรือคัดคานผูท่ีจะเปนทายาทผูสืบทอดธุรกิจที่

เลือกมา หรืออาจถูกเลือก ส่ิงนี้อาจเปนทั้งความตองการของธุรกิจและอยางอื่น สําหรับกระบวนการที่

สรุปรวบรัดและนานพอเพียงที่จะสามารถทําใหแนใจถึงการไดมาของทักษะและประสบการณ

จําเปนสําหรับตัวทายาทเพื่อผลการประกอบการที่ดีของธุรกิจครอบครัวในอนาคต 



 91 

 

            การเตรียมพรอมของทายาทเปนสิ่งที่ตองทําไวลวงหนาในระยะเวลาเนิ่นนานพอสมควร 

ทายาทตองการเวลาและโอกาสในการไดรับความเชื่อถือและถูกมองวาเปนทายาทที่มีประสิทธิภาพ 

เกณฑในการประเมินทายาทคือบทบาทภาวะผูนํา ศักยภาพของทายาท ความพรอมของทายาท 

ความตองการเหลานี้เปนความตองการโดยรวมขององคการในปจจุบันและอนาคต   

 อยางไรก็ตามการเตรียมพรอมที่ดีท่ีสุดไมใชการรับประกันวาทายาทที่นาเชื่อถือคนนี้มี

ความพรอมหรือเต็มใจที่จะเขามารับชวงกิจการและสิ่งนี้จึงหมายถึงการเตรียมพรอมสําหรับรูปแบบ

อ่ืน ๆ  เชน ความรูอยางลึกซึ้ง จริงจังในธุรกิจของครอบครัว การเขาใจลักษณะรูปแบบของธุรกิจ

ครอบครัว การเก็บเกี่ยวสั่งสมประสบการณจากผูกอตั้ง หรือผูจัดการอาวุโส  แผนการสําหรับเตรียม

ตัวทายาทใหเขามารับชวงตอจากผูกอตั้งทั้งความรู ความสามารถ ตลอดจนถึงประสบการณท่ีควร

จะไดรับกอนหนานี้ 
 

  2.4.9   คานิยม   

           Lansberg (1999) อธิบาย คานิยมของครอบครัว (family values) วามีอิทธิพลเหนือธุรกิจ

ครอบครัว ปจจัยเหลานี้เปนสวนบูรณาการของธุรกิจครอบครัว ความตองการที่เปนเปาหมายและ

คุณคาที่ไมไดวัดทางเศรษฐกิจ (non-economic goals and values) ถูกอธิบายไวอยางชัดแจง ตามดวย

วัตถุประสงคทางเศรษฐกิจเพื่อวาจะเขาใจอิทธิพลและบทบาทในธุรกิจ บทบาทสําคัญที่แสดงโดย

ระบบคุณคา (value systems ) ไมสามารถถูกประเมินเกินไปกวาได  

           การวางแนวทางและความสอดคลองของระบบคานิยมระหวางผูกอตั้งและผูเปนทายาทเปน

การเพียงพอตอการธุรกิจใหคงอยูไดและเปนไปอยางเรียบรอย ดังนั้นความเกี่ยวโยงกันเหลานี้ 

ตองการที่จะมุงเนนลงไปในลักษณะคานิยมเฉพาะบุคคล คานิยมของครอบครัวและคานิยมของ

ธุรกิจ  เพื่อวาการแกปญหาซึ่งดีท่ีสุดที่จะเอื้ออํานวยเปาหมายและคานิยมที่แตกตางกัน สามารถที่จะ

ถูกมองเห็นและแสดงบทบาท (discerned and enected) ใหปรากฏออกมาได 

  เจาของธุรกิจครอบครัวอยูในกระบวนการการถายโอนคานิยมที่ม่ันคง ท้ังตัวบุคคลและ

ธุรกิจไปยังรุนตอไป เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติท้ังตัวบุคคลและธุรกิจ การปฏิบัติของตัวบุคคล

และธุรกิจนี้เปนคานิยมและความปรารถนาของทายาทและสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ เมื่อมองเขา

ไปภายในและการจัดการ “นโยบายแหงการกําหนดคานิยม” เปนองคประกอบสําคัญของการวาง

แผนการธุรกิจที่ดี 

 คานิยมในธุรกิจครอบครัว เปนสิ่งที่ครอบครัวสืบทอดกันตอมาระหวางผูกอตั้ง ผูสืบ

ทอดทายาททางธุรกิจ และสมาชิกรุนตอ ๆ มา คานิยมในครอบครัวที่สําคัญ อาทิ ความรักใคร

ปรองดองกันระหวางสมาชิกในครอบครัว ความซื่อสัตย ขยัน อดทน หรือแมแตคานิยมเรื่อง

ความซื่อสัตยกับลูกคาของธุรกิจครอบครัว เปนตน 
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           2.4.10   วัฒนธรรมองคการ  ธุรกิจ  และครอบครัว 

 กระบวนการทางสังคมเปนพลวัตร (dynamic) ท่ีสําคัญภายในธุรกิจครอบครัวและเปน

บูรณาการตอธุรกิจ ครอบครัวเปนสภาพแวดลอมภายในซึ่งตัวบุคคลเริ่มตนรูเดียงสาและเรียนรู

เกี่ยวกับโลกของเขา  

 ระบบคานิยม นิสัยสวนตัว คุณงามความดี ลวนเปนการเรียนรูท้ังสิ้น หรือกอใหเกิดขึ้นใน

สภาพแวดลอมของครอบครัว จากประสบการณพ้ืนฐานของเด็กในเยาววัยสูความเกี่ยวพันกับธุรกิจ

ในครอบครัว ทายาท สุขสบาย ความเจ็บไขไดปวย ถูกสรางขึ้นโดยวัฒนธรรมและอิทธิพลการกอตัว

ข้ึนรอบๆ ตัวเขา 

              ทัศนคติและคานิยมเกี่ยวของโดยตรงตอธุรกิจครอบครัวและปลูกฝงตั้งแตวัยเยาว และทํา

การวางแผนไวสําหรับการสืบทอดงานในชวงเวลาอันยาวไกล เจาของธุรกิจครอบครัวตองการให

คานิยมของธุรกิจ  และแบบของวัฒนธรรมที่เขาทั้งหลายเปนเจาของใสลงไปในทายาทผูสืบทอด  

ขณะที่ผูกอตั้งอาจกําหนดเปาประสงคไววาทายาทจะตองเปนเลิศกวาตัวเขา  ถาเขาประสบ

ความสําเร็จในธุรกิจครอบครัวแลว  วัฒนธรรมครอบครัวคือบทบาทในธุรกิจที่อาจตองการการ

เปลี่ยนแปลง โดยทั่ว ๆ ไปแลว ผูกอตั้งปรารถนาที่จะวาดรูปแบบที่ทายาทควรจะเปนลงไปใน

วัฒนธรรมและคานิยม เหมือนกับที่พวกเขาและครอบครัวทําใหเปนรูปเปนรางขึ้นมาเรียบรอยแลว 

            Lansberg (1999)ไดพิจารณาถึงความจําเปนของการฝกการเปนผูจัดการและความ

รับผิดชอบที่มีผลตอธุรกิจและความตอเนื่องของธุรกิจ ภายในสมาชิกครอบครัว มาตรวาธุรกิจ

รุงเรืองขามรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ความตองการนี้มีเวลาและการเตรียมพรอมที่พอเพียงกับ

ความสามารถในการอุปถัมภและสงเสริมวัฒนธรรม ธุรกิจครอบครัวซึ่งประยุกตใหเขากับเรื่อง

เหลานี้ วัฒนธรรมการอุปถัมภคุณคาของทายาทผูสืบทอดอยางเหมาะสม แตเปนเปดกวางและทําให

รูสึกดวยเหมือนกันถึงความตองการในอนาคตของทายาทและธุรกิจเปนอยางที่ปรารถนา  

 ผูประกอบการธุรกิจครอบครัวตองการรับรูถึงปจจัยทางวัฒนธรรมจํานวนมากที่แสดง

บทบาทในธุรกิจแหงนี้ ตัวอยางเชนพฤติกรรมของทายาทและการกระทําในสถานการณท่ีแตกตาง

กัน การสอนและกระบวนการจําลองบทบาทที่ทํางานกับการหาสมาชิกใหมท่ีเปนที่ยอมรับ และ

แบงปนรางวัลใหเปนตัววัดพื้นฐานของวัฒนธรรมธุรกิจ วัฒนธรรมเปนการชี้วัดโดยวิธีการกําหนด

สถานภาพดวยผานระบบและการวาจางในธุรกิจและโครงสรางองคการทั้งหมด ดังนั้นคงพอกลาว

ไดวาธุรกิจครอบครัวดูแลคานิยมและอุปถัมภประสบการณการเรียนรูและสภาวะแวดลอมที่เปน

มากกวา “อยูในมือ” และนอยกวาถูกมุงเนนในการกําหนดการศึกษาพื้นฐาน ความเขาใจเหลานี้ถูก

จัดการไวในธุรกิจเปนการแสดงถึงวัฒนธรรมทางธุรกิจที่กวางขวาง 
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 ลักษณะทางสังคมของธุรกิจครอบครัวมี 2 ลักษณะ คือ แบบจําลองถอดแบบการดําเนิน

ธุรกิจมาจากผูกอตั้ง (founder  home-social) กลาวคือทายาทเขามาในธุรกิจตั้งแตยังเยาววัย เรียนรู

ฝกฝนประสบการณจากพื้นฐานขึ้นไปเรื่อย ๆ และแบงรับเอามุมมองทางธุรกิจของผูกอตั้งใน

ระดับสูง  แบบที่สองแบบจําลองพัฒนาผูนําใหม (new leader development model) โดยการแนะนํา

ทายาทใหไดรับการสงเสริมมุงศึกษา ธุรกิจภายนอกและประสบการณชีวิต ดังนั้นพวกเขาอาจมี

มุมมองทางธุรกิจที่แตกตางมากจากผูกอตั้ง 

 

     2.4.11 ระบบการจัดการ   

 การมีระบบการจัดการที่เหมาะสมเปนสิ่งสําคัญในการบรรลุเปาหมายและความสําเร็จของธุรกิจ

ครอบครัว   ความเปนผูนํา (leadership )  และแผนการพัฒนาทายาทเปนความตองการที่จะตองเตรียมทายาท

ไวสําหรับบทบาทใหมของเขา 

 Lansberg  (1999)  แนะนําวาในการสนทนาทางธุรกิจระหวางรุน ควรมีวิสัยทัศนรวมกัน

สําหรับธุรกิจอันเปนสวนสําคัญของกระบวนการของโครงสรางธุรกิจในอนาคต (future business 

structure) และกระบวนการจัดการ ผลในเรื่องการสืบทอดธุรกิจและความยืนอยูไดของธุรกิจของแต

ละวิธีของตัวบุคคล สูการจัดการและระบบธุรกิจทั้งหมด 

 Taylor et al, (1998) ไดศึกษาถึงความแตกตางของการรวมภาพสวนตัวและสูการจัดการ

ธุรกิจขามรุนไดสรางรูปแบบที่แตกตางในการจัดการระหวางทายาทและผูกอตั้ง 

 Paisner  (1999)  แนะนําวาควรเนนที่รูปแบบการจัดการในภาพรวมตัวอยางเชน รูปแบบการมี

สวนรวม (participative style) ของการจัดการและวัฒนธรรม (reproduction model) นาจะดีกวาแบบ

ตามพอ ( paternalistic style ) หรือแบบตามยถากรรม (laissez-faire style) มีลักษณะที่ไมไดอนุญาต

ใหทายาทรุนตอไปชวยเหลืออยางเต็มที่ในการวางแผนและการจัดการธุรกิจ การจัดการแบบมีสวน

รวมสามารถที่จะตระเตรียมทายาทกับโอกาสในการไดรับประสบการณ แบบของวิธีการควบคุม

และการวางแผนถูกใชในธุรกิจซึ่งจะมีผลตอผลลัพธธุรกิจ และปราศจากความพยายามอยางมีสติใน

แนวรูปแบบการจัดการของทายาทและผูกอตั้งแลว ความเสี่ยงธุรกิจจะลมเหลว ก็อาจมีข้ึนได 

 

           2.4.12   การเงิน   

            มีความสําคัญมากในการพิจารณาถึงประเด็นทางการเงินที่มีผลตอการวางแผนทางธุรกิจ

เชนเดียวกับความจําเปนเหลานั้น ประเด็นเนนที่วาดวยการใหผลตอบแทนแกสมาชิกของครอบครัว ซ่ึง

อยูบนพื้นฐานของความสามารถและการชวยเหลือธุรกิจ บนพื้นฐานการใหรางวัล (reward) ตัวบุคคล

อยางยุติธรรมบนบทบาท (role) และผลการประกอบการ (performance)  ชวยธํารงรักษาไวซ่ึง
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ความชอบธรรม (morale) และปองกันความขัดแยงระหวางครอบครัวและสมาชิกที่ไมใชครอบครัว 

(Allred et al., 1997) 

             Kimhi (1997)ไดอางถึงอิทธิพลความสําคัญในแผนการทางธุรกิจคือการบังคับใหมีการกูยืม

เงินในธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับชวงเวลาที่เหมาะสมของการขยายธุรกิจ ครอบครัวถูกทําใหมี

ความสัมพันธอยางใกลชิดที่เกี่ยวของกับ “ปญหาอรรถประโยชนสูงสุดของครอบครัว” การตระเตรียม

ธุรกิจเพื่อบรรลุมูลคาที่สูงสุดของธุรกิจ ภาวะปจจุบันทางการเงินที่บีบบังคับใหมีการกูยืมเงินจะ

สงเสริมการยายตําแหนงเร็วขึ้นในการสืบทอดธุรกิจระหวางรุน 

            การวางแผนทางการเงินระยะยาวและการจัดการการกูยืมเงินของธุรกิจมีผลกระทบตอการ

จัดการทางธุรกิจ ตรงขามการถายโอนธุรกิจภาวะผูนําและกระบวนการสืบทอดธุรกิจที่ควบคุมไว

สามารถแสดงถึงอิทธิพลอยางสําคัญตอความเชื่อมั่นของผูถือหุนและผลการประกอบการของธุรกิจ 

การจัดการการสืบทอดทางธุรกิจที่ดี จะนําไปสูการสรางความเชื่อมั่นในเจาของหุนสวนและมี

สัมพันธท่ีดีกับผลการประกอบการทางการเงินของธุรกิจ การกระทํา เชนการเลื่อนผูสืบทอดธุรกิจที่

ราบรื่น แมวาจะไมใชสมาชิกของครอบครัวก็สามารถนําไปสูความรูสึกในดานบวกของนักลงทุน

(Kimhi,1997)  ขณะที่การสงเสริมผูท่ีจะมาสืบทอดธุรกิจที่ไมเปนที่รูจักอาจสรางการไมยอมรับ

อยางมากใหกับเจาของผูถือหุน (Wei  and Cannelia, 2003) 

 

           2.4.13  สภาพแวดลอมทางธุรกิจ  

    สภาพแวดลอมทางธุรกิจมีอิทธิพลตอธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมาย (logislative) 

โครงสรางสถาบัน (instutional    structure) ขอจํากัด (limit)  การถูกบังคับตามกฎหมาย (enfoce) 

หรือการหาม (prohibit) ในการดําเนินการทางธุรกิจ ภาษีจากผลตอบแทนการลงทุน (capital gains tax)  

เปนตน ลวนมีผลกระทบตอธุรกิจในทางที่แตกตางกัน 

              Burkart  et  al.  (2003) กลาวถึงแบบและคุณภาพของกรอบแนวคิดทางกฎหมายและ

บรรษัทภิบาล (corporate governance) สามารถมีผลกระทบตอการจัดการธุรกิจ ในบางประเทศที่ซ่ึง

มีบรรษัทภิบาลต่ํา และมีระบบออนแอที่จะปกปองนักลงทุนและแยกความเปนเจาของออกจากการ

จัดการ เปนการเสี่ยงเกินไปตอผูลงทุน ธุรกิจมักมาจากสมาชิกในครอบครัว ในบางประเทศที่ซ่ึงการวัด

ในเรื่องบรรษัทภิบาลแข็งแกรงมาก ธุรกิจครอบครัวอาจจะตองไปดวยผูจัดการมืออาชีพที่เปน

เจาของหรือผูสืบทอดธุรกิจโดยปราศจากการแทนที่โดยผลประโยชนของครอบครัวที่หอหุม

ผลประโยชนไวดานนอกครอบครัว ดังนั้น ส่ิงที่แสดงใหเห็นก็คือความสัมพันธระหวางการเพิ่มขึ้น

ของการเปนบรรษัทภิบาลกับความเปนไปไดท่ีการบริหารจัดการจะเปนผูจัดการมืออาชีพ  
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 แบบของธุรกิจเปนตัวนําไปสูรูปแบบที่แนนอนของการดําเนินการทางธุรกิจมากกวาอยาง

อ่ืน ธุรกิจนั้นเปนธุรกิจอุตสาหกรรมที่ม่ันคงหรือตลาดที่ออนลา ซ่ึงยอมมีความตองการ

กระบวนการบริหารจัดการที่อนุรักษนิยมและทายาทที่ยังคงแบบธุรกิจที่เหมาะสม ตรงกันขามธุรกิจ

ท่ีกําลังเติบโตหรือตลาดที่มีการแขงขันอยางรุนแรง อาจมีความตองการกระบวนการการจัดการที่ทํา

ใหธุรกิจจําเปนตองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสมและมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลว

ของธุรกิจครอบครัว (Miller et al., 2003)  
 

             2.4.14   ปูมหลังของธุรกิจครอบครัว   

             ปูมหลังของธุรกิจครอบครัวเปดชองใหมองเขาไปในคุณคาของการดําเนินงานบนแผนการ

ดําเนินงานของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานประสบการณธุรกิจกอนหนาและไมวาประสบการณท่ี

ผานมาจะเปนบวกหรือเปนลบก็เปนสิ่งสําคัญ  ประสบการณนี้จะสรางในการมองออกไปสําหรับ

ปจจุบันหรือใกลจะมาถึงระดับที่ธุรกิจผานการปฏิบัติการมาในอดีต ไดพัฒนาความทันสมัยหรือ

ระดับที่สูงขึ้นของธุรกิจเปนเหตุใหเกิดความสลับซับซอน 

             กรณีท่ีสมาชิกไมไดเปนคนในครอบครัว (non-family) และดูเหมือนวาเขาจะมีความรูความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจนอย  ดังนั้นกรณีนี้การสืบทอดธุรกิจโดยคนนอกครอบครัวจึงเปนเรื่องยาก แม

สมาชิกของครอบครัวอาจมีการสมมติบทบาทของผูนําที่ปราศจากการทํางานที่เปนระบบและแสดง

บทบาทถายโอนความรูจากผูกอตั้งถึงทายาทผูสืบทอดธุรกิจ ความรูสามารถถูกใชเพื่อผลประโยชน

ของทายาทผูสืบทอดธุรกิจ  และดังนั้น สมาชิกที่ไมใชครอบครัวผูประสบความสําเร็จ สามารถใช

ส่ิงนี้ทําใหเกิดความเสียหายแกครอบครัว 

              Taylor et al. (1998 ) กลาววาหนทางที่ผูกอตั้งจัดการธุรกิจสามารถที่จะทําใหการธุรกิจเปน

รูปเปนรางขึ้นมาและเติบโตตอไปได  ไมวาการจัดการจะเปนแบบอนุรักษนิยม (conservation) หรือ

การจัดการจะกําหนดวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใหไดรับชัยชนะในการจัดการธุรกิจในที่สุด ดังนั้น

ทางแกไขปญหาที่เหมาะสมคือความตองการทั้งของครอบครัวและธุรกิจตองการการจัดการที่

ระมัดระวังและเก็บเกี่ยวเอาประสบการณในอดีตของผูกอตั้งในการบริหารกิจการของครอบครัว 

ความสําเร็จ และความลมเหลวในอดีต ซ่ึงปูมหลังของธุรกิจครอบครัวจะเปนเหมือนแผนที่เดินทาง

สําหรับคนรุนตอไปที่จะเขามาสานตอธุรกิจใหเติบโตกาวหนาตอไปไดอยางยั่งยืน และมีการสืบ

ทอดสูรุนตอ ๆ ไปอยางตอเนื่องไมขาดสาย 
 

            2.4.15  บรรษัทภิบาล   

 ดังไดกลาวไวแลววาธุรกิจครอบครัวเปนรูปแบบทางธุรกิจ  ท่ีแตกตางจากธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งมี

ความเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะโครงสรางของสวนของเจาของ ภาวะผูนํา ลักษณะความเปน
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พลวัตรดานวิวัฒนาการของธุรกิจซึ่งไมเหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ ท้ังไดกลาวถึงความสําคัญของธุรกิจครอบครัว

แลววามีความสําคัญมากตอ เศรษฐกิจทั่วโลกในเกือบทุกประเทศ (Ward and Aronoff, 1990; 

Shanker and Astrachan, 1996;  Gersick et al., 1997)  

             ประเด็นที่นักวิชาการดานธุรกิจครอบครัวกลาวถึงอยางมากและมีผลตอการเติบโตและการ

อยูรอดของธุรกิจครอบครัวอยางยั่งยืนก็คือในเรื่องบรรษัทภิบาล (corporate governance)  ความเชื่อ

ท่ีวา บรรษัทภิบาลเปนสิ่งจําเปนสําหรับธุรกิจครอบครัวในระยะยาวเพื่อความอยูรอด กับการ

ปกปองผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ยังคงมีการกลาวถึงอยูอยางตอเนื่องในงานวิจัย

หลาย ๆ เรื่อง (Bain and Band, 1996;  Monks and Minow, 1996) มิติของธุรกิจครอบครัวในบริษัท 

ธุรกิจของครอบครัวไดเผชิญหนากับโครงสรางการบริหารจัดการแบบบรรษัทภิบาลเปนอยางมาก 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                

 

                                                                     

 

 

ภาพที่ 2.13  แสดงโครงสรางบรรษัทภิบาลที่มีความสัมพันธกับธุรกิจครอบครัว 

แหลงที่มา :  Gersick  et al., 1997: 75.             

                                                 

             บทบาทธุรกิจของครอบครัวมีความซับซอนมากดังกลาวแลวขางตน ถาไมมีครอบครัวเขามา

เกี่ยวของ บทบาททั้ง 7 บทบาทของธุรกิจก็สามารถถูกพบไดอยางงาย เชน (1)  การจัดการ/พนักงาน  

(2) เจาของธุรกิจ  (3)  คณะกรรมการบริหาร  (4)  การจัดการ  (5) การจัดการ/เจาของธุรกิจ (6) 

คณะกรรมการบริหาร/เจาของธุรกิจ  (7)  การจัดการ/เจาของธุรกิจ/คณะกรรมการบริหาร เมื่อรวมถึง

ครอบครัวไปดวยแลว ความเกี่ยวโยงสัมพันธเพิ่มขึ้นเปน 15  คู การทับซอนของครอบครัวและ

วงกลม 3 วง ทําใหเกิดมิติความทาทายที่ซับซอนมากกวาการเผชิญหนากันอยางเปดเผยเต็มที่ ความทาทาย

เหลานี้ตองการโครงสรางบรรษัทภิบาลสําหรับธุรกิจครอบครัว 

 

 
1 

การจัดการ/ 

พนักงาน 

”ธุรกิจ” 

2 

เจาของ 

5 

7 

6 

4 

3 

คณะกรรมการ

บริหาร 

2 

เจาของ 

1 

การจัดการ/พนักงาน 

”ธุรกิจ” 

3 

คณะกรรม

การ

บริหาร 

5 

6 

10 

13 

14 

8 

12 11 9 

15 

        4 

Family 
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  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การศึกษาถึงความเกี่ยวพันกันระหวางบทบาทปจจุบันและอนาคตของ

เจาของธุรกิจครอบครัวของบริษัท ( เชน การไมปลอยวางของเจาของธุรกิจโดยปราศจากการลดลง

ของทรัพยสินของครอบครัว  ความสําเร็จในการเขาสูการเปนหุนสวนของลูกหลาน  การเติบโตทาง

การเงินและขอจํากัดของกองทุนในครอบครัว สภาพคลองของหุนสวนในครอบครัว) 

คณะกรรมการบริหาร (ตําแหนงหนาที่และการทํางาน) และการจัดการ (ในอดีต ปจจุบันและ

อนาคต ความสามารถในการดึงดูดมืออาชีพซึ่งเปนคนนอกครอบครัวเขามาบริหารจัดการ) 

ความสามารถในการพัฒนาโครงสรางบรรษัทภิบาลที่เหมาะสมไดรับการกําหนดใหเปนบทบาทที่

เหมาะสมถึงแตละสถาบันภิบาล (institution governance) ถือวาเปนสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจครอบครัวที่ดี 

(Gersick et al., 1990;  Neubauer and  Lank, 1998)  
 

      2.4.16  การวางแผนดานกลยุทธ   

      แผนกลยุทธเปนสิ่งที่จําเปนในความสําเร็จและการเติบโตของธุรกิจครอบครัว การบรรลุผล

การประกอบการที่ตองการและเหมาะสมเปนงานที่เจาของธุรกิจครอบครัวจะตองทําอยางตอเนื่อง

และมีการสงเสริมและกําหนดไว ประสิทธิผลของการกําหนดแผนและนําไปปฏิบัติโดยกําหนดไว

เปนเนื้อหาดานการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการตัดสินใจและความสามารถที่จะเติบโตและทํากําไร

จากธุรกิจ 

  แผนกลยุทธท่ีดี ตองรองรับกับแผนการจัดการดานการเงิน วัตถุประสงคทางการเงินและ

การยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ประเด็นสําคัญคือการคิดและกําหนดแผน

เชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจครอบครัว เมื่อสูตรเหลานี้ประสมประสานกันไดอยางลงตัวแลว ก็จะ

เกิดผลการประกอบการและการสรางคุณคาในระยะยาวพรอม ๆ กับความสามารถในการทํากําไร 

การเติบโตของยอดขายของธุรกิจไดในระยะยาว 
 

2.5  งานวิจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

          กอนการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนสิ่งจําเปนสําหรับงานวิจัย คือการศึกษางานวิจัย

ของนักวิจัยหรือนักวิชาการที่ไดทําไวกอนหนานี้ในเรื่องธุรกิจครอบครัวซึ่งจะทําใหทราบถึง

แนวคิดหรือตัวแปรที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ซ่ึงในงานวิจัยเรื่องนี้จะแบงงานวิจัยออกตามตัวแปรที่

เกี่ยวของ  

 ในสวนแรกนี้จะกลาวถึงงานวิจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจ

ครอบครัวกับผลการประกอบการ ซ่ึงไดมีนักวิจัยและนักวิชาการไดทําการศึกษาวิจัยไว โดยผูวิจัย

ไดรวบรวมและสรุปไวตามตารางที่ 2.8  
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ตารางที่ 2.8  งานวิจัยธุรกิจครอบครัว กับผลการประกอบการ 
 

 

ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 
Daily and 

Dollinger 

(1993) 

ธุรกิจขนาดเล็ก 104 

ตัวอยาง 

จดหมาย แบบสอบถาม

โทรศัพท สัมภาษณ 

ผูจัดการมืออาชีพจะมุงการเติบโตของธุรกิจ

มากกวาธุรกิจครอบครัวและจะเชื่อมั่นมากกวา

ในการควบคุมภายในธุรกิจ 

Chaganti and 

Schneer (1994) 

354 ธุรกิจ จดหมาย แบบสอบถาม ผลการประกอบการขึ้นอยูกับรูปแบบของ

เจาของในการเขาสูธุรกิจเมื่อเริ่มตนธุรกิจจะมี

ผลตอบแทนจากการใชสินทรัพยสูง (ROA) แต

ถาเจาของสืบทอดธุรกิจจากผูกอตั้งจะมียอดขาย

เฉลี่ยตอปสูง ธุรกิจที่เจาของเริ่มตนดวยตนเองมี

นัยสําคัญของการแขงขันสูงและมีจุดแข็งในการ

ดําเนินธุรกิจ 

Goldberg 

(1996) 

63 ธุรกิจ จดหมาย แบบสอบถาม 

สัมภาษณ 

ประสิทธิผลของผูสืบทอดธุรกิจมีความสัมพันธ

กับการกํากับดูแลของผูกอตั้ง ประสิทธิผลของผู

สืบทอดธุรกิจมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

กับสัมพันธภาพที่ดีกับพอ และมีความสัมพันธ

กับการเขาสูธุรกิจตั้งแตยังเด็กของผูรับสืบทอดธุรกิจ 

Guthrie and 

Datta (1997) 

214 CEO สํารวจ วารสาร Business 

Week หนังสือพิมพ และ

รายงานอุตสาหกรรม 

ความสามารถในการทํากําไรกอนการสืบทอด

ธุรกิจ ขนาดและการโฆษณาอยางเขมขนมี

ความสัมพันธกับระดับการคัดเลือกผูบริหารรุน

ใหมเขาสูองคการ ธุรกิจกอนมีการโอนอํานาจ

และการโฆษณาอยางเขมขนมีความสัมพันธกับ

รูปแบบของประสบการณท่ีเปนภูมิหลังของ

เจาของ ผูจัดการที่เหมาะสมของธุรกิจครอบครัว

ควรมีการวางแผนขั้นตอนการสืบทอดธุรกิจและ

พอแมควรทําธุรกิจใหดูแลวดึงดูดใจลูก ๆ ให

ตองการเขาสูธุรกิจ การสืบทอดธุรกิจที่ราบรื่นมี

ผลตอความสามารถทํากําไรของธุรกิจและ

สวัสดิการโดยรวมของครอบครัว 

Morris et  al., 

(1997) 

ธุรกิจ 209 แหง จดหมาย แบบสอบถาม 

สัมภาษณบุคคล 

การถายโอนธุรกิจเกิดขึ้นอยางราบรื่นเมื่อ

ทายาทมีการเตรียมตัวใหพรอมอยางดี เมื่อ

ความสัมพันธระหวางสมาชิกครอบครัวดี 

จะนําพาใหการถายโอนธุรกิจไปสูทายาทมีความ

ม่ังคั่งทางธุรกิจเกิดขึ้น การถายโอนธุรกิจราบรื่นไม

มีความจําเปนที่ทําใหเกิดผลดีตอผลประกอบการ

ของธุรกิจกอนการถายโอนธุรกิจ 
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ตารางที่ 2.8  (ตอ) 

 

ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 
Rowe, Haynes 

and Bentley 

(1993) 

ธุรกิจครอบครัว 620 

แหง ที่ทําธุรกิจอยูกับ

บาน 

จดหมายแบบสอบถาม ความสามารถในการทํากําไรขึ้นอยูกับ 2 

ปจจัยคือบุคลิกลักษณะของเจาของ 

(การศึกษา, ความตองการบรรลุผลสําเร็จ 

สถานการณครอบครัว, บุตร, การศึกษาของ

บุตร) และธุรกิจ (บริบทองคการ, โครงสราง 

อายุ และขนาดธุรกิจ, ที่ต้ัง, ความพยายาม

ทางการตลาด) บุคลิกภาพเจาของและ

ลักษณะธุรกิจ มีอิทธิพลอยางมากตอการ

กําหนดผลกําไรและผลการประกอบการของ

ธุรกิจ 

Trostel and 

Nichols (1982) 

10 คูของธุรกิจเอกชน

และบริษัทจด

ทะเบียน 

สัมภาษณแบบสอบถาม ธุรกิจเอกชนมีอัตราการเติบโตสูงกวาธุรกิจ

ในตลาดหลักทรัพย เนนการเติบโตของ

สินทรัพย, บริหารภาษีลดลงไดมากกวา และ

ไมแตกตางกันระหวางธุรกิจสวนประกอบ

ในเรื่องการกําหนดแผน การศึกษาของ

ผูจัดการอัตราสวนฝายบริหารและทีมขายมือ

อาชีพ 

Trow (1961)  108 ธุรกิจ SMEs และ

ธุรกิจครอบครัว 

 มีความสัมพันธกันมากระหวางการวางแผน

สืบทอดธุรกิจกอนและหลังกั บ

ความสามารถในการทํากําไรเมื่อลูกชายของ

เจาของเขารับสือทอดธุรกิจชากวาที่ควรจะ

เปนแลว เมื่อเขารับการสืบทอดธุรกิจแลว

พบวาความสามารถในการทํากําไรของ

ธุรกิจลดลงอันเนื่องมาจากความสามารถ

ของทายาทผูเขารับชวงสืบทอดธุรกิจ 
 

 

Winter and 

Fitzgerald 

(1993) 

321 เจาของในธุรกิจ

ที่ทําอยูกับบาน และ 

211 ธุรกิจที่เหลือใน

ป 1992 

 ปริมาณ 33% ของธุรกิจที่ทําอยูกับบานมีการ

ปดธุรกิจหลังจากนั้น 3 ป มี 20% เทานั้นที่

เปนเหตุผลทางเศรษฐกิจที่เหลือเปนเพราะ

เหตุผลดานสุขภาพของผูกอตั้ง, การจางงาน

และเหตุผลทางครอบครัว 
 

 

แหลงที่มา : รวบรวมโดยผูวิจัย, 2008. 
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 2.5.1  งานวิจัยเกี่ยวกับพลวัตรธุรกิจครอบครัว 

 เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์ (2549)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “กลุมทุน-ธุรกิจครอบครัวไทยกอน

และหลังวิกฤต 2540” โดยกลาวไววา แมกลุมทุนจะเปลี่ยนสถานภาพเปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทมหาชน แลวก็ตาม โครงสรางการถือหุนของบริษัทเหลานี้ยัง “กระจุก

ตัวอยูสูงมาก” โดยพบวาบริษัทจดทะเบียนกวา 3 ใน 4 นั้น มีผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ถือหุน

เกินกวา 60% และจํานวนผูถือหุนทั้งหมดของแตละบริษัทก็ยังมีนอยมาก นั่นคือ บริษัทสวนมาก

ยังคงเปน “บริษัทครอบครัว” สวนบริษัทที่ถือหุนแบบกระจายที่พบในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือ

ญี่ปุนนั้น มีอยูนอยมากในเมืองไทย คิดเปนเพียงแค 20% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด และยังพบ

อีกวาโครงสรางการถือหุนของบริษัทในกลุม มีการพัฒนาเปนพีระมิดรูปแบบตาง ๆ มีการใชนอมินี

(บริษัทลงทุน หรือบริษัทโฮลดิ้ง) ซ่ึงเปนนิติบุคคลมาถือหุนแทน เพื่อใหครอบครัวเจาของยังคง

รักษาสิทธิในการบริหารบริษัทไวได ซึ่งยากแกการตรวจสอบ และเปนชองทางหารายไดจากความ

สูญเสียของนักลงทุนรายยอยงายขึ้น ตรงขามกับความพยายามของภาครัฐที่พยายามสงเสริมใหเกิด

บรรษัทภิบาล 

 Suehiro  (1989) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “Capital Accumulation  in Thailand 1855-1985”  

ไดทําการวิเคราะหกลุมธุรกิจ 100 กลุมตระกูลของไทย ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ประเภทกลุมธุรกิจ

ขนาดใหญของไทยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ กลุมธนาคารพาณิชย (financial conglomerates) 

กลุมบริษัทอุตสาหกรรมที่รวมทุนกับบริษัทขามชาติ (industrial groups joined with multinational 

corporations) และธุรกิจการเกษตร (agro-business  groups) และจากการศึกษาพบวา การศึกษา

เกี่ยวกับกลุมธุรกิจขนาดใหญของไทยมีมากขึ้นตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1980 ซ่ึงเปนชวงที่กลุมธุรกิจ

ไทยยุคใหมกอตัวชัดเจนขึ้นพรอม ๆ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

  Suehiro (2001) ไดศึกษาเรื่อง “Family buiness Gone Wrong?: Ownership Patterns and 

Corporate Performance in Thailand”  งานวิจัยนี้พยายามโตแยงกับขอกลาวหาที่มีตอธุรกิจ

ครอบครัวไทยวา ในบรรดาบริษัทจดทะเบียนของไทย บริษัทที่มีผลการประกอบการดีท่ีสุด คือ 

บริษัทตางชาติ รองลงมาคือ บริษัทครอบครัว สวนบริษัทที่มีผูถือหุนกระจายกลับเปนบริษัทที่มีผล

ประกอบการต่ําที่สุดในชวงวิกฤต  และเนนย้ําวาการเปนบริษัทครอบครัว มิใชดัชนีบงบอกถึงการมี

ผลการประกอบการที่ไมดีเสมอไป นอกจากนี้ Suehiro  (2001) ยังไดช้ีใหเห็นวา ธุรกิจครอบครัว

ของไทยควรแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ๆ ตามแนวทางการบริหาร คือ ธุรกิจแบบผูกขาดอํานาจ

(authoritarian type) และธุรกิจแบบมีนวัตกรรม (innovative  type) โดยการบริหารงานของธุรกิจ

แบบผูกขาดอํานาจนั้น จะถูกควบคุมโดยผูบริหารครอบครัวเพียงไมกี่คนอยางเบ็ดเสร็จ  พบวา กลุม

นี้พลาดหรือลมเหลวในการดําเนินธุรกิจในชวงวิกฤต เชน บริษัท ทีพีไอ ของตระกูลเลี่ยวไพรัตน 
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กลุมบริษัท อัลฟาเทค  บริหารโดย ชาญ อัศวโชค กลุมเอกธนกิจ ของปน จักกะพาก ธนาคารศรีนคร 

ของอุเทน เตชะไพบูลย กลุมบริษัท เอ็นทีเอส ของ สวัสดิ์ หอรุงเรือง กลุมบริษัท ซิโน-ไทย บริหาร

โดย อนุทิน ชาญวีรกุล บริษัท ยูคอม โดย บุญชัย เบญจรงคกุล กลุมธนายง บริหารโดย คีรี กาญจน

พาสน และกลุมทีบีโอ โดย สุกรี โพธิรัตนังกูร เปนตน                   

         ในทางตรงกันขาม ธุรกิจครอบครัวแบบมีนวัตกรรมนั้น ผูนําจะมีวิสัยทัศนท่ีดีบุกเบิก

นวัตกรรมใหม ๆ สามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดดี โดยการลดขนาดองคกร 

ลดหนี้ เสาะหาแหลงเงินทุนใหมทดแทนการกูยืมจากธนาคาร และสรางพันธมิตรทางธุรกิจ

(alliance) กับตางชาติ เปนตน  ตัวอยางกลุมธุรกิจที่จัดอยูในประเภทนี้ ไดแก เครือเจริญโภคภัณฑ 

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กลุมสหพัฒนและกลุมเซ็นทรัล เปนตน  

 ผาสุก พงษไพจิตร(2549) “การตอสูของทุนไทย การปรับตัวและพลวัตรหลังวิกฤตป 2540” 

ไดเขียนไวในบทนําของงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา 40 ปท่ีผานมาถือเปน “ยุคทองของบริษัท

ครอบครัวไทย” ลักษณะสําคัญของยุคนั้นคือความเปนธุรกิจกึ่งผูกขาดที่ไดรับการปกปองคุมครอง

จากรัฐ ธุรกิจแนวหนามีครอบครัวไมกี่ตระกูลเปนเจาของ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีจํากัดของ

ธนาคาร ไดรับเทคโนโลยีสมัยใหมจากการรวมทุนกับบริษัทตางชาติ เขาถึง “คาเชา” ในรูปแบบ

ของใบอนุญาตและเงินทุนอุดหนุนจากรัฐบาล และสามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญเชน

ท่ีดิน  แทบทุกกลุมสรางเสนสายในระบบราชการและการเมืองเปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ท้ังนี้

เพื่อทําใหการเอ้ือประโยชนจากภาครัฐเปนไปไดโดยงาย 

 ธุรกิจครอบครัวไทยจึงอยูในฐานะมีสิทธิพิเศษ ทําใหสามารถทํากําไรสูง ไดนําผลกําไรสูง

นี้ไปลงทุนเพื่อขยายกิจการตาง ๆ และหลาย ๆ ครอบครัวพัฒนาเปนกลุมบริษัทครอบครัวที่แตก

แขนงสาขาเศรษฐกิจ (family conglomerate) ตัวอยางที่ชัดเจนคือกรณีของเจริญ สิริวัฒนภักดี ซ่ึงมีผู

ต้ังฉายาวา “เจาพอน้ําเมา”  อีกตัวอยางคือบริษัทชินแซทเทลไลตในกลุมบริษัทชินคอรปอเรชั่น ของ 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ภายใตระบบอภิสิทธิ์ตาง ๆ ซ่ึงทุกกลุมสําคัญมีการสรางเสนสายในระบบ

ราชการและการเมืองเปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภ กระบวนการสะสมทุนเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และ

ดวยความรวมมือจากบริษัทขามชาติ บริษัทครอบครัวไทยก็สามารถเขาเปนสวนหนึ่งของสายโซ

การผลิตระดับโลก แลวมีการพัฒนาสูการเปนอุตสาหกรรมสงออก เชน  ในกรณีอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป (เจริญโภคภัณฑ) โรงแรม (ดุสิตธานี) ปูนซีเมนต (ปูนซีเมนตไทย) ของตระกูล 

เจียรวนนท ปยะอุย และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย โดยลําดับ ก็สามารถพัฒนาความ

เชี่ยวชาญ ผานกระบวนการเรียนรู การสรางตราสินคา และการสรางเครือขายตาง ๆ ทําใหขยับขยาย

การลงทุนไปยังตางประเทศ ติดอันดับเปนบริษัทขามชาติจากประเทศกําลังพัฒนา สําแดงใหเห็น

ระดับการพัฒนาการของทุนนิยมไทยที่เติบโตขึ้น แตก็ยังเปนสวนนอย 
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             นอกจากนี้  Piruna Polsiri and Yupana Wiwattanakantang (2004)  ยังไดทําการศึกษาวิจัยใน

เรื่อง “ Business Groups in Thailand: Before and after the East Asian Financial Crisis”โดยงานวิจัย

นี้ไดทําการตรวจสอบกลุมธุรกิจในประเทศไทยที่กอตั้งขึ้นตั้งแตกอนป ค.ศ.1950 โดยไดศึกษาวา

ความสัมพันธกับกลุมการเมืองและการรวมทุนกับตางประเทศและปจจัยอื่น ๆ มีผลตอพัฒนาการ

ของกลุมธุรกิจเหลานี้อยางไร โดยพบวากลุมธุรกิจทางการเงินมีการเติบโตอยางรวดเร็วระหวาง

ปลาย ค.ศ.1980 และ ตน ค.ศ.1990  จนกระทั่งมาถึงชวงวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การ

กอตั้งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผลของการใชนโยบายทางการเงินเสรี (BIBF-Bangkok 

Internaitonal Banking Facilities)  ภายหลังวิกฤตจากการศึกษาพบวากลุมที่ไมใชธุรกิจทางการเงินมี

การขยายตัวอยางรวดเร็ว และพบวาธุรกิจขนาดใหญใน 30 กลุมธุรกิจที่สําคัญของไทยมีการ

ฟนตัวอยางรวดเร็วและไมไดรับผลกระทบหรือไดรับผลกระทบนอยมากจากวิกฤตเศรษฐกิจ

ครั้งนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนวิกฤตเศรษฐกิจกลาวคือ อัตราสวนหนี้สินสําหรับกลุมธุรกิจเพิ่มขึ้น

ขณะที่กําไรลดลงระหวางกอนวิกฤตในป ค.ศ.1997-1999 การปรับปรุงโครงสรางธุรกิจเกิดขึ้นระหวางกลุมธุรกิจ

ดังกลาวและทําใหเกิดการปรับตัวของอุตสาหกรรมที่มีตอผลการประกอบการของธุรกิจขนาดใหญเหลานี้ 

  Suehiro and Netenapa Wailerdsak (2004)ไดศึกษา เรื่อง “Family Business in Thailand: Its 

Management, Governance, and Future Challenges”  ผลการศึกษาพบวาธุรกิจครอบครัวไทยยังคง

สามารถยืนหยัดอยูไดซ่ึงสามารถจัดกลุมธุรกิจดังกลาวนี้ออกเปนสี่กลุม คือ ธุรกิจครอบครัวแบบปด

(closed family businesses) ธุรกิจครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ (speacialized family businesses) 

ธุรกิจครอบครัวแบบเครือธุรกิจเบ็ดเสร็จ (authorirarian family conglomerate) และกลุมธุรกิจ

ครอบครัวแบบเครือธุรกิจสมัยใหม (modern family  conglomerate) ซ่ึงกลุมธุรกิจครอบครัวทั้ง 4 

ประเภทตองมีระบบการบริหารจัดการที่แตกตางกันไปเพื่อเผชิญกับอุปสรรคทางการคาและการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกาภิวัตน กระแสการไหลของตลาดทุน และแรงกดดันจากการ

พัฒนาของกระแสเทคโนโลยีและการสื่อสาร   

              Malinen Pasi (2002) ไดทําการศึกษาเรื่อง “Who Dares Wins-Modelling of Finnish Family 

Business Growth Orientation”  ผูวิจัยไดทําการวิจัยเพื่อสรางรูปแบบที่อธิบายการมุงการเติบโตของ

ธุรกิจครอบครัว โดยไดสุมตัวอยางธุรกิจครอบครัวในประเทศฟนแลนดจํานวน 1,000 ธุรกิจจากธุรกิจ

ครอบครัว 2,500 ธุรกิจ  ผลการศึกษาพบวาธุรกิจครอบครัวไมไดแตกตางจากธุรกิจรูปแบบอื่นที่

เรื่องการมุงสูการเติบโตของธุรกิจ การมุงสูการเติบโตของธุรกิจครอบครัวถูกเชื่อมโยงในคุณคาและ

เปาหมายของธุรกิจ การผูกติดของครอบครัวและความเปนเจาของไมไดมีผลตอการมุงการเติบโต

ของธุรกิจครอบครัวอยางที่งานวิจัยกอนหนานี้ระบุวาเปนเชนนั้น 
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 2.5.2  งานวิจัยเกี่ยวกับ ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว    

 

 ตารางที่ 2.9   งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผูนําธุรกิจครอบครัว 

 

ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 
Tagiuri and 

Davis(1992) 

524 ตัวอยาง (CEOs 

80% และผูกอตั้ง 60% 

ของตัวอยางทั้งหมด) ใน

โปรแกรมการฝกอบรมธุรกิจ

ขนาดเล็กที่ Harvard Business 

School 

แบบสอบถาม 

สัมภาษณ 

การกําหนดเปาหมายของ CEOs ในธุรกิจครอบครัวมีผล

ตอบริษัท ปจจัยที่คนพบคือเปาหมายควรมีดังนี้ ลูกจาง

ทํางานอยางมีความสุข ผลิตภาพสูง, ลูกจางภูมิใจใน

ธุรกิจ, ความมั่นคงทางการเงิน, ความกาวหนาทางสังคม, 

การพัฒนาสินคาและบริการ ความมั่นคงในงานและลักษณะ

บุคคลที่มีบรรษัทภิบาลท่ีดี 

Barnes (1988) ตัวอยางหลายรอยคนท่ี

เปนเจาของ / ใน

โปรแกรมการจัดการ 

CEO ท่ี Harward 

Business School 

แบบสอบถาม เจาของ CEOs ตองสรางกลไกสําคัญในการสืบทอด

ธุรกิจ ความคาดหวังการรับรูและพฤติกรรมของ

สมาชิกครอบครัว และลูกจางกับทายาท ท้ังลูกชายและ

ลูกสาวจะตองมีความกลมเกลียวกันและเตรียมใหเขาสูเสนทาง

ธุรกิจแทน CEO ท่ีเปนเจาของ 

Barry (1975) ธุรกิจ 25 ธุรกิจใน

อุตสาหกรรมการพิมพ

ของอังกฤษ 

แบบสอบถาม 

สัมภาษณ 

เจาของธุรกิจครอบครัวมี 4 ความเห็น : การตอเนื่อง

ของธุรกิจครอบครัวและการจัดการ, เจาของยอมวางมือ

การจัดการและไมยอมปลอยจากความเปนเจาของ และ

มีวิวัฒนาการเปนธุรกิจท่ีเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 

Beach (1993)  31 ธุรกิจ(6 ธุรกิจจัดหา

คนดูแลบาน 10 ธุรกิจ

รานรองเทา, 15 ธุรกิจที่

ทําอยูกับบาน) 

แบบสอบถาม 

สัมภาษณ 

ธุรกิจที่ทําอยูกับบาน ทายาทอาจเกี่ยวของกับธุรกิจ 4 

ระดับคือ เลน, เฝาดู, ชวยงานงาย ๆ โดย CEO จะมีการ

กําหนดคาจางใหท้ังที่เปนอัตราปกติและพิเศษเพื่อให

เขาคุนเคยกับงานและเก็บเกี่ยวประสบการณของธุรกิจ

ครอบครัว ซ่ึงจะมีผลตอ CEO คนใหมในอนาคต และ

สงผลถึงผลการประกอบการในอนาคตของ CEO คน

ใหมท่ีเปนทายาทสืบทอดธุรกิจ 

Goldberg and 

Woolridge (1993) 

254 CEOs แบบสอบถาม 

สัมภาษณ 

คะแนนของผูสืบทอดธุรกิจมีประสิทธิผลสูงขึ้นในการ

ทดสอบความเชื่อมั่นและการจัดการ ลําดับการเกิดไมมี

ผลตอการเลือกทายาทของ CEO เมื่อCEO ไมม่ันใจใน

ความสามารถของทายาทหรือยังเต็มใจที่จะควบคุม

ธุรกิจ ก็จะมีการหวงกัน ตําแหนง CEO ไวกอน 

 

แหลงที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัย, 2551. 
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 เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม (2525) ไดทําการศึกษาเรื่อง “วิเคราะหลักษณะการเปน

เจาของธุรกิจขนาดใหญในประเทศไทย”  ในงานวิจัยไดกลาวถึง CEO ของธุรกิจขนาดใหญ ในเรื่อง

การแบงแยกผูเปนเจาของกับผูบริหารธุรกิจออกจากกัน   จะชวยใหการบริหารธุรกิจเปนไปในทางที่

คํานึงถึงผลประโยชนของสังคมสวนรวมมากขึ้น เนื่องจากผูท่ีบริหารธุรกิจมิไดเปนเจาของ กําไรที่

เกิดจากการทํางานมิไดเปนของตน ดังนั้น ผูบริหารจึงไมมีความจําเปนที่จะตองแสวงหากําไรสูงสุด

โดยการเอารัดเอาเปรียบประชาชน ตําแหนงการบริหารงานระดับสูงของธุรกิจที่สําคัญตาง ๆ เชน 

ธุรกิจการเงินและอุตสาหกรรมขนาดใหญควรใหมีการแบงแยกระหวางผูบริหารและผูท่ีเปนเจาของ

กิจการออกจากกัน ผูท่ีจะเขาเปนบริหารธุรกิจจะตองเปนนักบริหารโดยอาชีพที่มีประสบการณ และ

มีจรรยาบรรณที่ผานการยอมรับของสถาบันวิชาชีพที่เปนกลางทางวิชาชีพที่เปนผูควบคุม 

 ดุษฎีนิพนธ ของ Norton  (2005) ไดศึกษาเรื่อง “An Exploration of The Relationships 

Between Successful Non-Family CEOs of Successful Familty Businesses and The Family 

Owners” ผลการศึกษาพบวา ความสําเร็จของ CEO ท่ีมาจากบุคคลภายนอกครอบครัว เกิดขึ้นจาก

การบริหารบริษัทเปนไปในแนวทางเดียวกันกับครอบครัว และเขาใจวิสัยทัศนของบริษัทเปนอยาง

ดี  นอกจากนี้เขายังยอมรับปจจัยนําเขา (input) ท่ีมาจากเจาของธุรกิจครอบครัวและมีการสื่อสารที่

ชัดเจนระหวางทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทและลูกจางของบริษัท CEO กับเจาของตองมีความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในฐานะปจเจกบุคคลและความเปนเจาของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงสามารถที่จะ

ถายทอดไปยังครอบครัวและลูกจางที่ไมใชสมาชิกครอบครัวอีกดวย  เจาของที่เปนสมาชิกใน

ครอบครัวตองมีความยืดหยุนตอการมีบทบาทในบริษัทตามสถานการณของบริษัทที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามโอกาสตาง ๆ CEO ท่ีมาจากภายนอกครอบครัวที่ประสบความสําเร็จจะมีลักษณะความเปน

มืออาชีพเขาใจความเปนเจาของของธุรกิจครอบครัว และมีความสัมพันธท่ีดีเยี่ยมกับเจาของธุรกิจ 

พรอมที่จะยืนในตําแหนงที่ไมไดรับความชื่นชอบจากบรรดาเจาของธุรกิจ และยังตองพิสูจนใหเห็น

ถึงความสามารถทางธุรกิจใหเห็นอยางชัดเจน มีทัศนคติในแงบวกที่จะเห็นธุรกิจครอบครัวเติบโต

อยางตอเนื่อง ตองเขาใจถึงความแตกตางของธุรกิจครอบครัวกับธุรกิจที่อยูในตลาดหลักทรัพยและ

เขาใจความหมายของผูถือหุนที่แตกตางกัน มีประสบการณท่ีจะสรางความเขาใจ ความสัมพันธกับ

เจาของธุรกิจครอบครัวทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมไดเปนอยางดี 

  Dane and Olsan (2003) ไดศึกษาเรื่อง “Women’s Role Involvement in Family Business, 

Business Tensions and Business success” โดยศึกษาถึงสุภาพสตรีท่ีสามีดําเนินธุรกิจ ครอบครัว 

โดยศึกษาคูสามีภรรยาที่เปนเจาของธุรกิจครอบครัวจํานวน 391 ครอบครัว พบวารอยละ 57 ของ

ภรรยาทํางานในธุรกิจครอบครัว รอยละ 47 ภรรยาเปนผูดูแลดานการเงิน รอยละ 42 ภรรยาเปนผูมี

อํานาจในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญทางธุรกิจ มีมากกวาหนึ่งครั้งที่การตัดสินใจทางธุรกิจระหวาง
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สามีภรรยานํามาซึ่งความตึงเครียด ธุรกิจและครอบครัวไดผลลัพธท่ีประสบความสําเร็จตามระดับ

ของความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในครอบครัว และพบวาความตึงเครียดมีผลกระทบตอความสําเร็จของ

ธุรกิจในดานลบ 

  Sonfield and Lussier (2004) ไดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการสืบทอดธุรกิจในแต

ละรุน โดยทําการศึกษาเรื่อง “First-, Second-, and Third-Generation Family Firms: A Comparison 

ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบธุรกิจครอบครัวในแตละรุน พบวาผูกอตั้งธุรกิจครอบครัวในรุนที่หนึ่งมี

การวางแผนการสืบทอดธุรกิจนอยกวาในรุนที่สองและรุนที่สาม และพบวาไมมีความแตกตางใน

รุนที่หนึ่ง รุนที่สองและรุนที่สามเกี่ยวกับการมีอิทธิพลของผูกอตั้งธุรกิจครอบครัวที่มีตอการจัดการ

ธุรกิจครอบครัว ในรุนที่หนึ่งมีการใชทุนและมีการสรางภาระหนี้สินมากกวารุนที่สองและสาม 

นอกจากนี้ยังพบวาในธุรกิจครอบครัวมีการใชการจัดการควบคุมในฐานะเจาของนอยกวาในรุนที่หนึ่ง 

 ในรายงานการวิจัยที่นําเสนอในการประชุมของธนาคารโลก  King,  Solomon,  Tarabishy 

and Winslow (2000) ไดเสนองานวิจัยเรื่อง “Business Issues Affecting the Success of Family 

Businesses in the United States” ซ่ึงสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตของธุรกิจครอบครัวและ

ความลมเหลวมีจํานวนมาก การเตรียมและการใหการกํากับชี้แนะทายาทที่รับสืบทอดธุรกิจ 

กระบวนการจัดการที่มีการเปลี่ยนบทบาทระหวางเจาของและผูสืบทอดธุรกิจ การแยกการจัดการ

ออกจากความเปนเจาของและธุรกิจ สภาพแวดลอมภายนอกธุรกิจ การวิจัยนี้เพื่อนําผลที่ไดมาเปน

แนวทางการจัดการธุรกิจใหกับผูนําธุรกิจครอบครัว ในการสัมภาษณเชิงลึกธุรกิจครอบครัวจํานวน 

29 ธุรกิจ พบวาปญหาที่สําคัญในการจัดการธุรกิจครอบครัวคือการถายโอนธุรกิจและการดําเนิน

ธุรกิจครอบครัวใหมีการเติบโตอยางตอเนื่อง    

 

 2.5.3  งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว 

 

ตารางที่  2.10   งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว 

 

ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 
Covin (1994) นักเรียน 223  คน 

 (115 คน  ระดับปริญญาตรี 

และ 108  คน  ระดับสูง

กวาปริญญาตรี) 

แบบสอบถาม ธุรกิจครอบครัวถูกมองวามีความสามารถในการ

แขงขันเทากับธุรกิจที่ไมใชครอบครัว และขาด

การจัดการแบบเปนทางการ นักศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรีสนใจเขาทํางานกับธุรกิจครอบครัว

นอยกวาในระดับปริญญาตรี 
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ตารางที่  2.10 (ตอ)    

 
ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 

Davis (1971)  25 ธุรกิจใน Mexico สัมภาษณ สามรูปแบบของผูประกอบการธุรกิจครอบครัว : 

พอแข็งแกรง, ลูกออนแอ พออนุรักษนิยม, ลูก

กาวราว, สาขาธุรกิจของครอบครัวเปนเรื่องทา

ทายของธุรกิจครอบครัว 

Doeringer, Moss 

and Tekla (1992) 

ชาวประมงและ

กัปตันเรือที่ 2  ทาเรือ 

ใน New England 

แบบสอบถาม สัมภาษณ ทําการศึกษาเรื่อง ระบบการวาจาง และการจาย

คาจางของนายจางที่เปนญาติกับนายจางที่เปน

นายทุน และผลการทํางาน พบวาระบบเครือญาติ

การจาง คาจาง ข้ึนกับงานและคนงาน สวนระบบ

นายทุนขึ้นกับมาตรฐานการทํางาน ในสองระบบ

พบวาผลงานของลูกจางในระบบเครือญาติสูงกวา 

Kahn and 

Henderson 

(1992) 

990 ธุรกิจ (435 ธุรกิจ

ครอบครัวและ 55 ธุรกิจ

ไมใชครอบครัวอัตรา

การตอบกลับ 44%) 

แบบสอบถาม ศึกษาเรื่องสถานที่ต้ังธุรกิจ พบวาธุรกิจครอบครัว

เลือกสถานที่ต้ังที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ครอบครัวได ขณะที่ธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว 

คนหาสถานที่ต้ังที่มีตนทุนต่ํากวาในการ

ดําเนินงานธุรกิจ  พบวาการตลาดและลูกคาที่

ประสบความสําเร็จ ปจจัยหนึ่งที่สําคัญคือทําเล

ที่ต้ัง รานคา 

Holland and 

Boulton (1984) 

ตัวอยางเปนธุรกิจ

อาหาร (ไมไดระบุ

จํานวน) 

แบบสอบถาม ธุรกิจครอบครัวมีความแตกตางตามขนาดและ

โครงสรางการจัดการของเจาของ บนพื้นฐาน

ความเกี่ยวของกับครอบครัว การมุงสูการจัดการ 

ของบุคคลในธุรกิจครอบครัวขึ้นกับ อํานาจที่เขา/

เธอมีในธุรกิจ โครงสรางธุรกิจครอบครัวจําแนก

ออกไดเปนกอนครอบครัว, ครอบครัว, ครอบครัว

ปรับตัว, และหลังครอบครัว ซ่ึงมีกลยุทธการ

จัดการที่แตกตางกัน 

Jones (1982) 69 ธุรกิจครอบครัว 

(ตอบคืน 34.5% 

จํานวน 69 ธุรกิจใน 

200 ธุรกิจ) 

แบบสอบถาม ศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนกลยุทธวามีความ

แตกตางกันหรือไม ธุรกิจวางแผนเพื่อเผชิญ

ส่ิงแวดลอมทางธุรกิจ กําหนดโอกาสทางธุรกิจ

ผานการวิจัยและความเกี่ยวของในสมาชิกใน

องคการ ในการรวมวางแผนและกิจกรรมใน

องคการ 
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ตารางที่  2.10 (ตอ)    

 

ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 
Kleinsorge 

(1994) 

34 ผูดูแลคนปวย 

 (10 ธุรกิจครอบครัว

และ 24 ธุรกิจอื่นใน 

Oregon) 

สัมภาษณ ผูดูแลผูปวยในธุรกิจครอบครัวมีระดับการดูแล

เอาใจใสสูงกวาธุรกิจไมใชครอบครัว แตมี

ประสิทธิภาพนอยกวาผูที่อยูในธุรกิจที่ไมใช

ครอบครัว อัตราความกาวหนาในอาชีพต่ํากวาใน

ธุรกิจอื่นที่ไมใชครอบครัว สินทรัพยตํ่ากวาและ

ภาระหนี้สูงกวา ธุรกิจอื่นที่ไมใชครอบครัว 

Lyman (1991)  78 ธุรกิจที่มีผูจัดการ

ที่ไมใชธุรกิจ

ครอบครัว 48 ธุรกิจ

ครอบครัว 

แบบสอบถาม การใหบริการลูกคาระหวางธุรกิจครอบครัวและ

ไมใชธุรกิจครอบครัวพบวาผูจัดการจากธุรกิจ

ครอบครัวไดรับความเชื่อถือและไวใจตลอดจน

มุงการใหบริการที่ดีกวา ธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ

ครอบครัว 

Post (1993) กรณีศึกษาของ 

Baston Park Hotel 

สัมภาษณ กรณีศึกษา คนหาวาคํามั่นสัญญา  การสื่อสาร, ความคิด

สรางสรรคของผูจัดการระดับสูง และระบบรางวัล

เปนองคประกอบสําคัญในความสําเร็จของการ

ใหบริการหรือไม พบวาน้ําใจความเปนเจาของและ

ความรับผิดชอบเปนองคประกอบสําคัญของ

ผูบริหารระดับสูงทึ่ประสบความสําเร็จในงาน

บริการ 

Ward (1988)  2,020 ธุรกิจ

ครอบครัวจากขอมูล

สาธารณะ 

แบบสอบถาม 6 ข้ันตอนที่สําคัญตอการวางแผนกลยุทธคือการ

กําหนดพันธะผูกพันของธุรกิจครอบครัวที่มีใน

ธุรกิจคือ ธุรกิจ, ทางเลือกของธุรกิจ, ครอบครัว 

เปาหมายสวนตัว, การเลือกกลยุทธธุรกิจและ

ผลประโยชนของธุรกิจ, และความสามารถของ

ธุรกิจ 

Welsch (1993) 183 (59 ครอบครัว

ธุรกิจและ 124 ไมใช

ธุรกิจครอบครัว) 

แบบสอบถาม ไมมีนัยสําคัญที่แตกตางกันในขนาดของธุรกิจ

ครอบครัวและที่ไมใชครอบครัวในเรื่องหลักการ

จัดการ, การเมืองหรือมิติความเปนประชาธิปไตย

ในการสืบทอดธุรกิจ 

Daily, Catherine 

and Dollinger 

(1992) 

104 ธุรกิจ

อุตสาหกรรมขนาด

เล็ก(อัตราการตอบ

กลับ 21%) 

 ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญสําหรับธุรกิจ

ครอบครัวกับธุรกิจที่ไมใชครอบครัวในเรื่องการ

เพิ่มขึ้นของยอดขายและขนาด การควบคุมภายใน 

ความเกาแก แตพบวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจ

ครอบครัวมีขนาดองคกรที่ใหญกวา 
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ตารางที่  2.10 (ตอ)    

 

ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 
Francis (1991) 250 ธุรกิจครอบครัว

ขนาดใหญใน UK 

แบบสอบถาม ศึกษาขั้นตอนของการควบคุมผานสมาชิกใน

ครอบครัวของธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ การถาย

โอนอํานาจ ใหผูจัดการที่เปนมืออาชีพ, และการ

ควบคุมโดยสถาบันการเงิน 

Geeraerts 

(1984) 

142 ธุรกิจขนาดเล็ก

และกลางของชาว 

Dutch 

แบบสอบถาม ขนาดองคการและโครงสรางถูกปรับปรุงโดย

สถานภาพของการจัดการองคการธุรกิจที่ควบคุม

โดยผูบริหารมืออาชีพมีความแตกตางใน โครงสราง

การบริหารตามแนวนอน, มีความเปนทางการ, และมี

การควบคุมภายในเปนพิเศษ  มากกวาธุรกิจ

ครอบครัว 

Heck and 

Walker (1993) 

508 เจาของธุรกิจ

ครอบครัว 

แบบสอบถาม ตรวจสอบความแตกตางในผลการประกอบเกี่ยวกับ

การจาย, ไมจาย  และสัญญาจางแรงงาน การจาย

และการจางงานของสมาชิกครอบครัว ทําให

บรรลุผลการดําเนินงานมากกวาสมาชิกที่ไมใช

ครอบครัว 

 

Goffee and 

Scasse (1985) 

12 ธุรกิจในสํานักงาน

และใหบริการบุคคล 

สัมภาษณ

แบบสอบถาม 

เจาของธุรกิจสามารถใชการควบคุมแบบมีสวนรวม

และโครงสรางองคการกึ่งทางการ โดยการควบคุม

ผานผูบริหาร เจาของยังคงใชความเปนเจาของใน

การชี้ขาดสําหรับการตัดสินใจสําคัญในธุรกิจ 

 

Holland and 

Oliver (1992) 

14 ธุรกิจครอบครัว สัมภาษณ 

แบบสอบถาม 

การศึกษาสนับสนุนการสรางแบบจําลองครอบครัว 

3 ข้ัน คือ การควบคุมโดยเจาของความเปนเจาของ, 

การควบคุมโดยมีสวนรวมของเจาของ, และการ

จัดการโดยมืออาชีพ  การถายโอนอํานาจจาก

ครอบครัวสูความเปนเจาของอาจไมทําใหเกิดความ

ขัดแยงที่ซอนอยูในรุนลูกของสมาชิกครอบครัว 

Kirchoff and 

Kirchoff (1987) 

647 ธุรกิจขนาดเล็ก แบบสอบถาม การศึกษาพบวา สมาชิกครอบครัวมีผลิตภาพ

มากกวาผูที่ไมใชสมาชิกครอบครัวในธุรกิจ

ครอบครัว อยางไรก็ตามรอยละของรายไดใน

ธุรกิจเหลานี้และความสามารถในการทํากําไร

ไมไดเพิ่มขึ้น รวมถึงคาจางและเงินเดือนที่จาย

ใหกับสมาชิกครอบครัว 
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ตารางที่  2.10 (ตอ)    

 

ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 
Lansberg  and 

Perrow (1991) 

25 ธุรกิจครอบครัว

ใน 9 ประเทศ ลาติน

อเมริกา 

สัมภาษณ 

แบบสอบถาม 

เศรษฐกิจประเทศละตินอเมริการถูกควบคุมโดย

กลุมธุรกิจขนาดใหญ ไดรับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล ไมมีการแขงขัน สมาชิกครอบครัวมี

ทักษะสูงและไดรับการศึกษา มีการใชนโยบาย

สวัสดิการทางสังคม แตธุรกิจเหลานี้ไดรับการทา

ทายที่สําคัญ คือ ขาดบรรษัทภิบาล 

Liebtag (1984) 20 ธุรกิจใน

สหรัฐอเมริกาและ

ลาตินอเมริกา 

สัมภาษณ 

แบบสอบถาม 

ชวงเวลาของการถอนตัวจากการเปนผูจัดการและ

การควบคุมกิจการที่อยูเหนือผูบริหารมืออาชีพ 

เปนปจจัยสําคัญมากในการถายโอนอํานาจการ

จัดการจากครอบครัวสูมืออาชีพ 

Malone (1989) 58 CEOs ของธุรกิจ

ครอบครัวคาไม 

แบบสอบถาม ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ, ความกลม

เกลียวของสมาชิกครอบครัว ความโปรงใสในการ

บริหารของคณะกรรมการ วิธีการควบคุมภายใน

ของผูจัดการที่เปนเจาของ มีความสัมพันธใน

ทางบวกตอระดับแผนการเติบโตอยางตอเนื่องที่

เปนเจาของ มีความสัมพันธกับแผนการเติบโต

อยางตอเนื่องของครัว 

McCollom 

(1992) 

กรณีศึกษา  

สาม ดีพารทเมทสโตร

ท่ีครอบครัวเปนเจาของ 

สัมภาษณ แบบสอบถาม การศึกษาพบวาสองระบบในธุรกิจครอบครัว คือ 

ครอบครัวและธุรกิจเปนอิสระตอกัน ในธุรกิจ

ครอบครัวสองระบบยอยดังกลาวจะมีความเสถียรภาพ

เมื่อปรับตัวเขาหากัน ครอบครัวจะไมเขาเกี่ยวของ 

เมื่อมีการใชสภาพแวดลอมการทํางานที่แตกตางกัน 

Mc Collom 

(1992) 

565 เรื่องเกี่ยวกับ

องคการในธุรกิจคา

ปลีกที่ครอบครัวเปน

เจาของ 

แบบสอบถาม การศึกษาพบวาเจาของธุรกิจจะมุงเนนไปที่ประเด็น

ความมั่นคงของธุรกิจและความขัดแยงกับพนักงานที่

ไมมีความสามารถ สวนพนักงานเหลานั้นมุงเนนไปที่

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความขัดแยงกับ

ผูจัดการ และความยากลําบากในการใหบริการลูกคา 

Mintzberg and 

Waters (1990) 

กรณีศึกษาธุรกิจ

ครอบครัวคาปลีก 

กรณีศึกษา มากกวา 57 ปท่ีผานธุรกิจเขาสูการประกอบการและ

แบบแผนของการวางแผน ในแบบของการ

ประกอบการเจาของมีสวนรวมอยางสูงในการจัดการ 

การวางแผนโดยกําหนดวิสัยทัศน และการสรางกล

ยุทธ ไดกลายมาเปนท่ีนิยมในยุคปจจุบัน 

 

แหลงที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัย, 2551. 
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                 งานวิจัยที่ไดทําการศึกษาเรื่องนี้ ไดแก งานวิจัยของเนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์ (2005)ได

ศึกษาวิจัยเรื่อง “Managerial Careers in Thailand  and   Japan”  โดยไดศึกษาบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ

ผูบริหารมืออาชีพ โดยการสํารวจประวัติผูบริหาร ระดับสูงและระดับกลาง จํานวน 6,800 คน ของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จํานวน 323 บริษัท พบวาสัดสวนจํานวนผูบริหารมืออาชีพ

ตอผูบริหารครอบครัวมีมากขึ้น  โดยเฉพาะในคณะกรรมการบริหาร แมอํานาจในการตัดสินใจหรือ

การวางนโยบายของบริษัทยังอยูในมือของผูบริหารครอบครัวก็ตาม แตตัวเลขก็ไดบงบอกถึงการ

ต่ืนตัวของ บริษัทที่ตองการใหความรูความสามารถของผูบริหารงานมืออาชีพมากขึ้น  

 Sharma  (2004)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “An Overview of the Field of Family Business 

Studies: Current Status and Directions for the Future”  โดยไดทําการทบทวนวรรณกรรมดานธุรกิจ

ครอบครัวจํานวน 217 เรื่อง ซ่ึงเนนในเรื่องปจเจกบุคคลในครอบครัว ความสัมพันธระหวางบุคคล

และกลุมบุคคล  องคการ และกลุมทางสังคม ท้ังนี้การศึกษาเพื่อใหเขาใจคําจํากัดความ

ลักษณะเฉพาะพื้นฐาน และการดําเนินงานของธุรกิจครอบครัวเพื่อใหเขาใจแนวและขอบเขตความ

เปนธุรกิจครอบครัวใหชัดเจน ประเด็นในเรื่องระเบียบวิธีการศึกษาและกลยุทธการศึกษาถูกนํามา

ขยายความเพื่อใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาที่ถูกตองเพื่อ

นําไปใชในองคกรธุรกิจครอบครัวและทําใหเปนปจจุบัน   

 Claessens, Djankov and Lang (1999)ไดทําการวิจัยเรื่อง “Who controls East Asian 

Corporations?” และ Claesens, Djankov, Fang and Lang เรื่อง “Expropriation  of  Minority 

Sharholders” (1999) ผลการวิจัยอธิบายวาการกระจุกตัวของการเปนเจาของบริษัทจดทะเบียนใน

ประเทศเอเชีย ยกเวนญี่ปุนยังมีอยู กลาวคือ บริษัทสวนใหญยังมีผูถือหุนรายใหญ (ถืออยางนอย 

20% ของจํานวนหุนทั้งหมด) อยูโดยสวนใหญ คือผูกอตั้ง และครอบครัว ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารงานขาดความโปรงใส บริษัทมีความสัมพันธเปนพิเศษกับสถาบัน

การเงินหรือธนาคารพาณิชย เปดโอกาสใหประกอบพฤติกรรมทางธุรกิจที่เสี่ยงหรือขาดวินัย 

เนื่องจากขาดการตรวจสอบที่ดี (monitoring weakness)  ขาดการเปดเผยขอมูล และไมมีการปกปองผูถือหุน

รายยอย ในทางตรงขามกลับหาผลประโยชนโดยเอารัดเอาเปรียบผูถือหุนรายยอยมากกวา นอกจากนี้

ยังมีการจัดสรรเงินทุนภายในกลุมบริษัท (internal financial market) โดยการจัดโครงสรางบริษัทในรูปแบบ

พีระมิด ซ่ึงนักลงทุนภายนอกไมสามารถตรวจสอบการไหลของเงินทุนภายในกลุมบริษัทได 

  Oranuch  Pipatpokaisri  (2003)  ไดเสนองานวิจัยเรื่อง “A Historical Study of Thai 

Business Conglomerates and Their Business Strategy”  โดยไดทําการศึกษาความเปนมาของกลุม

ธุรกิจของไทยและกลยุทธทางธุรกิจของกลุมธุรกิจเหลานั้น  พบวากลุมธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ

อยางสูงในประเทศไทย คือกลุมคนไทยเชื้อสายจีน และไดทําการคนหาปจจัยที่ทําใหธุรกิจของคนไทย
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เชื้อสายจีนเหลานี้ประสบความสําเร็จอยางสูงสุดในประเทศไทย ผลการวิจัยชี้วา  ปจจัยที่ทําให

ธุรกิจคนไทยเชื้อสายจีนเหลานี้ประสบความสําเร็จอยางสูงในระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแตอดีต

จนกระทั่งปจจุบันคือ  (1) ปจจัยทางการเมือง ดวยการเชิญผูท่ีมีอิทธิพลในกองทัพไทยมารวมลงทุน

ในธุรกิจ ตลอดจนการมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับบุคคลเหลานี้ (2) ปจจัยดานการจัดการ  

กลาวคือการเพ่ิมจํานวนลูกจาง และการสรางนวัตกรรมทางดานการจัดการ (3) ปจจัยดานการลงทุน 

คือมีการลงทุนระหวางประเทศ การมีความเชื่อมโยงกับทุนตางประเทศ  การสรางเครือขายทาง

การเงินในประเทศ การเขาไปลงทุนในธุรกิจเกษตร การเขาไปลงทุนในสถาบันการเงินอื่น ๆ และ  

(4) ปจจัยดานการตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานผลิตภัณฑ การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การสราง

ชองทางการจัดจําหนาย การตั้งราคาผลิตภัณฑ และการสงเสริมการตลาด 

     รายงานวิจัยเสนอตอกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF-International  Monetary 

Fund) ของ Vikram Haksar and Piyabha Kongsamut (2003) เรื่อง “Dynamics of  Corporate 

Performance in Thailand”  สรุปรายงานวิจัยฉบับดังกลาวไดวา วิกฤตเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นได

สงผลตอภาคธุรกิจ สงผลใหเกิดผลกระทบครั้งสําคัญตอระบบทางการเงินในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ รายงานวิจัยนี้ ไดศึกษาถึงลักษณะของภาคธุรกิจไทยที่สงผลมาถึงวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชีย 

ซ่ึงไดสงผลตอภาระหนี้สินในการดําเนินงาน  เศรษฐกิจตกต่ําอยางรุนแรง ขณะที่ผลตอบแทนและ

กระแสเงินสดอยูในสภาวะคงที่ อยางไรก็ตามภาพรวมในแตละภาคสวนธุรกิจมีผลกระทบที่

แตกตางกัน ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นที่แตกตางกันในแตละภาคธุรกิจ พบวาภาคธุรกิจ

ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้มีกันอยางถวนหนา แตมีบางสวนฟนตัวขึ้นไดอยาง

รวดเร็วโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบางบริษัท  สวนบริษัทที่มีปญหา จาก

การศึกษาพบวาบริษัทเหลานี้ขยายธุรกิจอยางรวดเร็วเกินไป โดยเฉพาะการขยายธุรกิจดวยการกูยืม

เงินจากตางประเทศ  กระบวนการฟนจากวิกฤตยังคงตองการการลดกําลังการผลิตสวนเกินลงโดย

ใชกระบวนการพื้นฐานทางการตลาด ผลตอบแทนจากการลงทุน (return on investment) ของธุรกิจ

ไทยยังอยูในเกณฑตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ การปรับโครงสรางการใช

สินทรัพยและทุนโดยการยอมสูญเสียความเปนเจาของและยอมออกจากธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลัก 

และใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจในภาคธุรกิจที่แทจริง (real sector) จะเปนแนวทางในการ

ฟนตัวของธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได 

           นอกจากนี้ Piruna Polsiri and Yupana Wiwattanakantang (2004) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

“Restructure of Family Firms after the East Asian Financial Crisis: Shareholder Expropriation or 

Alignment?”  ผูวิจัยไดทําการศึกษาภาวะการครอบครองหุนของผูถือหุนในภาวะวิกฤตโดยใชขอมูล

เปนบริษัทของไทยขนาดใหญจํานวน 30 กลุมธุรกิจ ซ่ึงเปนธุรกิจครอบครัว ซึ่งกอนหนาเกิดวิกฤต
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ธุรกิจขนาดใหญเหลานี้ถือหุนในลักษณะกระจุกตัวแบบพีรามิด ผลการศึกษาพบวาภายหลังวิกฤต

เศรษฐกิจไทยในปพ.ศ.2540  ธุรกิจครอบครัวไทยเหลานี้มีการปรับตัวขนานใหญ โดยวิธีการปรับ

โครงสรางการถือหุนใหมโดยการเพิ่มทุน ตัดหุนในบริษัทที่ไมใชธุรกิจหลักขายออกไปใหกับ

พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ   ปรับเปลี่ยนโครงสรางผูบริหารใหม  ลดขนาดของกิจการลง  ลดสัดสวน

ผูถือหุนในตระกูลครอบครัวที่เปนเจาของธุรกิจครอบครัวลง  ปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงาน 

เพื่อใหยังคงรักษาธุรกิจของครอบครัวไวไดตอไป 

          สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ (2007) ไดทําการวิจัยเรื่อง “Evolution of Family Firms from the 

Perspective of Intellctual Capittal Governance: Evidence from Thailand”  พบวากิจการครอบครัว

เปนรูปแบบองคกรธุรกิจพื้นฐานซึ่งปรากฏทั่วโลก ประเด็นในเรื่องประสิทธิภาพของกิจการ

ครอบครัวยังคงเปนปริศนา การศึกษากิจการครอบครัวที่ผานมา ซ่ึงเนนโดยตรงที่กิจการครอบครัว

ไมสูประสบความสําเร็จ เนื่องจากขาดขอมูลที่เปนระบบ หรือการไมยินยอมเปดเผยขอมูล ใน

การศึกษานี้ใชสามแนวทางรวมกันไดแก วัฒนธรรมครอบครัว ทุนทางปญญา และทฤษฎีธรรมาภิ

บาลตรีมิติ ซ่ึงไดถูกนําเสนอเมื่อเร็ว ๆ นี้ ความเขมแข็งของกิจการครอบครัวคือรากฐานสําคัญของ

กิจการครอบครัว ซ่ึงยังอิงอยูกับดุลยภาพอํานาจที่ไมปรากฏชัดเจนระหวางสมาชิกในครอบครัว 

วัตถุประสงคหลักของระบบธรรมาภิบาลครอบครัว  คือการปกปองทุนทางปญญา เพื่อสมาชิก

ครอบครัวในปจจุบันและผูสืบเชื้อสายในอนาคต จากความเสียหายที่เกิดจากความไมซ่ือสัตยของ

บุคคลรวมสายเลือดและลูกจาง เมื่อกิจการครอบครัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว ทําให

เกิดปญหาระบบธรรมาภิบาลครอบครัว มีความขัดแยงกับหลักธรรมาภิบาลของบริษัทซึ่งให

ความสําคัญในเรื่องความโปรงใส และการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน ระหวางผูถือหุน ประเด็นความ

ขัดแยงเหลานี้เปดโอกาสใหมีการศึกษาคานิยมและระบบธรรมาภิบาลครอบครัวที่ซอนเรน 

 

2.5.4 งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง วัฒนธรรมครอบครัว 
 

ตารางที่ 2.11   งานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมครอบครัว 

 

ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 
Wong, (1993) 100  คนจาก 53 

ครอบครัวชาวจีน

อพยพ 

แบบสอบถาม  รูปแบบโครงสรางครอบครัว การผูกพันของลูก 

 ๆการสื่อสาร การเงิน และแรงจูงใจ ชวยให

การดําเนินธุรกิจในรุนที่หนึ่งประสบ

ความสําเร็จในธุรกิจชาวจีนอพยพ สวนคนใน

รุนที่สองไมสนใจที่จะสืบทอดธุรกิจจากคนรุน

แรกในธุรกิจชาวจีนอพยพ 
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ตารางที่ 2.11   (ตอ) 

 

ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 
Upton and Sexton 

(1987) 

29 ธุรกิจครอบครัว สัมภาษณ ลูกสาวที่อยูในธุรกิจครอบครัวไดถูกจัดวางใน

ตําแหนงตาง ๆ ในธุรกิจครอบครัวมากขึ้น 

Willmott (1971) 79 ธุรกิจในอังกฤษ แบบสอบถาม การศึกษาพบวาอิทธิพลในการทํางานใน

ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะทํางานโดยมี

ความตึงเครียดและกังวลเกี่ยวกับความเปน

ครอบครัวมาก 

Donckels and 

Frohlick (1991) 

1, 132 ธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอม

ใน 8 ประเทศใน

ยุโรป 

แบบสอบถาม การพัฒนาแบบจําลองใน 4 ระบบของธุรกิจ

ครอบครัว คือ ครอบครัว, การจัดการ, ความเปน

เจาของและธุรกิจ ธุรกิจครอบครัวมีความเปน

เสถียรภาพกวา, จายคาจางสูงกวา, มีทัศนคติและ

คานิยมแบบอนุรักษนิยมมากกวา ธุรกิจที่ไมใช

ธุรกิจครอบครัว 

Donnelley (1964) 15 ธุรกิจครอบครัว สัมภาษณ 

แบบสอบถาม 

ธุรกิจครอบครัวรักษาชื่อเสียงของธุรกิจมากกวา, 

มีความจงรักภักดีและสมาชิกครอบครัวมีสวน

รวมมากกวา มีความรูสึกถึงความสืบเนื่องและ

ความมั่นคง, มีการเกื้อหนุนสมาชิกครอบครัว 

ขาดความสามารถพิเศษในการจัดการ 

Dumas (1989) 18 ธุรกิจครอบครัว

ใน California 

(สมาชิกครอบครัว 40 

คน) 

แบบสอบถาม ตรวจสอบความคลายและความตางในการ

เผชิญหนาระหวางทายาทหญิงและชาย ผูสืบ

ทอดธุรกิจในธุรกิจครอบครัว พบวาลูกชายมี

ความตองการความอิสระในการดูแลกิจการลูก

สาวจะอยูในฐานะยอมรับบทบาทเปนรองใน

ครอบครัว และทําบทบาทผูดูแลและชวยผูที่เปน 

CEO ในธุรกิจครอบครัว 

Dyer (1988) 40 ธุรกิจครอบครัว แบบสอบถาม 

สัมภาษณ 

การศึกษาไดใหคําอธิบายวัฒนธรรมของธุรกิจ

ครอบครัวไดแก วัฒนธรรมแบบผูนํา(ที่เปน

พอ) แบบปลอยตามสบาย แบบมีสวนรวมและ

แบบมืออาชีพ ในธุรกิจครอบครัวที่ประสบ

ความสําเร็จจะมีการวิเคราะหวัฒนธรรมของ

ครอบครัวและวางแผนเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ในกรณีที่จําเปนเพื่อความสําเร็จของธุรกิจ

ครอบครัว 
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ตารางที่ 2.11   (ตอ) 

 

ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 
Ewing (1965) 918 ผูบริหาร (อัตรา

การตอบกลับ 34%) 

แบบสอบถาม ลัทธิเกื้อหนุนญาติมิตร (nepotism) ไมไดเปน

วิธีการบริหารธุรกิจครอบครัว แตเปนเพียงการ

กลาวอางผูบริหารไมไดใหการสนับสนุน แต

อยางไรก็ตามผูบริหารก็ใชวาจะไมมีเสียเลย 

 

Landes (1993)  กรณีศึกษาธุรกิจ

ธนาคาร 2 ธุรกิจ

ครอบครัว 

สัมภาษณ กรณีศึกษา เอกลักษณของธุรกิจครอบครัว การแยกออก

จากธุรกิจครอบครัว ถาไมคอยปกปองความ

เปนครอบครัวไวก็จะสูญเสียความเปน

ครอบครัวเมื่อเวลาผานไป 

 

Rothstein (1992) 45 ลูกชายชาวยิวใน

ธุรกิจครอบครัว 

(อัตราการตอบกลับ 

82%) 

แบบสอบถาม ครอบครัวชาวยิว มีอัตราการหยาขาดการสมรส   

ตํ่ากวาครอบครัวเชื้อชาติอื่น การศึกษาที่สูงกวา

และระบบคานิยมเปนสิ่งที่ชาวยิวสืบทอดใน

ครอบครัวและธุรกิจ 

Schein (1983)  3 กรณีศึกษาใน

องคการที่มีผูกอตั้ง 

กรณีศึกษา สัมภาษณ การศึกษาการสืบทอดธุรกิจที่มีประสิทธิผล 

พบวาผูกอตั้งจะตองมีวัฒนธรรมองคการที่ดี 

และมีการถายถอดสูทายาทรุนตอไปไดดีดวย 

 

 

 

แหลงที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัย, 2551. 

  Mark and Barrett (2004) ไดทบทวนวรรณกรรมเรื่อง “Family Business and Succession 

Planning: A Review of the Literature” ไดคนพบตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการวางแผนสืบทอดธุรกิจ

ครอบครัว ปจจัยที่มีผลกระทบตอแผนการสืบทอดธุรกิจคือการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณท่ี

เกิดขึ้นตามโอกาสและปจจัย สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่สงผลถึงความเปนเจาของของปจเจกบุคคล

และลักษณะของผูจัดการ อิทธิพลภายนอก เชน การตระเตรียมองคกรใหมีการจัดการแบบธรรมาภิบาล 

ปจจัยดานคนและกระบวนการที่มีผลตอแผนการสืบทอดธุรกิจ ซ่ึงอธิบายผานปริซ่ึมของ

ความสัมพันธท่ีแตกตางกันซึ่งทําใหเขาใจความตองการของธุรกิจครอบครัวเพื่อกําหนดวิธีการที่ดี

ท่ีสุดในการถายโอนธุรกิจสูอีกรุนหนึ่งถัดไป ซ่ึงเขาไปเกี่ยวของกับความสัมพันธของคนรอบขาง 

ทัศนคติและ ประสบการณทางธุรกิจ ตลอดจนวัฒนธรรมทางธุรกิจ คุณคาและแรงจูงใจ ส่ิงเหลานี้
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ทําใหรูปแบบหรือวิธีการในการวางแผนการสืบทอดธุรกิจมีความแตกตางกัน บทบาทและความ

ตองการของผูมีสวนรวมทุกคนควรไดรับความรู การวางแผนธุรกิจในอนาคตและวิสัยทัศนทุกคน

ควรมีสวนรวมกัน ความเปนเจาของและความลังเลจะตองถูกนํามาจัดการ การรักษาความสัมพันธท่ี

ดีและเปดอกพูดคุยกันเปนสิ่งจําเปนที่สุด ท่ีสุดแลวอนาคตของผูรับสืบทอดธุรกิจจะตองถูกกําหนด

อยางชัดเจนและถูกจัดการ 

             Joseph P.H.Fan (2006) ไดเสนอรายงานเรื่อง “Paradigms of Family Business Issues: Key 

Findings on Succession in Asian Family Business”  โดยทําการศึกษาเพื่อคนหาคําตอบที่วา การสืบทอด

ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นไดอยางไร อะไรเปนสิ่งกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลว

ของการสืบทอดธุรกิจ อะไรเปนตัวกําหนดทางเลือกระหวางผูสืบทอดธุรกิจที่เปนทายาทและไมใช

ทายาท และการเตรียมพรอมสําหรับกระบวนการสืบทอดธุรกิจและนโยบายดานธรรมาภิบาล

เกี่ยวของกับความสําเร็จในการสืบทอดธุรกิจหรือไม  ผลการศึกษาพบวาการสืบทอดธุรกิจของ

ธุรกิจครอบครัวในแถบเอเชีย เปนเรื่องที่ยากลําบากและจะตองมีการลบลางคานิยมในกระบวนการ

สืบทอดธุรกิจครอบครัว ความยึดมั่นของผูกอตั้งธุรกิจและการขาด “ เสียงที่จะอธิบายแผนการสืบ

ทอดธุรกิจ” เปนสวนหนึ่งของปญหาในการสืบทอดธุรกิจ  ปญหาการแบงทรัพยสินในธุรกิจ

ครอบครัวและการถายโอนสูทายาททางธุรกิจก็เปนปญหาที่ทาทายความสําเร็จของการสืบทอด

ธุรกิจ และความสําเร็จของกระบวนการสืบทอดธุรกิจจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่งคือ (1) การกําหนด

คุณคาหลักของธุรกิจครอบครัว(identify core family business value) (2) การรักษาเคล็ดลับทาง

ธุรกิจ (key  asset) ท่ีทําใหธุรกิจเติบโตยิ่งใหญไวและสามารถถายทอดคุณคานั้นไปสูทายาทไดจาก

รุนสูรุน  และ (3) สรางมาตรฐานใหกับทรัพยสินอื่นที่ไมใชเคล็ดลับประจําตระกูลไปสูรุนตอไป

และทําใหเปนสิ่งงาย ๆ ท่ีจะถายทอดไปยังรุนตอไปจากรุนหนึ่งสูรุนตอ ๆ ไปได  

 

  2.5.5  งานวิจัยที่เกี่ยวกับ ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว 

 

ตารางที่ 2.12   งานวิจัยที่เกี่ยวกับความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว 

 

ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 
Trostel and 

Nichols (1982) 

10 คูพอลูกของธุรกิจ

ที่ต้ังโดยเอกชนธุรกิจ

ที่ต้ังโดยมหาชน 

แบบสอบถาม จากการศึกษาพบวาธุรกิจที่ต้ังโดยเอกชนมีอัตรา

การเติบโตที่สูงกวา, ยอดขายสูงกวาสินทรัพย

เพิ่มขึ้นมากกวา, ลดภาษีไดมากกวาธุรกิจที่ต้ัง

โดยมหาชน 
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ตารางที่ 2.12 (ตอ)   

 
ผูวิจัย ตัวอยาง การรวบรวมขอมูล ประเด็นสําคัญที่คนพบ 

Rowe, Hovynes 

and Bentley 

(1993) 

620 ธุรกิจครอบครัว แบบสอบถาม ความสามารถทํากําไรของธุรกิจครอบครัว

ข้ึนอยูกับ 2 ปจจัย คือ ลักษณะของผูกอตั้ง 

(การศึกษา, ความตองการบรรลุผลสําเร็จ, 

สถานภาพครอบครัว, ลูกหลาน, การศึกษา

ลูกหลาน) และธุรกิ จ(บริบทองคการ, 

โครงสราง, อายุ, ขนาด, ที่ต้ัง, ความพยายาม

ทางการตลาด) ลักษณะสวนบุคคลมีอิทธิพล

มากกวาลักษณะทางธุรกิจที่มีผลตอผลกําไร

และการเติบโตของธุรกิจ 

Trow (1961) 108 ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็ก 

แบบสอบถาม การสืบทอดธุรกิจที่มีการวางแผนและการสง

มอบอํานาจทางธุรกิจใหแกทายาทมีผลตอการ

เติบโตของธุรกิจครอบครัว พบวาถาสงมอบ

ธุรกิจในเวลาที่เหมาะสม ผูรับสืบทอดจะสราง

กําไรและการเติบโตไดสูงกวาในกรณีที่มีการสง

มอบธุรกิจที่ไมเหมาะสม 

Winter (1997) 321 เจาของ, 211 

ยังคงอยูรอดในป 

1992 

แบบสอบถาม ประมาณ 33% ของธุรกิจครอบครัวจะจัด

ภายใน 3 ป มีเพียง 20% ที่อยูรอดไดตอมา 

ธุรกิจที่อยูรอดไดข้ึนอยูกับธุรกิจ, การจางงาน

และเหตุผลทางครอบครัว 

Verdin (1986)  58 ลูกจางในธุรกิจคา

ปลีกรองเทา 

แบบสอบถาม การตั้งเปาหมายและจัดเตรียมรางวัลใหเมื่อ

บรรลุเปาหมายจะปรับปรุงยอดขายใหเติบโต

ไดในธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก 

 

 

แหลงที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัย,  2551. 
 

 การศึกษาความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัวโดย Claessens,  Djankov and 

Lang (1999)ไดทํารายงานการวิจัยเสนอตอธนาคารโลกในเรื่อง “Who Controls East Asian 

Corporations?”  โดยวิธีการศึกษาบริษัท 2,980 บริษัทในเกาประเทศในเอเชียตะวันออก ผล

การศึกษาพบวามากกวาครึ่งหนึ่งของธุรกิจที่ทําการศึกษาถูกควบคุมโดยตระกูลครอบครัวหนึ่ง 

ธุรกิจขนาดเล็กและเกาแกเปนของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง ความมั่งคั่งกระจุกตัวอยูในตระกูล

ครอบครัวหนึ่งเทานั้นในบางประเทศที่ศึกษา  ความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจและผูปกครองประเทศ
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พบเห็นไดอยางกวางขวางเพื่อการไดมาซึ่งความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจโดยการใชความ

ถูกตองไดเปรียบทางกฎหมายในการดําเนินธุรกิจ 
  

2.6  แนวคิดในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ย่ังยืนของธุรกิจครอบครัว  
 

           เพื่อใหเกิดความชัดเจนในกรอบแนวคิด สําหรับนําไปอธิบายปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืน

ของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยจึงขอจัดกรอบความสัมพันธระหวาง

ทฤษฎีที่ใชในการอธิบายปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ซึ่งไดแก 

(1) ทฤษฎีระบบ  (2) ทฤษฎีตนทุนตัวแทน (3) ทฤษฎีการจัดสรรทรัพยากร (4) ทฤษฎีพัฒนาการ

แบบสามมิติของธุรกิจครอบครัว และ (5) ทฤษฎีการเติบโตที่ยั่งยืนโดยใหความสําคัญกับตัวแปรที่

แตกตางกัน อาทิ 

              ทฤษฎีระบบ  อธิบายตัวแปรที่เกี่ยวของกับความทับซอนกันของความเปนเจาของ 

ครอบครัวและการจัดการ ทําใหไดตัวแปรปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืน คือ ความสัมพันธของ

ปจเจกบุคคลในครอบครัว  กระบวนการจัดการและกลยุทธ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และ

วัฒนธรรมองคการ  

 ทฤษฎีตนทุนตัวแทน อธิบายตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจัยเกี่ยวกับตัวผูกอตั้ง  ความสามารถ

ในการจัดการของผูบริหารทั้งที่มาจากสมาชิกในครอบครัวและไมใชสมาชิกครอบครัว  

 ทฤษฎีการจัดสรรทรัพยากร อธิบายถึง การจัดการเชิงกลยุทธ และการบริหารจัดการ

องคการเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันและการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

 ทฤษฎีพัฒนาการแบบสามมิติ อธิบายถึงพลวัตรของธุรกิจครอบครัว การจัดการ การ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจสูธุรกิจขนาดใหญ กลายเปนบริษัทจดทะเบียน แบงแยกความเปนครอบครัว 

ความเปนเจาของและการจัดการออกจากกันอยางชัดเจน 

 ทฤษฎีการถายโอน/เปลี่ยนผานธุรกิจ อธิบายถึงพฤติกรรมผูกอตั้งและพฤติกรรมองคการ 

เมื่อมีการถายโอน/เปลี่ยนผานจากธุรกิจเล็ก ๆ อยางธุรกิจครอบครัว ไปสูธุรกิจที่มีโครงสราง

องคการที่ใหญข้ึน ผูจัดการที่เปนเจาของซึ่งเปนสมาชิกครอบครัวตองมีการปรับตัว สรางกลยุทธ 

และปรับเปลี่ยนทั้งการบริหารจัดการในฐานะผูนําและพฤติกรรมองคการ 

 ทฤษฎีวิวัฒนาการของบริษัทขนาดใหญ ท่ีอธิบายทุนนิยมครอบครัว และทุนนิยมสวน

บุคคล และโครงสรางการถือหุนของธุรกิจครอบครัวที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศ 

 ทฤษฎีบรรษัทภิบาล 3 รูปแบบ อธิบายความเปนเจาของของบริษัทมหาชนที่ขายหุนใหแก

สาธารณชน คือ ตัวแทนที่ไดรับมอบหมายจากผูถือหุนในการบริหารบริษัท ซ่ึงประกอบดวยระบบ
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บรรษัทภิบาลโดยผูถือหุนหรือตลาดทุน ระบบบรรษัทภิบาลโดยธนาคารพาณิชยและ ระบบ

บรรษัทภิบาลโดยธุรกิจครอบครัว 

 ตัวแบบ (model) โครงสรางการถือครองหุนและระบบบรรษัทภิบาล ในรูปแบบบริษัท

มหาชนในระบบ EMS หรือบริษัทสมัยใหม รูปแบบบริษัทมหาชนในระบบ BLS รูปแบบบริษัท

มหาชนในระบบ FBS (ธุรกิจครอบครัว) 

 ตัวแบบการถือหุนแบบพีรามิดของกลุมธุรกิจไทย ในลักษณะ (1) สมาชิกครอบครัวเจาของ

ถือหุนในรูปแบบบุคคลธรรมดา (2) บริษัทโฮลดิ้ง หรือบริษัทลงทุนของครอบครัว ท่ีครอบครัว

เจาของถือหุน 100% (3) บริษัทหลักที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ (4) บริษัทหลักที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (5) สถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ  

 ทฤษฎีการเติบโตอยางยั่งยืน อธิบายถึงการบริหารจัดการและอธิบายถึงการวัดการเติบโตที่

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยทั้งในประเทศ และตางประเทศเปนการยืนยัน 

ตัวแปร และทฤษฎีท่ีใชอธิบายตัวแปรทั้งหมดที่กลาวมาแลว ถึงระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มี

ตอตัวแปรตาม ผลจากการทบทวนวรรณกรรม จํานวนมาก อยางละเอียดครบถวนแลวพบวาปจจัย

สําคัญที่มีผลตอการเติบโตของธุรกิจครอบครัว คือ  

    การที่ธุรกิจครอบครัวมีการวางแผนการสืบทอดธุรกิจที่ดี  การเตรียมความพรอมใหกับ

ทายาทที่จะเขามารับชวงสืบทอดจากผูถายโอนธุรกิจซึ่งมีความพรอมและศักยภาพเพียงพอตอการ

บริหารจัดการธุรกิจครอบครัวตอไป 

    ความสัมพันธระหวางผูกอตั้ง ผูถายโอนธุรกิจ ความสัมพันธท่ีดีของคนในครอบครัวจะมีผล

ตอความสําเร็จของธุรกิจครอบครัวทั้งกอนการถายโอนธุรกิจและภายหลังถายโอนธุรกิจครอบครัว 

 ลักษณะความเปนปจเจกบุคคลของบุคคลในครอบครัว เชน ภาวะผูนําของผูกอตั้ง ทายาท  

ความสัมพันธระหวางธุรกิจและบุคคลในครอบครัว    

 ปจจัยและกระบวนการที่มีผลตอการเติบโตของธุรกิจครอบครัว การสื่อสารระหวางบุคคล

ในครอบครัว จิตวิทยาระหวางบุคคลในครอบครัว ข้ันตอนชีวิตของธุรกิจและปจเจกบุคคล  

 ยังมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเติบโตและยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวนอกจากที่กลาวแลวยังมี

อีกหลายปจจัย ไดแก คานิยมทางครอบครัว วัฒนธรรมองคการ ระบบการบริหารจัดการ การเงิน 

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ปูมหลังของธุรกิจครอบครัว การพัฒนาทายาทธุรกิจ ความสัมพันธ

ระหวางการสืบทอดธุรกิจในแตละรุน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ และ 

ผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัวที่จะจูงใจใหทายาทเขามารับชวงธุรกิจตอจากรุนปู ยา ตา ยาย 
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หรือ รุนพอ หรือผูถายโอนธุรกิจ   ซ่ึงจะทําใหธุรกิจครอบครัวสามารถดําเนินไปไดจากรุนหนึ่งสูอีก

รุนหนึ่ง สามารถอยูรอดได และเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน  

     จากแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจํานวนมากแลว สรุปตัวแปร

สําคัญที่มีอิทธิพลตอการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ไดดังนี้ 

2.6.1  ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว  ซ่ึงประกอบดวย 

          2.6.1.1  บทบาทที่ทับซอนของ CEO ในฐานะเจาของ  ครอบครัว และธุรกิจ 

         2.6.1.2  รูปแบบ (styles) ของ CEO 

          2.6.1.3  อํานาจในการตัดสินใจ ควบคุมและการถายโอนธุรกิจครอบครัว 

          2.6.1.4  แผนการสืบทอดธุรกิจ 

          2.6.1.5  วิสัยทัศนของ CEO 

2.6.2  การจัดการเชิงกลยุทของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงประกอบดวย 

          2.6.2.1  แผนการสืบทอดธุรกิจ (sucession planning) 

         2.6.2.2  บทบาทของคณะกรรมการครอบครัว (family cousil) 

          2.6.2.3  แผนกลยุทธเพื่อการเติบโตของธุรกิจ 

          2.6.2.4  การจัดการระหวางครอบครัวและธุรกิจ 

2.6.3  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัวซ่ึงประกอบดวย 

                    2.6.3.1   การจัดตั้งและโครงสรางคณะกรรมการ 

         2.6.3.2   บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ 

         2.6.3.3   การบริหารจัดการธุรกิจและครอบครัว 

2.6.4  วัฒนธรรมครอบครัว  ซ่ึงประกอบดวย 

      2.6.4.1  ความเปนเอกภาพของครอบครัว 

        2.6.4.2  ความตอเนื่องของครอบครัว 

         2.6.4.3  ความเชื่อในภาวะผูนําของผูกอตั้ง 

           2.6.4.4  การสืบทอดคานิยมหลักของครอบครัว 

           2.6.4.5  การยึดมั่นในคํามั่นสัญญาทางธุรกิจ 

 2.6.5   ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว ซ่ึง ประกอบดวย 

          2.6.5.1  ธุรกิจมีการปรับตัวใหทันสมัยอยูเสมอ 

         2.6.5.2  การยอมรับความเสี่ยง 

          2.6.5.3  การปรับตัว, การตัดสินใจอยางรวดเร็ว 

          2.6.5.4  การยึดมั่นคําสัญญาที่ครอบครัวมีตอธุรกิจ 
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          2.6.5.5 สมาชิกครอบครัวมีทักษะและประสบการณสูง เนื่องจากเขาสูธุรกิจ

ครอบครัวตั้งแตยังเยาววัย 

            2.6.5.6  สมาชิกครอบครัวเต็มใจที่จะลงทุนเพิ่มขยายธุรกิจ จากเงินกําไรเนื่องจากมี

ความเปนเจาของสูง     
 



 

  บทที่ 3 

 

  กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 
 

 

3.1  บทนํา 
  

 ภายหลังจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ผานมา ทําใหไดกรอบแนวคิดที่สําคัญ และ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยนี้ ซ่ึงจะกลาวตอไป บทนี้จะกลาวถึง คําถามวิจัย กรอบแนวคิด

และวิธีการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ระเบียบวิธีการวิจัยที่จะใชในการศึกษาวิจัย สมมติฐานการวิจัย 

และแสดงถึงขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเพื่อคนหาคําตอบและตอบคําถามการวิจัยผาน

วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ 

  

3.2  คําถามการวิจัย 
  

คําถามวิจัย คือ ขอความที่เปนประโยคคําถามซึ่งแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ผูวิจัยตองการคนควา

หาคําตอบ ท้ังนี้คําถามการวิจัยควรเปนคําถามที่ยังไมมีคําตอบ หรือไมสามารถหาคําตอบไดจาก

ตํารา หรือความรูเดิมที่มีอยูกอนแลว (Kerlinger, 1979) 

ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ผูวิจัยไดต้ังคําถามการวิจัย (research question) เพื่อเปนโจทยใหผูวิจัยดําเนินการ

เพื่อหาคําตอบ 

                คําถามสําหรับการวิจัยไดกําหนดไวดังตอไปนี้: 

3.2.1  ปจจัยอะไรที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

3.2.2 ปจจัยอะไรที่มีผลมากที่สุด รองลงมาและนอยที่สุด ตอการเติบโตที่ยั่งยืนของ

ธุรกิจครอบครัว ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3.2.3   ตัวแบบ ธุรกิจครอบครัวไทย ท่ีประสบความสําเร็จและสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน

มีลักษณะอยางไร 
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3.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

           3.3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย   

  องคประกอบที่สําคัญของทฤษฎีคือ แนวคิด (concept) อยางนอย 2 แนวคิดในการทําการวิจัย

มักจะใชทฤษฎีตางๆ เปนพื้นฐานเพื่อใชในการอธิบายเรื่องราวที่ผูวิจัยกําลังศึกษา เพราะฉะนั้นการ

วิจัยจึงเปนเรื่องที่ผูวิจัยดําเนินการกับสิ่งหรือปรากฏการณตางๆ ที่มีลักษณะเปนนามธรรม (abstract) 

หรือเรียกวาเปน “แนวคิด”  จึงเปนหนาที่ของผูวิจัยที่จะตองทําใหแนวคิดมีความเปนรูปธรรม 

(concrete) จนสามารถสื่อสารเขาใจเปนอยางเดียวกันไดระหวางผูวิจัยและผูท่ีกําลังศึกษาหรือ

ตัวอยาง  จากนั้นก็จะพยายามทําใหปรากฏการณท่ีไดศึกษาหรือวิจัยมาแลวที่มีลักษณะเปน

นามธรรมใหมีลักษณะเปนรูปธรรมเพื่อใหไดขอสรุปทั่วไป(generalization) ท่ีจะนําไปสูการพิสูจน

ทฤษฏีท่ีไดนํามาใชในตอนตน หรือเพื่อการสรางทฤษฏีใหมข้ึนมา  

 ดังนั้นกระบวนการวิจัยจึงเริ่มตนดวยแนวคิด  จากนั้นก็จะพยายามทําใหปรากฏการณท่ีเปน

นามธรรมนี้เปนสิ่งที่เปนรูปธรรมเพื่อพิสูจนหรือสรางทฤษฎี   

 การพิสูจนหรือสรางทฤษฎี ผูวิจัยตองเริ่มตนจากการศึกษาเพื่อคนหาแนวคิด จากนั้นตอง

นําแนวคิดที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมมาทําการสรุปเปนกรอบแนวคิด เพื่อใหผูวิจัยสามารถ

มองเห็นภาพสรุปของแนวคิดของผูวิจัย กรอบแนวคิดจะแสดงขอบเขตเรื่องราวที่ผูวิจัยกําลังศึกษา

ไดอยางชัดเจน ท่ีสําคัญผูท่ีเขามาศึกษางานวิจัยดังกลาว ก็สามารถทำความเขาใจเรื่องที่กําลังศึกษา

นั้นไดอยางเขาใจถองแทถึงความคิดของผูวิจัยนั้นดวย 

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เปนการศึกษาเพื่อคนหาตัวแปรที่เปนปจจัยที่มีผล มีอิทธิพลตอการเติบโตที่ยั่งยืน

ของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตัวแปรที่คนพบและไดจากการศึกษาจะมี

ลักษณะความเปนนามธรรมสูง ดังนั้นผูวิจัยตองเปลี่ยนตัวแปรที่เปนนามธรรมสูงดังกลาวใหมี

ลักษณะเปนรูปธรรม กลาวคือ ตัวแปรดังกลาวตองสามารถวัดได และใชตัวแปรดังกลาวเพื่อพิสูจน

หรือสรางทฤษฎีตอไป   ดังภาพที่ 3.1 

 

 

 

   

ภาพที่  3.1   กระบวนการวิจัยซึ่งเปลี่ยนตัวแปรนามธรรมใหเปนรูปธรรมและสรางเปนทฤษฎี  

แหลงที่มา:  พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548: 208. 

           นามธรรม                  รูปธรรม                                        นามธรรม 

          (Concepts)             (Variables)              (Concepts) 
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 ดังนั้นภายหลังจากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงไดศึกษาสอบสวน แนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ 

เปนพื้นฐาน และไดตัวแปรที่มีลักษณะเปนแนวคิดที่เปนนามธรรมแลว ส่ิงที่ผูวิจัยจะตองทําคือการ

สรุปเปนกรอบแนวคิดขึ้น และใหนิยามปฏิบัติการ ตอไป  

              กรอบแนวคิดในการวิจัย หมายถึง การกําหนดกรอบการทําวิจัยโดยเขียนความสัมพันธของ

ตัวแปรที่จะศึกษาเปนแผนภูมิท่ีเรียกวา กรอบแนวคิด เพราะเปนกรอบที่เขียนขึ้นมาจากแนวคิดใน

การวิจัย มักระบุกรอบของตัวแปรตนและตัวแปรตามท่ีตองการศึกษา 

 การวางกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ดีนั้นตองมีความชัดเจน สามารถแสดงถึงทิศทางของ

ความสัมพันธของสิ่งที่ตองการศึกษาหรือตัวแปรที่จะศึกษา ซ่ึงใชเปนกรอบในการกําหนดขอบเขต

ของงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและรูปแบบการวิจัยได 

 ภายหลังจากการที่ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม ท้ังแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบ และ

งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของจํานวนมากแลวในบทที่ 2  ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคิดในการ

ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย มีดังนี้ 

 
ภาพที่  3.2   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว  

คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการครอบครัว 

วัฒนธรรมครอบครัว 

ความไดเปรียบในการแขงขัน 

ของธุรกิจครอบครัว 

ธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตที่ย่ังยืน 

 

  การจัดการเชิงกลยุทธ 

  ของธุรกิจครอบครัว 



 124 

 

         3.3.2  ขอบเขตการศึกษา  
  
           การศึกษาวิจัยนี้จะทําการศึกษาบริษัทจดทะเบียน  ท่ีมีช่ืออยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (listed company) จํานวน 472 บริษัท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย: ขอมูลสถิติ

ประจําเดือนกรกฎาคม 2549 ปท่ี 32 ฉบับที่ 3)  และจะทําการสุมตัวอยางตามวัตถุประสงคของการ

วิจัย โดยคัดเลือกบริษัทที่มีลักษณะเปนธุรกิจครอบครัว (ตามนิยามปฏิบัติการ)   

 จากนั้นจะทําการสุมอีกครั้งโดยเลือกธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตที่ยั่งยืนไวกลุมหนึ่ง 

และสุมเลือกอีกกลุมหนึ่งที่เปนธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตแตไมยั่งยืน ธุรกิจครอบครัวที่มีการ

เติบโตอยางยั่งยืนพิจารณาและวิเคราะหจากผลการประกอบการ ต้ังแตกอตั้งบริษัทจน ถึงปจจุบันมี

แนวโนมของการเติบโตอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป  สวนกลุมธุรกิจครอบครัวที่เติบโต

แตไมยั่งยืน พิจารณาจากผลการประกอบการตั้งแตกอตั้งธุรกิจจนกระทั่งถึงปจจุบันเปนระยะเวลา

ตอเนื่องกันไมนอยกวา 10 ป และมีผลการประกอบการที่ดีบาง และไมดีบางแตมีแนวโนมที่เติบโต

อยางไมตอเนื่อง  

 สําหรับการพิจารณาวาปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตตอเนื่องยั่งยืนและเติบโตแตไมตอเนื่อง

หรือไมยั่งยืน โดยการพิจารณาและวิเคราะหจากงบการเงิน โดยการศึกษาวิเคราะหจาก อัตราสวน

ทางการเงินที่สําคัญ (key  financial  ratio) ของบริษัท ไดแก อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย

(return on asset ratio), อัตราสวนผลตอบแทนจากเงินลงทุน (return on equity ratio),  อัตราสวน

ผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ (net profit margin) และอัตราสวนหนี้สินตอทุน (debt per equity ratio) 

ความสามารถในการทํากําไร (profitability) สวนแบงตลาด (market share) ความพึงพอใจของลูกคา

ท่ีมีตอสินคาหรือบริการ  ซ่ึงแสดงผลการประกอบการที่ดีและมีแนวโนมของการเติบโตอยาง

ตอเนื่องและไมตอเนื่อง  และตองเปนอัตราสวนที่ดีกวาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนั้น  

 ในการศึกษานี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาเฉพาะตัวแปรปจจัยภายในที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืน

ของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น โดยไมทําการศึกษาปจจัยภายนอก

ท่ีมีผลตอการเติบโตของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน ภาวะเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม หรือกฎหมาย เนื่องจากเปนปจจัยที่ธุรกิจครอบครัวควบคุมไมได   

 

3.4  การออกแบบการวิจัย 
 

  Christensen (1977: 67) ไดอธิบายวา “ การออกแบบการวิจัย หมายถึง การกําหนดเคาโครง 

แผน หรือกลยุทธของผูวิจัย เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบสําหรับปญหาการวิจัย” 
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  ความหมายของการออกแบบการวิจัยดังกลาวสามารถทําความเขาใจไดเปนสองกรณี กรณี

แรกสามารถทําความเขาใจไดวาการออกแบบการวิจัย  คือการวางโครงรางการวิจัย นับตั้งแตการ

เลือกและกําหนดปญหา การตั้งสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูล จากนั้นทําการสรุปผลและทํารายงาน อีกกรณีหนึ่งสามารถทําความเขาใจไดวาการ

ออกแบบการวิจัยคือ การกําหนดรูปแบบความสัมพันธของตัวแปรตามสมมติฐานที่ต้ังไว ท้ังนี้

เพื่อใหผูวิจัยสามารถหาวิธีการที่จะเก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการ และทําการวิเคราะหขอมูลนั้นได

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยนี้จะยึดถือตามความหมายในกรณีแรก การออกแบบ

การวิจัย ซ่ึง Chrstensen (1997 : 67)ไดกลาววา “รูปแบบของการวิจัยที่ดีคือรูปแบบของการวิจัยที่

สามารถกําหนดแนวทางและชี้แนะผูวิจัยใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อให

ไดคําตอบที่ถูกตองและเชื่อถือไดสําหรับปญหาการวิจัย”   

  
 3.4.1   หนวยวิเคราะห 

 พิชิต พิทักษเทพสมบัติ (2548: 204-205) ไดอธิบายเรื่องหนวยวิเคราะหไววา 

 

ในทางการวิจัยทางสังคม หนวยที่สามารถศึกษาไดมีหลายประเภท แต

โดยทั่วไปแลวมักจะใชบุคคล (individual) เปนหนวยของการวิเคราะห หนวย

ของการวิเคราะหอาจจะแบงเปน 4  หนวยใหญ คือ (1)บุคคล (2) กลุม 

(group) (3) องคการ (organization) และ (4)  ผลิตผลที่เกิดจากบุคคลหรือ

พฤติกรรมของบุคคล 

 

 สําหรับการศึกษานี้ เปาหมายของการศึกษาวิจัยนี้คือปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของ

ธุรกิจครอบครัว ดังนั้นหนวยการวิเคราะหในการศึกษานี้คือ หนวยธุรกิจครอบครัว 

Gill and Johnson (1991) ไดกลาวถึง การเลือกระเบียบวิธีวิจัย เพื่อใชในการสรางองค

ความรูจากงานวิจัยที่ผูวิจัยกําลังศึกษา ไววา 

 

เมื่อผูวิจัยไดพิจารณาธรรมชาติ และบริบทของปญหาวิจัยและขอบเขตของ

ทรัพยากรที่มีท้ังหมดแลว ข้ันตอไปก็คือ จะตองทําการพิจารณาเลือกระเบียบวิธี

วิจัยและตองศึกษาเขาใจถึงปรัชญาของการวิจัยที่จะทําใหเขาใจการคนหาความรู

และสรางความรูจากงานวิจัยที่ผูวิจัยกําลังศึกษา วัตถุประสงคของการศึกษาและเขาใจ

ปรัชญาของการวิจัย 
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  Carson  et al. (2001) ไดอธิบายไววา “การศึกษาและเขาใจปรัชญาของการวิจัย เปนหนทาง

เพื่อสรางรากฐาน และใชเปนทางเลือกและตัดสินใจ ท่ีเกี่ยวของในการวางตําแหนงของงานวิจัยให

ถูกตองเหมาะสม”  

 ดังนั้นกอนเริ่มตนทําการศึกษาวิจัย ผูวิจัยตองมีความชัดเจนในวัตถุประสงคของงานวิจัย

และบริบทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยของผูวิจัยเปนอยางดี ดังนั้นในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวถึง 

ปรัชญาการวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีการและกระบวนการดําเนินงาน

วิจัยโดยรายงานใหครอบคลุมตั้งแต การวางแผนและการเลือกรูปแบบการวิจัย กรอบแนวคิด การ

สุมตัวอยาง การนิยามปฏิบัติการ และการเลือกเครื่องชี้วัด  การสรางแบบสอบถาม การสรางมาตร

วัด ผลการทดสอบความเชื่อถือไดของมาตรวัด ผลการทดสอบความถูกตองแมนตรงของมาตรวัด 

เปนตน 
   

ภาพที่ 3.3   กระบวนการวิจัย  

 

 
  

ท่ีมา: Hofer and Bygrave (1992: 2) 

 

 

1. หัวขอหรือปญหาที่ทําการศึกษา 

2. เหตุผลสําหรับการวิจัย 

3. วัตถุประสงคของการวิจัยและคําถามวิจัย 

4. การทบทวนวรรณกรรม 

5. การสรางรูปแบบและทดสอบสมมติฐาน 

6. การออกแบบงานวิจัย 

7. การวัดและเทคนิคการวัด 

8. วิธีการรวบรวมขอมูล 

9. เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

10. ผลการวิจัยและสรุป 

11. ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

12. การนําผลการวิจัยไปใชในทางปฏิบัติ 

การทดสอบทฤษฎี 

การสรางทฤษฎี 
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 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา กระบวนการวิจัยที่เสนอโดย Hofer  and  Bygrave 

(1992) โดยทั้งสองไดเสนอแนะวิธีการวิจัย โดยการ “สรางทฤษฎี” และ “ทดสอบทฤษฎี” Hofer and 

Bygrave ไดใหความหมายของการสรางทฤษฎีวาการแสวงหาเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแบบ และ/หรือทฤษฎีท่ีมีศักยภาพอยางถูกตอง และอธิบายปรากฏการณไดอยางครบถวนเพื่อ

ตอบคําถามการวิจัย  

 เมื่อการสรางทฤษฎีบรรลุผลสําเร็จแลว Hofer and Bygrave (1992) ไดทําการ “ทดสอบ

ทฤษฎี”  เปนขั้นตอนตอไป วัตถุประสงคของการ “ทดสอบทฤษฎี” ตามที่ Hofer  and  Bygrave 

(1992) ไดกลาวไววาเปนการพัฒนาแผนโดยรวมสําหรับการวิจัยที่จะมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล “การทดสอบ” ไมวาจะเปนในเรื่องของกรอบแนวคิดที่เฉพาะเจาะจง รูปแบบ หรือ

ทฤษฎีท่ีอธิบายปรากฏการณท่ีกําหนดไดเปนอยางดี  ซ่ึงไมเหมือนกับการวิจัยอนาคตที่สรุปวาสิ่งที่

ไดเปนสิ่งที่ไมเพียงพอที่จะเปน “แผนที่” ของปรากฏการณท่ีตองการศึกษา 

นอกจากนี้  Hales  (2003) ยังไดอธิบายวา “การสรางทฤษฎี” เปนขั้นตอนการสรางทฤษฎี

และทดสอบสมมติฐานที่ใชในการอธิบายโลกแหงความเปนจริง ดังนั้น “การสรางทฤษฎี” จึงเปน

กระบวนการผานการทบทวนวรรณกรรมในหัวขอสําหรับวัตถุประสงคท่ีจะทําการศึกษาเขาสูการ

คนพบแนวคิดและทฤษฎีของธุรกิจครอบครัวและปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจ การทบทวน

นี้เพื่อพัฒนารูปแบบ การทดสอบสมมติฐาน และออกแบบ แบบสอบถาม  

Hales (2003) ไดอธิบายเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อ “การทดสอบทฤษฎี” เปนการพัฒนา

หลักฐานเพื่อการทดสอบสมมติฐานโดยทฤษฎีในเชิงปฏิบัติ วิธีการแบบสามเสา (triangulation 

approach) (ซ่ึงจะกลาวละเอียดอีกครั้งในบทตอ ๆ ไป) วิธีการทดสอบแบบสามเสาเปนวิธีการ

ทดสอบทฤษฎีเพื่อความถูกตองเที่ยงตรงของทฤษฎีท่ีทดสอบระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (ซ่ึงใชในการศึกษาวิจัยนี้)  ปกติการใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เปนการประสมประสานกันโดยดึงจุดแข็งของแตละวิธีมาใชในการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดทฤษฎีหรือ

องคความรูท่ีมีความเที่ยงตรง (Denzin, 1978)  

 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพถูกนํามาใชในการศึกษานี้ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง

เที่ยงตรง วิธีการวิจัยเชิงปริมาณที่ถูกนํามาใชในการศึกษานี้ทําโดยการออกแบบสอบถามเพื่อถาม

ประธานเจาหนาที่บริหารที่เปนเจาของธุรกิจครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค

ของการวิจัยเชิงประจักษเพื่อรวบรวมขอมูลเพื่อทดสอบ และพัฒนาตัวแบบ(model) ธุรกิจครอบครัว 

ไทยที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน ท้ังนี้เพื่อใหธุรกิจครอบครัวไทยใชตัวแบบที่ไดจากการศึกษานี้ นําไป

ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนการกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจ

ครอบครัวประสบความสําเร็จ  มีการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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 สวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีนํามาใชในการศึกษานี้เปนกรณีศึกษาของธุรกิจครอบครัวที่มี

การเติบโตอยางยั่งยืนเพื่อชดเชยจุดออนที่มีในวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ จุดออนของวิจัยเชิงปริมาณคือ

การที่ไมสามารถที่จะใหคําตอบสําหรับคําถามที่พิเศษหรือมีความละเอียดออน เชนการใชคําถาม

แบบไมมีโครงสรางหรือวิธีการสัมภาษณในเชิงลึก (depth  interview) ผลของการไดขอมูล

เชิงคุณภาพจะนํามาใชในการสนับสนุนขอมูลที่ไดรับจากวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงเปนวิธีการ

ทดสอบความเที่ยงตรง (validity) ของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ นอกจากนี้ยังลดความมีอคติของผูวิจัย

ลงและความมีอคติของวิธีการวิจัยทั้งสอง (Campbell and Fiske, 1959; Dezin, 1978; Robson, 2002)    
    
 3.4.2  วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร 

 ในสวนนี้จะเปนการกลาวถึงวิธีการวิจัยที่จะใชในการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเติบโต

ท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะกลาวถึงการวิจัยเชิง

สังคมศาสตร ท่ีอธิบายวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอธิบายความเปนมา

ของแตละวิธี ความแตกตาง จุดแข็งและจุดออนของทั้งสองวิธี จากนั้นจะอธิบายวาในงานวิจัยนี้จะ

ใชท้ังสองวิธีดังกลาวเพราะเหตุผลใด 

 ชาย โพธิสิตา (2547) ไดกลาวไววา “การวิจัยเชิงสังคมศาสตร มีสองวิธีคือ วิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณ (quantitative method)  ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการวิจัยสังคมศาสตรกระแสหลัก และวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative method) ซ่ึงใชในวงการวิจัยทางมนุษยวิทยา”  

 แมวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกําเนิดและใชในวงการวิจัยทางมนุษยวิทยา แตก็เพิ่งไดรับความ

สนใจมากขึ้นเมื่อไมกี่ทศวรรษมานี้ ท้ังสองวิธีมีฐานทางปรัชญาและญาณวิทยา ท่ีตางกัน สงผลใหมี

ความแตกตางในวิธีการนํามาใชในการเก็บและวิเคราะหขอมูล  

              อยางไรก็ดี ไดมีกระแสวิพากษภายในสังคมศาสตร หลังทศวรรษ 1950 ถึงขอจํากัดของ

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณวา ใหภาพในทางกวางไดดี แตมีขอจํากัดในดานความเขาใจแนวลึก  สามารถ

อธิบายปรากฏการณไดจํากัด ตอบคําถาม “อะไร” ไดดี แตตอบ “ทําไม” หรือ “อยางไร” ไดไมดี

เทาที่ควร มีขอจํากัดในการใหความเขาใจแบบเปนองครวม ใหความสนใจนอยตอปจจัยดานบริบท

ในฐานะเปนสวนหนึ่งของการอธิบายปรากฏการณ  ละเลยปจจัยดานอัตวิสัย (subjectivity) และ 

ความหมายของผูกระทํา (actor) ในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย ใหความสําคัญแก “ตัวแปร” 

(variables) มากกวา “บุคคล” หรือผูกระทํา (actor) การปรากฏชัดขึ้นของแนวคิด postmodernism 

หลังทศวรรษที่ 1950s และงานเขียนของนักคิดบางคน เชน  Kuhn (1962) เรื่อง The Structure of 

Scientific Revolution  

               วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรควรตั้งอยูบนพื้นฐานทางปรัชญาและควรใชวิธีการอยาง

เดียวกับในการวิจัยทางวิทยาศาสตรหรือไม  ไดมี “สงครามกระบวนทัศน” เกิดขึ้น เปนการโตกัน
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ทางปรัชญาและระเบียบวิธี ระหวางคายการวิจัยเชิงปริมาณ ท่ียึด “กระบวนทัศนปฏิฐานนิยม”   และ

คายการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ียึด “กระบวนทัศนใหม”  (ปลาย คศ.1960-1980)  

 ประเด็นสําคัญที่โตกันในชวงทศวรรษที่ 1970-80 คือ (1) Reality  อะไรคือความจริง 

สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ธรรมชาติของความจริงเปนอยางไร ความจริงกับผูแสวงหาความ

จริงมีความสัมพันธกันอยางไร (2)  Subjectivity  อัตวิสัยในการวิจัยทางสังคมศาสตรมีไดหรือไม 

นักวิจัยจะจัดการอยางไรกับเรื่องอัตวิสัย และ (3)  Generalization การนําขอคนพบจากการวิจัยหนึ่ง 

ซ่ึงทํากับคนในสถานที่หนึ่ง และในเวลาหนึ่ง จะนําไปใชไดมากนอยเพียงใด กับคนในที่อ่ืนและใน

เวลาอื่น 

 การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณมีท่ีมาแตกตางกัน กลาวคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ

มีพ้ืนฐานปรัชญาแบบธรรมชาตินิยม (naturalism) ในขณะที่การวิจัยเชิงปริมาณมีพ้ืนฐานปรัชญา

แบบปฏิฐานนิยม (positivism) (Newman and Benz, 1998)                                                                                             

   การแสวงหาคําตอบหรือคนหาความจริง (reality) ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจะเนน

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นตามสภาพการณท่ีเปนธรรมชาติ ซ่ึงบางครั้ง ก็เรียกวา แนวคิดแบบ

ปรากฏการณนิยม (phenomenal) แลวอาศัยวิธีการพรรณนาเปนสําคัญ ตรงกันขาม วิธีการคนหา

ความจริงดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณตองอาศัยกระบวนการหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific 

method) ท่ีอยูบนรากฐานของขอมูลเชิงประจักษ  

               ในกระบวนการศึกษาวิจัยดวยวิธีการเชิงคุณภาพจะเริ่มตนดวยขอมูลสภาพการณหรือ

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ขอมูลเหลานี้จะถูกนํามาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการอุปมาน 

(inductive approach) แลวสรุปตีความผลการวิเคราะหต้ังเปนองคความรู เปนกฎหรือทฤษฎี  

 กรณีของการศึกษาวิจัยวิธีการเชิงปริมาณจะเริ่มตนดวยกฎหรือทฤษฎีกอน จากนั้นขอมูล

เชิงประจักษจะถูกรวบรวมและนํามาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการอนุมาน (deductive approach) และ

สรุปเปนขอคนพบ  ตารางขางลางนี้สามารถเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางในคุณลักษณะของ

การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไดครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น 

 การเลือกระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณคือ ผลการวิจัยเชิงประจักษท่ี

ตองการความลึก หรือความกวาง การวิจัยเชิงคุณภาพปนวิธีการแบบดั้งเดิมในงานวิจัยทาง

สังคมศาสตรซ่ึงเกี่ยวของกับการเฝาดูผูคนและปฏิกิริยาของผูคนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง ซ่ึงรวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึก, การสัมภาษณโดยใชคําถามแบบเปด การสังเกตแบบมี

สวนรวม การศึกษาชีวิตและประวัติองคกร การวิเคราะหเนื้อหา  ในทางตรงขาม การวิจัยเชิงปริมาณ

เกี่ยวของกับกระบวนการวัด  และการสังเกตขอมูลโดยการเชื่อมโยงตัวแปรนามธรรม โดยการจัดกลุมขอมูล
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และแปรความหมายในทางที่จะอธิบายในลักษณะเปนการทั่วไป ในฐานะตัวแทนของประชากร

ท้ังหมด (Camines and Zeller, 1979: 15) 

 

ตารางที่ 3.1   ความแตกตางในคุณลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

 

การวิจัยคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ 

1. มีรากฐานจากปรัชญาแนวคิดแบบธรรมชาติ 

    (naturalism) 

2. มุงทําความเขาใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้น 

   (phenomena)อยางลึกซึ้ง 

3. เปนการวิจัยที่เนนพรรณนา/อธิบาย 

   (descriptive approach) 

 

4. ใหความสําคัญกับกระบวนการไดมาซึ่ง 

     ความจริงโดยมองแบบองครวม (wholistic 

        view) 

5. ใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาน (inductive 

     approach) 

 

6. มุงแสวงหาความรูเพื่อสรางเปนกฎ/ทฤษฎี  

   (theory building) 

7.  สิ้นสุดการศึกษาวิจัยดวยทฤษฎี (ends with  

   theory) 

8. สวนใหญเปนการวิจัยในสาขาวิชา 

    สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

1. มีรากฐานจากปรัชญาแนวคิดแบบปฏิฐานนิยม 

    (positivism) 

2. มุงเนนหาความจริงที่คนทั่วไปจะยอมรับ 

    (common reality) 

3. เปนการวิจัยที่มุงเนนการวิเคราะหและทดลอง 

   (analytical& experimental approaches) ซึ่ง 

   จําเปนตองอาศัยวิธีการทางสถิติ 

4. ใหความสําคัญกับผลที่จะไดรับมากกวา 

    กระบวนการ การดําเนินการมีขั้นตอนหรือ 

    ระเบียบแบบแผนคอนขางแนนอน 

5. ใชวิธีการวิเคราะหเชิงอนุมาน (deductive 

    approach) ดวยการทดสอบคําตอบที่คาดคิด 

    ไวลวงหนา (hypothesis) 

6. มุงแสวงหาความรูดวยการตั้งและทดสอบ 

    สมมติฐาน (hypo -thesis testing)  

7. เริ่มตนการศึกษาวิจัยดวยทฤษฎี (begins with 

    theory) 

8. สวนใหญเปนการวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 

แหลงที่มา:  Newman and  Benz, 1998 

                               

 ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จะใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการ

วิจัยเชิงคุณภาพจะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (depth interview) และกรณีศึกษา(case study) เนื่องจาก

งานวิจัยเรื่องธุรกิจครอบครัว เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบันทึกประวัติชีวิตบุคคลและพฤติกรรม

ของบุคคลที่เกิดขึ้นทั้งจากอดีตและดําเนินมาถึงปจจุบัน  สวนวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนการ
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สอบสวนขอเท็จจริง เกี่ยวกับขอความที่เปนการคาดการณถึงความสัมพันธระหวางปรากฏการณตาง ๆ 

ซ่ึงการจากการสอบสวนนี้จะตองมีลักษณะที่เปนระบบ มีการควบคุม และยึดหลักฐานเชิงประจักษ 

โดยตองมีการทดสอบอยางเขมงวดทุก ๆ ข้ันตอน (Kerlinger, 1973: 11)  
 

               

3.5   วิธีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแบบสามเสา    
 

              Webb  and  Gibb  (1966:30) แนะนําวาเทคนิคแบบสามเสา เปนเทคนิคของการรวบรวม

ขอมูลเพื่อใชในการทดสอบความเที่ยงตรงของขอมูลที่ไดมา  เทคนิคแบบสามเสาชี้ใหเห็นถึงวา

การศึกษาในปรากฏการณเดียวกันแตตางมุมกัน  หรือตางแหลงที่ไดขอมูลมา  ซ่ึงเปนวิธีการ

ทดสอบความเที่ยงตรงของขอมูลในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

         Campbell and Fiske (1959) ไดใหความหมายของวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาไววา

เปนวิธีการศึกษาที่ใชวิธีการที่แตกตางกันในการไดมาซึ่งคําตอบที่เหมือนกันจากคําถามเชิงทฤษฎี

หนึ่ง ๆ  (Creswell,  1994) วิธีการแบบสามเสาใชในการพรรณนาประสมประสานวิธีการตางๆ 

ไดแกการประสมประสานแหลงขอมูล, ทฤษฎี และมุมมองของการวิเคราะหเชิงปริมาณและการ

วิเคราะหเชิงคุณภาพในการศึกษา (Larsson,1993; Van de Van ,1992) การรวมกันระหวางวิธีการ

วิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปนวิธีการดึงเอาจุดออนออก และใชจุดแข็งของแตละวิธี  

             ชาย โพธิสิตา (2547: 387-388) ไดอธิบายวา การตรวจสอบแบบสามเสา เปนการตรวจสอบ

ความนาเชื่อถือของผลการศึกษาจากภายนอกที่ตองใชความพยายามมากขึ้นกวาวิธีการตรวจสอบ

แบบอื่น ๆ ซ่ึงอาจทําโดยใชนักวิจัยอื่นมาวิเคราะหขอมูลเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบวา ผลที่ไดจะ

ยืนยันหรือแยงกันอยางไรหรือไม ใชขอมูลจากแหลงอื่นมาวิเคราะหเรื่องเดียวกัน เพื่อดูวาผลสรุป

จะตรงกันหรือไม ใชขอมูลเดียวกันแตวิเคราะหจากมุมมองทางทฤษฎีคนละอยาง หรือทําการศึกษา

อีกอันหนึ่งตางหากในหัวขอเดียวกัน แตใชขอมูลตางชนิดกัน เปนตน 

 วิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาในงานการวิจัยนี้ใชวิธีการแบบการตรวจสอบขอมูล

ดานวิธีการรวบรวมขอมูลแบบสามเสาระหวางกัน (Between method triangulation) วิธีนี้เปนการ

ประสมประสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อชดเชยจุดออนของแต

ละวิธี Robson (2002) ไดอธิบายการใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ไวดังนี้ 

            3.5.1  แบบสามเสา เปนการตรวจสอบผลของวิธีการเชิงปริมาณดวยผลที่ไดรับจากการวิจัย

เชิงคุณภาพ 
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 3.5.2   วิธีการเชิงคุณภาพใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับการออกแบบวิจัยสําหรับวิธีการ

วิจัยเชิงปริมาณชวยตระเตรียมขอมูลดานบริบทและการมีสวนรวมแหลงของสมมติฐาน : การสราง

มาตรวัด 

   3.5.3  วิธีการเชิงปริมาณใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับการออกแบบวิจัยสําหรับวิธี 

การวิจัยเชิงคุณภาพ  ( เชน การสํารวจ ) ชวยคัดเลือกและออกแบบงานวิจัยใหมีความยืดหยุนมากขึ้น 

      3.5.4   ตระเตรียมความเปนทั่วไปหรือภาพที่สมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

ชวยเติมชองวางในการวิจัยเชิงคุณภาพ (เชน เมื่อผูวิจัยไมสามารถนําเสนอไดเพราะขอจํากัดใน

งานวิจัยอีกวิธีหนึ่ง) 

    3.5.5  โครงสรางและกระบวนการ : กลาวอยางกวาง ก็คือ การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณมี

ประสิทธิผลมากกวาในการใชโครงสรางมุมมองเกี่ยวกับชีวิต ขณะที่การออกแบบวิจัยคุณภาพให

ภาพที่ลึกกวาดานกระบวนการที่ดําเนินไปเกี่ยวกับชีวิต เมื่อนําทั้งสองวิธีรวมกันก็จะไดท้ัง

โครงสรางและกระบวนการเปนงานวิจัยที่สมบูรณ 

    3.5.6  มุมมองดานผูวิจัยและการมีสวนรวม การวิจัยเชิงปริมาณเปนมุมมองของผูวิจัย สวน

การวิจัยเชิงคุณภาพเปนมุมมองของผูมีสวนรวม เมื่อประสมประสานกันแลวจะไดมุมมองที่

ครบถวน 

      3.5.7   การเพิ่มเติมดานความเปนทั่วไปทางสถิติ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณใชสถิติและไดรับ

การยอมรับในดานการใชอธิบายไดเปนการทั่วไปมากกวาวิจัยเชิงคุณภาพ จึงเติมเต็มงานวิจัยเชิง

คุณภาพที่ใชอธิบายความเปนทั่วไปไดนอยกวา 

    3.5.8   อํานวยความสะดวกในการตีความ การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณไดความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรเพื่อชวยในการตีความไดดีกวา  แตรูปแบบของเหตุผลเบาบางกวา แตวิจัยคุณภาพ

ชวยในการอธิบายไดมากกวา 

     3.5.9  สัดสวนระหวางภาพกวางและภาพลึก วิธีวิจัยเชิงคุณภาพแสดงภาพเล็กแตลึก ขณะที่

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณแสดงภาพใหญแตกวาง เมื่อรวมทั้งสองวิธีเขาดวยกัน สามารถประสม

ประสานดานกวางและดานลึกไดดี 

    3.5.10   ขั้นตอนการวิจัย ความเหมาะสมทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาจจะ

เหมาะสมในขั้นตอนที่แตกตางกัน (เชน การศึกษาเชิงปริมาณเปนกระบวนการเปนขั้นเปนตอน ซ่ึง

อาจตามดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ)         

              อยางไรก็ดี ในกรณีนี้ Denzin (1978) ไดกลาวถึงวิธีการที่ใชการตรวจสอบขอมูลโดย

วิธีการแบบสามเสา ตามตารางที่ 3.2 ไว ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2   วิธีการที่ใชในการตรวจสอบขอมูลโดยวิธีการสามเสา 

 

วิธีการแบบสามเสา การอธิบาย 

การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล 

(Methodological Triangulation) 

 

ใชวิธีการที่แตกตางกันหลายวิธีเพื่อคนหาจุดแข็ง

ในแตละวิธีในสองแบบ คือ  

ก) วิธีแบบสามเสาระหวางกัน (Between  method 

triangulation) ใชสองวิธีคือการวิจัยเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณรวมเขาดวยกันและดึงเอาจุดแข็งออกมา 

ข) วิธีแบบสามเสาภายใน (Within  method 

triangulation) ใชเทคนิคอยางหนึ่งวางไวเปนฐาน 

แลวใชเทคนิคอีกอยางหนึ่งสนับสนุน 

การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย 

(Investigator Triangulation) 

ใชผูวิจัยหลายคนในการวิจัยเรื่องหนึ่งและผลที่ได

จากผูวิจัยแตละคนมาทําการตรวจสอบความ

ถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับมา 

 

การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล 

(Data Triangulation) 

เชนเดียวกับการใชวิธีการที่แตกตางกัน คือการที่

พิสูจนวาขอมูลที่ผูวิจัยไดมาถูกตองหรือไม จาก

แหลงที่มาของขอมูลไดแก แหลงเวลา แหลง

สถานที่ และแหลงบุคคลที่แตกตางกัน 

การตรวจสอบแบบสามเสาดานทฤษฎี 

(Theoretical Triangulation) 

ผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฏีที่ตางไปจากเดิม เชนใช

ทฤษฎีมากกวาหนึ่งทฤษฎีในการตีความขอมูลเรื่อง

หนึ่ง 

 

แหลงที่มา: Denzin, 1978: 327-328. 

            

               วิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา ในงานวิจัยนี้จะใชการตรวจสอบผลของวิธีการวิจัย

เชิงปริมาณดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  ยิ่งไปกวานั้น การออกแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณไดรับ

สนับสนุนจากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงใชเพิ่มเติมในการตระเตรียมขอมูลในบริบทและของผูมี

สวนรวมในงานวิจัย โดยการรวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลลัพธถูกอธิบายจาก

ความสัมพันธระหวางตัวแปรและอธิบายผลลัพธผานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  ผานการใชวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพที่ใชในการสนับสนุนความถูกตองของผลลัพธจากการวิจัย 
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3.6   ระเบียบวิธีวิจัย   
 

             3.6.1  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ   
                เพื่อใหผลการวิจัยเชิงประจักษ  สามารถใชอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นได    เปนการ

ท่ัวไป วิธีการวิจัยเชิงปริมาณจะใชวิธีการสํารวจ ดวยการสรางมาตรวัด คือแบบสอบถาม ซ่ึงใชใน

การสอบถามธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีมีการเติบโตอยางยั่งยืนและไม

ยั่งยืน ในระยะเวลาตั้งแตกอตั้งบริษัท จนถึงปจจุบันไมนอยกวา 10 ป และมีผลการประกอบการที่

เติบโตอยางตอเนื่องและไมตอเนื่องตลอดระยะเวลาดังกลาว 

                 3.6.1.1   การออกแบบเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ 

               มาตรวัดที่ดีตองสามารถวัดสิ่งที่ตองการวัดไดอยางถูกตองแมนยํา ซ่ึงจะตองมี

ความแมนตรงหรือถูกตองตามเนื้อหา ตรงตามความสัมพันธกับเกณฑ  และตรงตามมโนทัศน  

                           ในการออกแบบเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณที่จะใชเปนมาตรวัดในงานวิจัยนี้

ผูวิจัยจะเริ่มตนจากการสรางมาตรวัดที่มีความแมนตรงถูกตองตามเนื้อหากอนจะดําเนินการเก็บ

ขอมูล ซ่ึงผูวิจัยตองมีความแตกฉานในเนื้อหาที่จะทําการวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องปจจัยที่จะมีผลตอ

การเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อผูวิจัยจะไดเขาใจประเด็นที่จะศึกษาอยางลึกซึ้ง 

หลังจากนั้นเมื่อออกแบบขอคําถามจากการตรวจสอบทบทวนรายการคําถามดีแลว ผูวิจัยจะให

ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจครอบครัวจํานวน 3 ทานใหคําปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง กอนลงมือเก็บขอมูล ท้ังนี้

เพื่อใหมาตรวัดที่จะใชวัดมีความแมนตรงหรือถูกตองตามเนื้อหากอนออกแบบสอบถามและกอน

การเก็บขอมูล หลังจากนั้นผูวิจัยจะทําการทดสอบความเชื่อถือไดของมาตรวัดนั้น กลาวคือไมวาจะ

พิจารณาในแงมุมใดก็ตาม ส่ิงที่เหมือนกันในสวนรวมก็คือ การประเมินความคงเสนคงวา หรือ

ความสอดคลองกันของคําตอบที่ไดรับ ซ่ึงความสอดคลองนี้ไดแก ความมีเสถียรภาพของผลที่ไดรับ

ตองคลายคลึงกัน การทดแทนซึ่งกันและกันได คือคําตอบที่ไดจากการใชมาตรวัดที่ตางกัน หรือการ

ใชมาตรวัดอันเดียวกัน แตดําเนินการวัดจากตางบุคคล นาจะคลายคลึงกัน และความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน คือคําตอบที่บุคคลหนึ่ง ๆ ไดตอชุดขอความที่สมมติวาจะเปนการวัดมโนทัศนหนึ่ง ๆ ควร

มีความสอดคลองกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546: 130-136)  

   สําหรับการทดสอบความเชื่อถือไดของมาตรวัด โดยใชแบบสอบถาม  จํานวน  30  ชุด 

เพื่อสอบถามไปยังประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการของธุรกิจครอบครัวในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใชในการทดสอบมาตรวัด โดยใชสถิติทดสอบ Cronbach’s Alpha 

หากผลการทดสอบมาตรวัดไมตรงตามเกณฑท่ีกําหนด (คาอัลฟาต่ํากวา 0.60) ผูวิจัยจะทําการเพิ่ม

ขอคําถามและ/หรือ ตัดขอคําถาม และทําการทดสอบซ้ําแลวซ้ําเลา จนกระทั่งมาตรวัดมีความ
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ถูกตองเชื่อถือได นอกจากนี้แบบสอบถามที่ใชเปนมาตรวัดจะไดรับการออกแบบขอคําถามหรือ

เสนอแนะใหความเห็น และวิพากษวิจารณโดยผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจครอบครัวอยางนอย 3 คน เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม และทําการแกไขตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งสามคน

กอนนําไปทดสอบความเชื่อถือได แบบสอบถามจะถูกสงถึงมือผูตอบแบบสอบถามโดยตรงและสง

ทางไปรษณียโดยแนบซองปดแสตมปพรอมกับจาชื่อที่อยูของผูวิจัยแนบไปกับแบบสอบถามดวย

เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงคืนใหแกผูวิจัย หากมีอัตราการตอบกลับต่ํา ผูวิจัยจะดําเนินการ

สัมภาษณดวยตนเอง วิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท การตอบกลับทางโทรสาร การตอบกลับทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 3.6.1.2   ประชากรและการสุมตัวอยาง 

            การสุมตัวอยางคือการกําหนดหรือการเลือกประชากรตัวอยางเพื่อการรวบรวม

ขอมูลสําหรับการวิจัย หนาที่ของผูวิจัยคือ วางแผนวาจะรวบรวมขอมูลอะไรบางจากประชากร

ตัวอยางที่สุมมาและจะรวบรวมดวยวิธีการใดจึงจะไดขอมูลตามที่ตองการ 

 Labovitz and  Hagedorn (1975: 50-63) ไดกลาววา การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ

วิจัยสามารถกระทําได 3 วิธีการ  คือ การถาม-ตอบจากผูถูกศึกษาโดยตรง  การสังเกต (observation) 

และการพิสูจนหลักฐานทางกายภาพ (physical-trace evidence) ซ่ึงในการศึกษาวิจัยนี้จะใชวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการแรก คือ การถาม-ตอบจากผูถูกศึกษาโดยตรง  ดวยวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลเพื่อการวิจัย ดวยวิธีการถาม – ตอบจากผูศึกษาโดยตรง สามารถทําไดโดยใชเครื่องมือ 3 ชนิด 

คือ แบบสอบถาม (questionnaire) รายการถาม (schedules) แบบสัมภาษณ (interview guides) 

เครื่องมือเหลานี้จัดวาเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากกลาวคือ สามารถที่

จะนําไปใชรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรไดทุกสาขา สามารถ

เก็บรวบรวมขอมูลที่ตองการศึกษาวิจัยทั้งหมดไดในคราวเดียว และยิ่งไปกวานั้น คือเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด

ดังกลาว สามารถรวบรวมขอมูลปฐมภูมิไดทันที คําถามตางๆ ท่ีผูวิจัยตองการถามสามารถสรางและ

นําไปถามได และสุดทายคือความเช่ือมั่นของขอมูลที่รวบรวมมา สามารถทําการประเมินได 

     ในงานวิจัยนี้จะเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีช่ือในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยจํานวน  472  บริษัท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย : ขอมูลรายงานตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)  

                1)  สุมตัวอยางตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยนี้ (purposive sampling) 

โดยจะทําการคัดเลือกตัวอยางบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีเปนธุรกิจ

ครอบครัว (ตามนิยามปฏิบัติการ)   
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              2) จากตัวอยางธุรกิจครอบครัวที่เลือกไว ทําการสุมอีกครั้งโดยคัดเลือก

ธุรกิจครอบครัวที่มีผลการประกอบการที่เติบโตอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาตั้งแตกอตั้งจนถึง

ปจจุบันไมนอยกวา 10 ป และธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืน(เติบโตบางบางปแตไมตอเนื่อง 

หรือมีแนวโนมผลการประกอบการลดลง)โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน เพื่อ

คนหาบริษัทจดทะเบียนที่มีการเติบโตอยางยั่งยืนตามนิยามปฏิบัติการ 

                 3)  ตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้ จึงประกอบไปดวยธุรกิจครอบครัว จํานวน 2 กลุม 

คือ กลุมธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน และกลุมธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืน ซ่ึงผูวิจัย

จะใชในการวิจัยนี้ตอไป 

                  3.6.1.3      การรวบรวมขอมูล 

                                                                   1)  แบบสอบถาม  แบบสอบถามเปนเครื่องมือซึ่งประกอบดวยชุดของขอ

คําถามจํานวนหนึ่งใชสําหรับการรวบรวมขอมูลจากผูถูกศึกษา โดยผูถูกศึกษาเองจะเปนผูตอบ

คําถามในแบบสอบถามโดยตรง ในการรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย ผูวิจัยอาจสงแบบสอบถามใหแก

ผูถูกศึกษาโดยตรง ณ สถานที่ทํางาน สถานศึกษา และ/หรือที่อยูอาศัย หรืออาจสงแบบสอบถาม

ใหแกผูถูกศึกษาโดยทางไปรษณียก็ได ส่ิงที่นาสังเกตและนาสนใจอยางมากในการใชแบบสอบถาม 

รายการถาม และแบบนําสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ การสรางขอคําถามที่ปรากฏ

โดยทั่วไป การสรางขอคําถามเพื่อถามผูถูกถามมีอยูสองลักษณะคือ การสรางขอคําถามแบบกําหนด

คําตอบใหเลือก (structured questions) และแบบปลายเปดใหผูถูกถามมีโอกาสแสดงความคิดและ

ใหคําตอบเอง (unstructured or open-ended questions) ลักษณะของขอคําถามที่มีคําตอบใหเลือกมี

ขอดีตรงที่วาผูวิจัยสามารถเปรียบเทียบคําตอบระหวางผูตอบแตละคนไดและงายตอการวิเคราะห 

แตขอคําถามนี้มีขอเสียตรงที่การจํากัดขอคําตอบ ลักษณะเชนนี้อาจนําไปสูการวิเคราะหที่ไมมี

ความหมายหรือการตีความที่ผิดพลาดในกรณีท่ีคําตอบที่ผูถูกถามตองการจะตอบไมมีในคําตอบที่

กําหนดใหเลือกขอคําถามแบบปลายเปดสามารถแกไขขอบกพรองดังกลาวได  ท้ังนี้เพราะผูถูกถาม

จะแสดงคําตอบที่ตนเองตองการจะตอบออกมา แตอยางไรก็ตาม ขอคําถามในลักษณะหลังนี้ก็มี

ขอเสียเปรียบอยูตรงที่วาขอมูลที่รวบรวมไดมามีความเชื่อมั่นคอนขางต่ํา ท้ังนี้อาจเปนเพราะคําตอบ

ท่ีผูถูกถามแสดงออกมานั้นมิไดเปนคําตอบที่เกิดจากความสนใจหรือความตั้งใจที่จะตอบจริงๆ เปน

เพียงการใหคําตอบเพื่อใหผานไปหรือใหเสร็จไปเทานั้น ในหลายกรณี การใชคําถามแบบปลายเปด

ขอเดียวกันถามผูถูกศึกษาคนเดียวกันซ้ํากัน 2-3 ครั้ง ปรากฏวาผูถูกถามใหคําตอบไมเหมือนกันใน

แตละครั้ง       

 ในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามใน

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และใชแบบสอบถามแบบปลายเปดหรือแบบไมมีโครงสราง (unstructured 
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or open-ended questions) ในวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาใชในการวิจัย

เพื่อหาขอคนพบจากการศึกษาวิจัยนี้ตอไป รายละเอียดจะกลาวในหัวขอหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่ง 

       2)  การสํารวจเพื่อการทดสอบมาตรวัด  

                 Sarantakos (1993) แนะนําวา วัตถุประสงคของการทดสอบมาตรวัดคือ เพื่อ

เปดเผยถึงจุดออนที่เกิดขึ้น ความไมเพียงพอ ขอความและปญหาในภาพรวมทั้งหมดของงานวิจัย 

เปนการทดสอบประสิทธิผลและความเหมาะสมของวิธีการเก็บรวมขอมูล และเพื่อทดสอบความ

ถูกตองแมนตรงของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ความเชื่อถือไดและความมีประสิทธิผลโดยรวมของ

เครื่องมือวิจัย เทคนิคหรือวิธีการทดสอบมาตรวัด ก็เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือไดของมาตรวัดในเชิง

สถิติ  ระดับความนาเชื่อถือไดสวนหนึ่งขึ้นอยูกับขอความที่เปนองคประกอบของมาตรวัด โดยที่วา

ขอความยิ่งมีจํานวนมากเทาใด มาตรวัดก็คงมีความเชื่อถือไดเพิ่มขึ้นไปดวย Nunnally (1978) ได

แนะนําวิธีเพิ่มจํานวนขอความเขาไปในมาตรวัด โดยกลาววาถาทราบคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได

ของมาตรวัดหนึ่งๆ ซ่ึงประกอบดวยขอความจํานวนหนึ่งแลว ถาหากมีการเพิ่มจํานวนขอความเขา

ไปในอัตราสวน k เทาตัว ความเชื่อถือไดจะเพิ่มขึ้นดังตอไปนี้ 
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 อีกวิธีหนึ่งคือการตัดขอความที่ไมสอดคลองออก  วิธีนี้เปนที่แพรหลาย 

เรียกวาวิธีการวิเคราะหรายขอ (item analysis) ซ่ึงแบงเปน 2 วิธียอย คือ การวิเคราะหแตละขอโดยดู

ความสัมพันธของแตละขอกับมาตรวัดโดยสวนรวม สวนวิธียอยที่สองคือการวิเคราะหรายขอ (item analysis) 

คือการหาคาอํานาจจําแนกของแตละขอความ (discriminative value)  เปนการทดสอบวาขอความ

หนึ่งๆ สามารถจําแนก ออกไดระหวางผูท่ีไดคะแนนสูงกับผูท่ีไดคะแนนต่ํา ตามมาตรวัดที่ขอความ

นั้นๆ บรรจุอยูหรือไมเพียงใด วิธีการทดสอบมีข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ ภายหลังจากแกขอมูลแลว 

สําหรับผูใหขอมูลแตละคน นักวิจัยจะตอง (1) รวมคะแนนทุกๆ ขอที่บรรจุอยูในมาตรวัดหนึ่งๆ 

เพื่อหาคะแนนรวมของแตละคน (total score)  ตามมาตรวัดนั้นๆ (2) เรียงลําดับคะแนนรวมของทุก

คนจากสูงไปต่ํา (3) คัดเลือกเฉพาะคนที่มีคะแนนสูงสุด 27 เปอรเซนตแรก  และคนที่มีคะแนน

ตํ่าสุด 27 เปอรเซนตเชนกัน (4) วิเคราะหหาอํานาจจําแนกของแตละขอความจากกลุมที่คัดมาทั้ง 2 

กลุม โดยใชคา t (จาก t-test) แลวดูคาเฉลี่ยของกลุมสูงสุดและกลุมต่ําสุด วาแตกตางกันหรือไม 

เพราะถาขอความหนึ่งๆ มีอํานาจจําแนก  ก็จะตองสามารถแยกออก ระหวางกลุมที่สูงสุดกับกลุมที่

ตํ่าสุดได (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546: 142-144)  
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 วิธีท่ีสาม สวนหนึ่งของความเชื่อถือไดของมาตรวัดขึ้นอยูกับการใชถอยคํา

ในการเขียนขอความในมาตรวัดแตละขอ ฉะนั้นจึงตองพิจารณาดวยวา ทุกขอความเขียนไดชัดเจน

รัดกุมหรือไมเพียงใดเพราะถาเขียนกํากวมแลวผูท่ีถูกวัดอาจจะไมเขาใจ ซึ่งอาจสงผลใหไดคําตอบ

ท่ีไมถูกตองและเชื่อถือไดก็เปนได 

                ในการวิจัยนี้ แบบสอบถามและกระบวนการบริหารจัดการไชวิธีการ

ทดสอบมาตรวัด (pilot tested) ดวยขนาดตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยางของธุรกิจครอบครัวที่มีการ

เติบโตอยางยั่งยืนและที่มีการเติบโตแตไมยั่งยืน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดรับ

ความอนุเคราะหจากผูตอบแบบสอบถามที่เปน CEO ของตัวอยางธุรกิจครอบครัว ตัวอยางไดรับ

การตอบรับมาจํานวน 30 ตัวอยางทางไปรษณีย หลังจากนั้น 3 ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมาและ

ผูวิจัยไดพิจารณาแลว เห็นวาเปนตัวอยางที่มีประสบการณและคลุกคลีกับธุรกิจครอบครัวมาเปน

เวลามากกวา 30 ป ผูวิจัยไดเขาพบเพื่อขอความเห็นในเรื่องความเชื่อถือไดและความถูกตองของ

แบบสอบถาม ขอคําถามบางขอคําถามถูกเปลี่ยน บางขอคําถามไดรับความเห็นใหเพิ่มเติมเขามาใน

แบบสอบถามและผูตอบแบบสอบถามไดใหขอคิดเห็นทั้งที่เหมือนและแตกตางจากผูวิจัยในมุมมอง

ของผูเชี่ยวชาญ 

                 บนความเห็นที่กลับมาพรอมกับการสํารวจเพื่อทดสอบมาตรวัด ไดมีการ

ปรับปรุงแบบสอบถามอีก 2 ครั้ง ท้ังจากนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญดานการออกแบบสอบถาม 

และนักธุรกิจครอบครัวชั้นนําของประเทศและนักบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวที่ประสบ

ความสําเร็จมีการสืบทอดธุรกิจจนกระทั่งถึงปจจุบัน หลายๆ คําถามถูกเปลี่ยน และหลาย ๆ คําถาม

ถูกเพิ่มเติมเขามาในแบบสอบถาม ซ่ึงในที่สุดไดมาตรวัดที่มีความแมนตรงถูกตองและเชื่อถือได ซ่ึง

ผูวิจัยไดใชเปนมาตรวัดในงานวิจัยนี้ตอไป 

                         3)  การจัดการเกี่ยวกับแบบสอบถาม  

                 เมื่อไดแบบสอบถามที่แกไขจนกระทั่งมีความสมบูรณแลว ตอมาผูวิจัยจะ

ทําการเลือกตัวอยางที่นอกเหนือจากที่ไดสงแบบสอบถาม เพื่อการสํารวจทดสอบแบบสอบถาม 

เพื่อควบคุมอคติท่ีเกิดขึ้น แบบสอบถามถูกสงให CEO ของธุรกิจครอบครัวจํานวน 176 บริษัททาง

ไปรษณีย และบางสวนสงโดยตรงในระหวางเดือน มีนาคม 2551 โดยมีจดหมายอธิบายถึง

วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย และที่อยูท่ีสามารถติดตอผูวิจัยได พรอมแนบซองปดแสตมปจาหนา

ซองถึงผูวิจัย หลังจากนั้นภายใน 1 สัปดาห ผูวิจัยไดใชโทรศัพทติดตอเลขานุการของ CEO แตละ

บริษัท เพื่อยืนยันการไดรับแบบสอบถาม และกําชับเพื่อขอใหสละเวลา และใหความอนุเคราะหใน

การตอบแบบสอบถามของ CEO หลังจากติดตอเพื่อยืนยันทางโทรศัพท ผูวิจัยจะติดตามอีกครั้ง 

หากแบบสอบถามรายใดที่ยังไมไดสงกลับคืนมาในอีก 2 สัปดาห  ผูวิจัยจะติดตามโดยโทรศัพททวง
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ถามไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอความอนุเคราะหเวลาเพื่อตอบแบบสอบถาม หากยังไมไดการตอบ

กลับมาอีก ผูวิจัยจะใชหนังสืออนุเคราะหทวงถามครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ตอไป และในที่สุดหาก

ไมไดรับการตอบกลับ ผูวิจัยจะขอความอนุเคราะหให CEO ตอบกลับทางโทรสาร จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส หรือขอสัมภาษณทางโทรศัพทตอไป   เพื่อใหไดรับอัตราการตอบกลับสูงที่สุด 

  4)  อัตราการตอบกลับแบบสอบถาม  

                ภายหลัง 4 สัปดาหหลังจากสงแบบสอบถาม หากผูตอบแบบสอบถามราย

ใด ยังไมไดตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจะมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งสงไปยังที่อยูของผูตอบแบบสอบถาม

อีกครั้งหนึ่ง (ดูตัวอยางหนังสือในภาคผนวก) เมื่อไดติดตามอยางถึงที่สุดแลว ในที่สุดผูวิจัยไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 172 ฉบับ คิดเปนอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามจาก

แบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด 97.7 %  ในประเด็นของอัตราการตอบแบบสอบถาม Alpar and Spitzer (1989) 

ไดทําการทบทวนวรรณกรรมมากกวา 50 ฉบับ ในนิตยสารวิจัยของ Frontiers of Entrepreneurship 

Research จากป ค.ศ. 1981 ถึง 1988 โดยผูวิจัยไดสุมตัวอยางผูประกอบการ โดยใชแบบสอบถาม 

พวกเขาพบวาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเห็นของผูประกอบการในธุรกิจมีอัตราการตอบกลับ

แบบสอบถามเพียง 8 % ถึง 26.5 % ดังนั้นอัตราตอบกลับแบบสอบถาม  97.7% ในงานวิจัยนี้ ไดถูก

พิจารณาวาอยูในเกณฑตอบกลับสูงมาก ซ่ึงยอมรับไดสําหรับการสุมตัวอยางนี้  และฐานขอมูล

ตามที่อยูท่ีจัดสง 

                       5)  อัตราการไมตอบกลับ    

                                อัตราการไมตอบกลับแบบสอบถามเปนประเด็นที่นักวิจัยใหความสนใจ

ซ่ึงถือเปนอัตราขั้นต่ําที่สุด เพื่อการสํารวจทางไปรษณียอยางเหมาะสม (Alpar and Spitzer, 1989) 

เพราะอาจเกิดความอคติข้ึนและเปนขอจํากัดในการสรางความสามารถในการอธิบายไดท่ัวไปใน

ฐานะตัวแทนประชากร นักวิชาการมีความเห็นวาจํานวนแบบสอบถามที่ไมตอบกลับไมใชส่ิงที่

นาสนใจ แตอัตราการตอบกลับเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญมากกวา ในงานวิจัยนี้มีอัตราการตอบ

กลับในอัตรา 97.7  % ของจํานวนตัวอยางทั้งหมด ซ่ึงถือวาเปนเกณฑท่ียอมรับได และไมมีผลอคติ

หรือสรางความสามารถอธิบายไดเปนการทั่วไปสําหรับงานวิจัยนี้ 

 อยางไรก็ตามในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชความพยายามอยางสูง เพื่อใหไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมาใหไดมากที่สุด กลาวคือในรอบแรกที่ผูวิจัยสงแบบสอบถามโดยทาง

ไปรษณีย จากแบบสอบถามทั้งหมด 176 ฉบับ ไดรับการตอบกลับเพียง 87 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

49.0 เทานั้น ในรอบที่สองที่ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปอีกครั้งหนึ่ง จํานวน 89 ฉบับ ไดรับการ

ตอบกลับจํานวน 45 ฉบับ คิดเปนอัตราการตอบกลับในรอบที่สองรอยละ 50.5 และผูวิจัยไดสง

แบบสอบถามในรอบที่สาม จํานวน 44 ฉบับ ไดรับการตอบกลับ 21 ฉบับ คิดเปนอัตราการตอบ
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กลับในรอบที่สามรอยละ 47.7 ในรอบสุดทายผูวิจัยใชวิธีใหผูตอบแบบสอบถามตอบทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail)  3 ฉบับ ทางโทรสารจํานวน 5 ฉบับ และดวยการสัมภาษณทางโทรศัพท

จํานวน 11 ฉบับ   

     กลาวโดยสรุป จากจํานวนตัวอยางที่สงไปยังผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

176 ฉบับ ไดรับการตอบกลับมาทางไปรษณีย (3 รอบ) จํานวน 153 ฉบับ ทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ฉบับ ทางโทรสาร จํานวน 5 ฉบับ และการสัมภาษณทางโทรศัพท จํานวน 

11 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 172  ฉบับ รวมเปนอัตราการตอบกลับทั้งสิ้น รอยละ 97.7 

 3.6.1.4   ตัวแปรและนิยามปฎิบัติการ 

              1)   ตัวแปร 

                             การศึกษาวิจัยนี้  จะอธิบายถึงตัวแปรที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม    

ซึ่งตัวแปรควรมีคุณสมบัติท่ีผันแปรไดหรือแตกตาง ดังกฎของ Davis (1971) ท่ีวา “ตัวแปรคือการ

จําแนกกรณี (case) ออกเปนรายการ (category) ตาง ๆ ต้ังแต 2 รายการ ซ่ึงแตละรายการแยกออก

จากกันเปนอิสระ และรายการเหลานี้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด”  

   สําหรับงานวิจัยนี้ ภายหลังการทบทวนวรรณกรรมแลว พบวามีตัวแปรที่มี

อิทธิพลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว มีดังนี้  

           (1)  ตัวแปรตาม หมายถึง ตัวแปรที่มีความแตกตางในตัวมันเอง เปนผลมา

จากความแตกตางของตัวแปรอื่น ๆ ในงานวิจัยนี้ตัวแปรตาม ไดแก  ธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโต

อยางยั่งยืน 

                              (2)  ตัวแปรอิสระ หมายถึง ตัวแปรที่มีผล มีอิทธิพลในการอธิบายความ

แตกตางในตัวแปรตาม ในงานวิจัยนี้ ไดแก  ภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว  การจัดการเชิงกลยุทธ

ของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการครอบครัวและคณะกรรมการบริหารธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรม

ครอบครัว และความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว 

    2)    นิยามศัพท 

                       (1)  ธุรกิจครอบครัว หมายถึง  ขอบเขตที่แสดงความเปนเจาของธุรกิจ

ของกลุมตระกูลหนึ่งที่ใหญท่ีสุดซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือดหรือการแตงงาน ถูกยอมรับ

โดยประธานเจาหนาที่บริหาร  กรรมการผูจัดการ  หรือประธานวาเปนธุรกิจครอบครัว และหนึ่งคน

หรือมากกวาของทีมบริหารจัดการถูกวางตัวจากกลุมของตระกูลครอบครัวที่ใหญท่ีสุดซึ่งเปน

เจาของ  มีการวางแผนเพื่อถายโอนไปสูทายาทรุนที่สองหรือรุนตอไป และมีสวนแบงผูมีสิทธิออก

เสียงเพียงพอที่จะควบคุมการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบาย และสามารถทําการตัดสินใจใน

เรื่องสําคัญ ๆ ของธุรกิจ ได  



 141 

 

                 (2) การเติบโตของธุรกิจครอบครัวอยางยั่งยืน หมายถึง ธุรกิจ

ครอบครัวที่มีการสืบทอดธุรกิจจากชนรุนหนึ่งสูชนอีกรุนหนึ่งสืบเนื่องมาอยางตอเนื่องไมขาดสาย  

โดยอาศัยความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว มีการใชทรัพยากรและทุนของธุรกิจ

ครอบครัวเพื่อประโยชนแกครอบครัวธุรกิจและการจัดการ โดยมีวัตถุประสงคใหธุรกิจครอบครัวมี

การเติบโตอยางยั่งยืน     

          (3) ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว  หมายถึงภาวะผูนําในธุรกิจ

ครอบครัวของ CEO ท่ีเปนผูกอตั้ง หรือทายาทซึ่งไดรับสืบทอดธุรกิจ หรือไดรับการเลือกตั้งจาก

สมาชิกในรุนตอมา หรือสภาพี่นองหรือสภาครอบครัว เชน บทบาทการจัดการใหเกิดความสมดุล

ระหวาง ความเปนเจาของ ครอบครัวและธุรกิจ รูปแบบ (styles) ของ CEO อํานาจในการตัดสินใจ 

ควบคุมและการถายโอนธุรกิจครอบครัว บทบาทของคูสมรส CEO และวิสัยทัศนของ CEO 

              (4)  การจัดการเชิงกลยุทธของครอบครัว หมายถึง การจัดการของผู

กอตั้งหรือ CEO ที่เปนสมาชิกของครอบครัวในเรื่อง แผนการสืบทอดธุรกิจ (succession  planning) 

การวางแผนกลยุทธเพื่อการเติบโตของธุรกิจ บทบาทที่สําคัญของ CEO ท่ีไมใชสมาชิกครอบครัวที่

มีตอการจัดการธุรกิจครอบครัว การควบคุมดูแลธุรกิจครอบครัว การบริหาร การจัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล และหลักความรับความรับผิดชอบตอสังคม 

        (5) คณะกรรมการครอบครัวและคณะกรรมการบริหาร หมายถึง 

คณะกรรมการครอบครัว ท่ีมาจากสมาชิกครอบครัว มีการจัดการความสัมพันธของครอบครัวแยก

จากคณะกรรมการบริหาร มีตัวแทนสมาชิกในแตละรุนเปนกรรมการ ผูอาวุโสสูงสุดเปนประธาน 

คณะกรรมการครอบครัวไมมีบทบาทเกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจครอบครัว แตมีหนาที่บมเพาะ

ทายาทเพื่อเตรียมเขาสูธุรกิจครอบครัว สวนคณะกรรมการบริหารมีบทบาทหนาที่ในการ

บริหารธุรกิจครอบครัวและแยกเรื่องครอบครัวออกจากการบริหารธุรกิจอยางเด็ดขาด และบทบาท

ในการกําหนด ควบคุม ดูแล นโยบาย เพื่อใหธุรกิจครอบครัวมีการเติบโตอยางยั่งยืน 

     (6)  วัฒนธรรมของครอบครัว  หมายถึง คานิยม ประเพณี ความเชื่อที่มี

คุณคาของครอบครัว ซ่ึงมีผลใหธุรกิจครอบครัวมีการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน  ซ่ึงไดรับการ

ถายทอดจากชนรุนหนึ่งสูชนอีกรุนหนึ่ง เชน ความเปนเอกภาพของครอบครัว ความตอเนื่องของ

ครอบครัว  ความเชื่อในภาวะผูนําของผูกอตั้ง การสืบทอดคุณคาหลักของครอบครัว  

         (7)  ความไดเปรียบในการแขงขัน หมายถึง  ความไดเปรียบในเชิงการ

แขงขันของธุรกิจครอบครัวที่สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวาธุรกิจประเภทอื่น

ท่ีไมใชครอบครัว (non-family  business) เชน การตัดสินใจที่รวดเร็วกวาของธุรกิจครอบครัว การ
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ปรับตัวที่รวดเร็วของธุรกิจ  สมาชิกครอบครัวมีทักษะและประสบการณสูงเนื่องจากเขาสูธุรกิจ

ต้ังแตยังเล็ก การสรางธุรกิจและนวัตกรรมใหม ๆ  

            3)   นิยามปฏิบัติการ  

  นิยามปฏิบัติการ (operationalization) เปนขั้นตอนเพื่อสรางความชัดเจนใน

การวัดแนวคิดและตัวแปรตาง ๆ ท่ีจะศึกษา รวมทั้งกําหนดเครื่องมือในการวัดเพื่อใหไดขอมูลที่จะ

ศึกษา เครื่องมือในการเก็บขอมูล เชน แบบสอบถาม หรือแบบทดสอบ เปนตน วิธีการใหนิยาม 

ไดแก การนิยามเชิงแนวคิด การนิยามศัพทเชิงทฤษฎี การนิยามทรัพยเชิงปฏิบัติการ การใหนิยาม

ปฏิบัติการในระดับที่สามารถนําไปใชในการวัดได และสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดนั้น จัดไดวา

การศึกษาวิจัยนั้นไดตัวแปรสําหรับการนําไปศึกษาวิจัยตอไป 

 การใหนิยามปฏิบัติการ เปนกระบวนการตอเนื่องมาจากการสรางกรอบ

แนวความคิด เพื่อทําใหแนวคิดมีความเปนรูปธรรม สามารถนําไปวัดหรือเขียนเปนคําถาม

 ความหมายของคําวา “นิยามปฏิบัติการ”  

  Kerlinger (1979) กลาววา “เมื่อเราใหนิยามปฏิบัติการ แนวคิดที่เปน

นามธรรมนั้น เราไดกําหนดสิ่งสามารถวาดภาพในความคิดและวัดไดของปรากฏการณหรือตัวแปร

ซ่ึงเปนของคูกันของสิ่งที่เปนนามธรรม” 

 Nachmias and Nachmias (1981) ไดใหนิยามไววา “นิยามปฏิบัติการ คือชุด

ของกระบวนการซึ่งพรรณนากิจกรรมตาง ๆ ท่ีนักวิจัยควรจะไดกระทําเพื่อแสดงใหเห็นวาแนวคิดนี้

มีจริงในเชิงประจักษ”  

 พิชิต พิทักษเทพสมบัติ (2548: 215) ไดใหความหมายของนิยามปฏิบัติการ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีก โดยกลาววา 

 

การใหนิยามปฏิบัติการ เปนความพยายามที่จะเปลี่ยนหรือทําใหแนวคิดที่มี

ความเปนนามธรรมสูงเปนสิ่งที่เปนรูปธรรมหรือปรากฏการณหรือพฤติกรรม

ในชีวิตประจําวันที่สามารถวัดไดหรือเมื่อถามแลวผูตอบเขาใจและสามารถ

ตอบได ความหมายหรือสิ่งที่ผูตอบเขาใจนี้เปนความหมายเดียวและเปน

ความหมายที่กําหนดขึ้นโดยผูวิจัยเอง ระดับของนิยามออกเปน2ระดับคือ ระดับ

ทฤษฎี (theoretical  หรือ  conceptual definition)  กับระดับปฏิบัติ  (operational 

definition) 
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 โดยการใหนิยามเชนนี้  ความหมายของแนวคิดก็จะถูกกําหนด การใหนิยาม

ปฏิบัติการ ยังทําหนาที่อธิบายกระบวนการในทดสอบ ซ่ึงเปนเครื่องมือกําหนดการใชแนวคิดในเชิง

ประจักษ ดังนั้นนิยามปฏิบัติการ ซ่ึงเชื่อมโยงระหวางระดับแนวคิด–ทฤษฎี กับระดับเชิงประจักษ-

ปฏิบัติ จะบอกวาให “ทําอะไรและสังเกตอะไร” เพื่อที่จะทําใหปรากฏการณท่ีใหนิยามแลวอยูใน

วิสัยของประสบการณของผูวิจัย   
 

 

 

 

  

 

    

    

 

  

 
 

 

ภาพที่ 3.4   การเปลี่ยนแนวคิดเปนนิยามปฏิบัติการ  

แหลงที่มา: พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548: 215. 

 

  ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดใหนิยามปฏิบัติการ สําหรับตัวแปรที่คนพบจาก

การสอบสวนวรรณกรรมได ดังนี้ 

  (1)    ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยมีครอบครัวตระกูลใด ตระกูลหนึ่งเปนผูถือหุนในบริษัทที่ออกหลักทรัพยเกินกวา

รอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหลักทรัพย การถือหุนดังกลาว

ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย ผูท่ีเกี่ยวของหมายถึง 

  (1.1)   คูสมรส 

           (1.2)   บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

  (1.3)   หางหุนสวนสามัญที่ตนหรือบุคคลตาม และ เปนหุนสวน 

   (1.4)   หางหุนสวนจํากัด 

 Theoretical level 

Conceptualization 

Empirical level 

Concept 

Operationalization 

    Variable 

Abstrachness 

Concreteness 

Abstractness 
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 (1.5)    บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนที่ตนหรือบุคคลตาม  (1.1)  

และ (1.2)  หรือหางหุนสวนตาม  (1.3)   และ(1.4)  ถือหุน รวมกันเกินกวารอยละ 10 ของหุนที่

จําหนายไดแลว ท้ังหมดของบริษัทนั้นหรือ       

   (1.6)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่บุคคลดังกลาว หรือ 

 (1.7)   บุคคลตาม (1.1) และ(1.2) หรือหางหุนสวนตาม (1.3)  และ

(1.4) หรือบริษัทตาม(1.5)  ถือหุนรวมกันเกินรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

นั้นและมีอํานาจควบคุมในฐานะผูแทนของนิติบุคคลนั้น  

               (2)  ผูมีอํานาจควบคุม หมายความวา ผูถือหุนหรือบุคคลซึ่งโดย

พฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของบริษัทอยางมี

นัยสําคัญ ไมวาอิทธิพลดังกลาวจะสืบเนื่องจากการเปนผูถือหุน หรือไดรับมอบอํานาจตามสัญญา 

หรือการอื่นใดก็ตาม และผูมีอํานาจควบคุมเปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผูกอตั้งธุรกิจ 

                 (3)  การเติบโตของธุรกิจครอบครัวอยางยั่งยืน หมายถึง ธุรกิจ

ครอบครัว (ตามนิยามปฏิบัติการ) ซึ่งมีผลการเติบโตอยางสม่ําเสมอตั้งแตจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ

โดยผูกอตั้งจนกระทั่งถึงปจจุบันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 ป และมีแผนการสืบทอดทายาททาง

ธุรกิจจากรุนกอตั้งสูทายาท และระหวางทายาทรุนหนึ่งสูทายาทอีกรุนหนึ่ง โดยวัดแนวโนมของ

การเติบโตตลอดระยะเวลาที่ผานมาดวยอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ไดแก อัตราสวน

ผลตอบแทนจากสินทรัพย (return on asset ratio) อัตราสวนผลตอบแทนจากสวนทุน (return on 

equity ratio) อัตราสวนหนี้สินตอทุน (debt per equity ratio) อัตราสวนผลตอบแทนจากกําไรสุทธิ 

(net profit margin ratio) ความสามารถในการทํากําไร (profitability)  สวนแบงตลาด (market share) 

ความพึงใจของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการ (customer satisfaction) โดยจะตองแสดงผลที่ดีกวา

คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องไมนอยกวา 10 ป โดยมีเงื่อนไข ยกเวนผลการประกอบการ 

ในป พ.ศ. 2540 – 2542  อันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทย 

                          (4)   ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว หมายถึง วิสัยทัศนของผูนํา การ

ถายทอดวิสัยทัศนของสมาชิกในครอบครัว ความขยันอดทนของผูนํา การยึดมั่นคําสัญญาตอลูกคา

และธุรกิจ การแยกการจัดการครอบครัวออกจากการจัดการธุรกิจอยางเด็ดขาด การถายทอดคานิยม

ท่ีสําคัญใหแกสมาชิกในครอบครัว การสงเสริมและประสานใหเกิดความกลมเกลียวกันในระหวาง

สมาชิกครอบครัวอยางสม่ําเสมอ การกระตุนใหสมาชิกครอบครัวเกิดการรวมแรงรวมใจนําธุรกิจ

ครอบครัวประสบความสําเร็จ มีการวางแผนสืบทอดทายาทธุรกิจ มีแผนการวางมือจากธุรกิจ

ครอบครัว มีแผนการบมเพาะทายาทและกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกทายาทเขาสูธุรกิจ 

สามารถดึงศักยภาพผูบริหารมืออาชีพมาใชไดอยางเต็มที่ 
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          (5)  การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว หมายถึง การสรางความ

กลมเกลียวระหวางสมาชิกครอบครัวและการเติบโตของธุรกิจ สรางความสัมพันธในการทํางานที่ดี 

หลักการอยูรวมกันเปนครอบครัว การบมเพาะใหความชวยเหลือทายาทธุรกิจเพื่อเขาสูธุรกิจ การ

ริเริ่มธุรกิจใหม ๆ และ/หรือการกระจายธุรกิจ การมุงเนนความเปนสากลและกลยุทธระดับโลก การ

สรางนวัตกรรมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล หลักความรับผิดชอบ

ตอสังคม แผนการสืบทอดธุรกิจระบุไวในแผนกลยุทธชัดเจน การสืบทอดธุรกิจมีการหารือใน

ครอบครัวและไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกครอบครัวทุกคน ชวงเวลาการถายโอนธุรกิจ

ครอบครัวมีการกําหนดไวอยางชัดเจน สมาชิกครอบครัวที่เขาสูธุรกิจตองไดรับการบมเพาะ มี

ความรูและประสบการณเปนอยางดี แผนกลยุทธกําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ไมใช

คณะกรรมการครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัว แผนกลยุทธมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง 

    (6)  คณะกรรมการครอบครัว และคณะกรรมการบริหาร หมายถึง 

คณะกรรมการครอบครัวมีหนาที่จัดการความสัมพันธครอบครัวระหวางสมาชิกในครอบครัว มา

จากตัวแทนสมาชิกครอบครัวในแตละรุน มีผูอาวุโสเปนประธาน ไมมีบทบาทเกี่ยวของกับการ

จัดการธุรกิจ มีบทบาทในการบมเพาะทายาทและเตรียมสมาชิกครอบครัวใหมีความรู ความสามารถ

และประสบการณเพื่อรับการสืบทอดธุรกิจ คณะกรรมการครอบครัวและคณะกรรมการบริหารมี

บทบาทการจัดการแยกจากกันเด็ดขาด  คณะกรรมการบริหารมีบทบาทในการกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ กลยุทธ ยุทธวิธี และการนําไปปฏิบัติ คณะกรรมการบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก

ความรับผิดชอบตอสังคม คณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูบริหารมืออาชีพที่ไมใชสมาชิก

ครอบครัว 

   (7) วัฒนธรรมครอบครัว หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวในระหวาง

สมาชิกครอบครัว การดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกครอบครัว การรวม

แรงรวมใจเพื่อความสําเร็จของธุรกิจและครอบครัว การสรางกําลังใจและการเสียสละของสมาชิก

ครอบครัวเพื่อความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว ผูกอตั้งเปนศูนยรวมความรัก ความสามัคคีของ

สมาชิกในครอบครัว คานิยม และความเชื่อถือในผูนํา คานิยมหลักของครอบครัวที่สมาชิก

ครอบครัวสืบทอด การยึดถือหลักความอาวุโสในสมาชิกครอบครัว การยึดมั่นคําสัญญาทางธุรกิจ  

  (8) ความไดเปรียบในการแขงขัน หมายถึง การปรับเปลี่ยนการจัดการ

ธุรกิจใหทันสมัยอยูเสมอ การยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงในตลาดและ

สภาพแวดลอมถือเปนโอกาสในทางธุรกิจ การสรางนวัตกรรมและธุรกิจใหม ๆ การยึดมั่นคําสัญญา

ทางธุรกิจ การปรับตัวทางธุรกิจอยางรวดเร็ว โครงสรางองคการตอบสนองตอการตัดสินใจทาง
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ธุรกิจที่รวดเร็วกวา สมาชิกครอบครัวมีทักษะและความเปนมืออาชีพสูงเพราะเขาสูธุรกิจตั้งแตยัง

เยาววัย สมาชิกครอบครัวเต็มใจนําผลกําไรเขาสูธุรกิจเพื่อการเติบโตของธุรกิจ 

                 3.6.1.5   สมมติฐานการวิจัย   

              Kerlinger  (1979) ไดกลาววา “สมมติฐานวิจัย คือ คํากลาวเชิงเดาถึงความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรตั้งแตสองตัวขึ้นไป สมมติฐานมักจะอยูในรูปของประโยคที่ปาวประกาศความ

เชื่อมโยงระหวางตัวแปร”   

              สอดคลองกับ Babbie  (1990) ท่ีไดใหนิยามสมมติฐานไววา “คือคํากลาวของความ

คาดหวังที่ไดมาจากทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติของบางสิ่ง”   

              พิชิต   พิทักษเทพสมบัติ  (2548) ไดสรุปนิยามของสมมติฐานวิจัยใหชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้นวา “สมมติฐานเปนคํากลาวที่แสดงถึงความสัมพันธท่ีคาดการณหรือเดาระหวางตัวแปรสอง

ตัวขึ้นไป คํากลาวนี้จะตองแสดงทิศทางของความสัมพันธวาเปนอยางไร เชน เปนบวกหรือลบ และ

เปนคํากลาวที่จะตองพิสูจนตอไปวาเปนจริงเชนนั้นหรือไม” 

                        ในงานวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาด

หลักทรัพยไทย มีสมมติฐาน ดังนี้  

 สมมติฐานที่ 1: ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว นาจะมีผลเชิงบวกตอการเติบโตที่

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

 สมมติฐานที่ 2: การจัดเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว นาจะมีผลเชิงบวกตอการ

เติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

 สมมติฐานที่ 3: คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัวนาจะมีผลเชิง

บวกตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

 สมมติฐานที่ 4: วัฒนธรรมครอบครัว นาจะมีผลเชิงบวกตอการเติบโตที่ยั่งยืนของ

ธุรกิจครอบครัว 

 สมมติฐานที่ 5: ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว นาจะมีผลเชิงบวก

ตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 
 

               3.6.1.6   การวิเคราะห 

                      1)  การวิเคราะหทางสถิติ  

                 Russell (1994) ไดกลาววาการวิเคราะหคือการคนหารูปแบบ (patterns) ใน

ขอมูลความคิดที่ชวยอธิบายวาทําไมจึงมีรูปแบบเชนนั้น เพราะฉะนั้นการวิเคราะหเริ่มตนตอนที่จะ

รวบรวมขอมูล นั่นคือ จะตองมีความคิดบางอยางเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการศึกษา สําหรับในงานวิจัยนี้
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จะใชสถิติสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อตอบคําถามตามคําถามในการวิจัย ตาม

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในบทที่ 1 ในงานวิจัยนี้ 

(1) สถิติสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

                                  ข้ันการพรรณนา   

   เปนขั้นการพรรณนาตัวแปรตัวเดียว สถิติท่ีใชเรียกวา สถิติสําหรับตัวแปร

ตัวเดียว (univariate  statistic)  การพรรณนาตัวแปร ท่ีกําลังจะถูกนําไปใชในการวิเคราะหนี้ยังเปน

ขาวสารที่เปนประโยชนตอการวิเคราะหในตอนตอไป เพราะจะไดพิจารณาวา ตัวแปรใดเหมาะสม

ท่ีจะนําไปวิเคราะหตอไปไดหรือไม นั่นคือ กระจายหรือแตกตางในตัวของมันเองหรือไม(vary) 

เพื่อตอบวัตถุประสงคในขอที่ 1 เพื่อการพรรณนาตัวแปรตัวเดียว ในงานวิจัยนี้ ท่ีกลาวไววา  เพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

                                    ในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยจะใชสถิติเพื่อการพรรณนาตัวแปร ไดแก รอยละ   

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสูงสุด คาต่ําสุด เพื่อใชในการพรรณนาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

ตัวเดียว (univariate  statistic) เชน พรรณนา ลักษณะภูมิหลังสวนบุคคล ลักษณะภูมิหลังธุรกิจครอบครัว 

ภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว   คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการครอบครัว วัฒนธรรมครอบครัว ความไดเปรียบในการแขงขัน เปนตน                                            

                                   ข้ันการวิเคราะห  

     ในขั้นตอนการวิเคราะห เปนขั้นตอนของการนําไปสูขอคนพบ ขอสรุป 

และขอเสนอแนะที่ชัดเจน เปนกระบวนการที่เปนขั้นตอนเพื่อการวิเคราะหและตีความหมายผล ขั้น

การวิเคราะห สถิติสําหรับตัวแปรอยางนอย 2 ตัวขึ้นไป ถาเปน 2 ตัวแปร เรียกวา สถิติสําหรับการ

วิเคราะหตัวแปร 2 ตัว (bivariate  statistic) ถามากกวา 2 ตัวแปร เรียกวา สถิติสําหรับการวิเคราะห

ตัวแปรมากกวา 2 ตัว (multivariate statistic)  

    ท้ังนี้เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่สองของงานวิจัยนี้เพื่อใหทราบวาตัว

แปรอิสระใดมีผลตอตัวแปรตามบาง ตามวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ท่ีกลาวไววา  เพื่อวิเคราะห

ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย      

      ในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยจะใชสถิติเพื่อการวิเคราะหถดถอยโลจิสติค 

(logistic regression analysis) เพื่อทดสอบวา ตัวแปรอิสระไดแก ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว  

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว   

วัฒนธรรมครอบครัว และความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว มีผลและมี

ความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตที่ยั่งยืนหรือไม และมากนอยเพียงใด                             
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 ข้ันการวิเคราะหเพื่อสรางตัวแบบธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน   

  เปนขั้นการวิเคราะห สถิติสําหรับตัวแปรอยางนอย 2 ตัวขึ้นไป เรียกวา 

สถิติสําหรับการวิเคราะหตัวแปรมากกวา 2 ตัว (multivariate  statistic) เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่

สาม ในงานวิจัยนี้ ท่ีกลาวไววา เพื่อสรางตัวแบบธุรกิจครอบครัวไทยที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน 

 ในขั้นตอนนี้จะใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค (logistic 

regression analysis)  เพื่อทําการสรางสมการพยากรณวา ธุรกิจครอบครัวไทยที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน มี

ตัวแปรอิสระใดบางที่มีผลมีอิทธิพลตอการที่จะพยากรณวาธุรกิจที่เติบโตธุรกิจใด จะเปนธุรกิจ

ครอบครัวที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน หรือมีการเติบโตแตไมยั่งยืน โดยเริ่มตนจากการใชสถิติวิเคราะห

การถดถอยโลจิสติค แบบ 2 กลุม  โดยกําหนดให Y =  ธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโต และ

กําหนดให Y =1  เมื่อธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน  และ Y= 0  ถาเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไม

ยั่งยืน โดยมีตัวแปรอิสระคือ  X1  = ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว , X2  =  การจัดการเชิงกลยุทธ

ของธุรกิจครอบครัว , X3 = คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว , X4  = วัฒนธรรม

ครอบครัว และ X5  =  ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว โดยตัวแปรตามคือธุรกิจ

ครอบครัวที่มีการเติบโต                                              

  ในงานวิจัยนี้จะใชสถิติวิเคราะหการถดถอยโลจิสติคแบบ 2 กลุม 

(binary logistic regression analysis) เปนเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยแบบหนึ่งที่ตัวแปรตามเปน

ตัวแปรเชิงคุณภาพมีคาไดเพียง 2 คา (dichotomy or binary variable) สวนตัวแปรอิสระอาจจะเปน

ตัวแปรเชิงปริมาณหรือตัวแปรเชิงคุณภาพก็ได ซ่ึงจะพบวา ลักษณะของตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตามขางตนเหมือนกับของเทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภทกรณีท่ีตัวแปรตามมีเพียง 2 กลุม 

(binary discriminant analysis) ท้ัง 2 เทคนิคตางกันตรงที่วา การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติคไมมี

เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจกแจงของตัวแปรอิสระ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเมทริกซคาแปรปรวนและ

แปรปรวนรวมของแตละกลุม ในขณะที่เทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภทมีเงื่อนไขทั้ง 2 เงื่อนไข

และการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคเปนการพยากรณโอกาสที่แตละหนวยจะอยูในกลุมใดกลุม

หนึ่ง                            

    1  ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน 

Y   =  

 0   ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืน 

    

 วัตถุประสงคของการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค จะเหมือนกับ

วัตถุประสงคของเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยและการวิเคราะหจําแนกประเภท คือ เพื่อศึกษา
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ และพยากรณคาตัวแปรตาม หรือกลาวไดวา

วัตถุประสงคหลักของการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคมี 2 ขอดังนี้ 

                                     ก.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ พรอม

ท้ังศึกษาระดับความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระแตละตัวกับตัวแปรตาม หรือ ศึกษาวาตัวแปร

อิสระตัวใดบางที่มีอิทธิพลหรือมีผลกระทบตอตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระตัวใดที่มีผลกระทบตอ

ตัวแปรตามมาก  

                                     ข.  เพื่อพยากรณโอกาสที่จะเกิดเหตุการณท่ีสนใจ โดยการใชสมการที่

สรางขึ้นดวยปจจัยหรือตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรที่ไดจากการศึกษาในวัตถุประสงคขอที่ 1 เมื่อ

ทราบคาตัวแปรอิสระจะทําใหสามารถพยากรณโอกาสที่จะเกิดเหตุการณได 

                                        ในงานวิจัยนี้จะใชการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคเชิงพหุ

(multiple  logistic regression analysis) เนื่องจากมีตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว คือมี 5 ตัว ไดแก 

ภาวะผูนําในธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการครอบครัว วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว ความไดเปรียบในการแขงขัน  สมการ

ถดถอยโลจิสติค คือ  

 E{Y}  =   p  =    eβ0  +β1 
x1+…+βp xp

   

    

      =        eW 

 

โดยที่ W  =  β0  +β1 x1+…+βp xp   

การตรวจสอบสมการความถดถอยโลจิสติคจะทําเปน 2 ข้ันตอนคือการตรวจสอบวาตัวแปร

อิสระทั้ง p ตัว (X1, X2, …, Xp) มีความสัมพันธกับตัวแปรตามหรือไม 

H0 :  β1 = β2 = … =  βp = 0 

H1 :  มี  βi ≠  0 อยางนอย 1 คา   ;   i = 1,2,…,p 

 สถิติทดสอบ อัตราสวนความควรจะเปนหรือ Model Chi – Square ซ่ึง

เปนผลตางของ – 2LL(0) กรณีท่ีมีเฉพาะคาคงที่ และ – 2LL(1) ซ่ึงมีตัวแปรอิสระที่คาดไว ผลตางจะ

มีการแจกแจงแบบไคกําลังสองและเปนคาไคกําลังสองของคาคลาดเคลื่อน ดังนั้นถาตัวแปรที่คาด

ไวมีผลตอ หรือมีความสัมพันธกับโอกาสที่เหตุการณจะเกิด แลวคา – 2LL จะตองต่ํากวา – 2LL 

กรณีท่ีไมมีตัวแปรอิสระดังกลาว 

1 +  eβ0  +β1 
x1 +…+βp 

1 + eW 
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 การตรวจสอบตัวแปรอิสระแตละตัววามีอิทธิพล หรือมีความสําคัญตอ

โอกาสในการเกิดเหตุการณหรือไม เชน การตรวจสอบตัวแปรอิสระ Xi ; i = 1, 2,…, p 

  H0 :  βi  =  0 

  H1 :  βi ≠ 0 

 สถิติทดสอบ วอลด หรืออัตราสวนความควรจะเปนการวัดระดับ

ความสัมพันธ อาจใช Cox & Snell R2 (R2 cs) หรือ Nagelkerki (R
2 
N) สวนเงื่อนไขของการวิเคราะห

ความถดถอยโลจิสติค  การวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน หรือ

ตัวแปรตามวาตองมีการแจกแจงแบบปกติ และมีคาแปรปรวนคงที่ในแตละระดับของตัวแปรอิสระ 

แตในการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคไมมีเงื่อนไขเกี่ยวกับแบบปกติหรือคาแปรปรวน แตตัว

แปรอิสระไมควรจะมีความสัมพันธกัน ถา X’s มีความสัมพันธกันจะทําใหคาสัมประสิทธิ์ b ไม

ถูกตอง และคาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ b (SE (b)) มีคามาก 

      3.6.1.7   การทดสอบความถูกตองและความเชื่อถือได   

 ในการวิจัย ถาเครื่องมือในการวัดขาดความถูกตองและเชื่อถือไดแลว ผลสรุปจาก

ขอมูลในการวิจัยนั้น ๆ ยอมตองผิดพลาดอยางแนนอน ดังนั้น การวิจัยที่ดีจําเปนตองมีการทดสอบ

ความถูกตองของมาตรวัดที่ใชในการศึกษาวิจัย และจะตองรายงานผลดังกลาวดวย ในประเด็นหลัง

นี้ อาจนับไดวาเปนจุดออนที่ไมคอยมีการดําเนินการ ซ่ึงอาจสังเกตไดจากการตรวจสอบรายงานผล

ของการวิจัยสวนใหญในประเทศไทย (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, 2546: 130) 

               การนําทฤษฎีมาใชในการอธิบายปรากฏการณในงานวิจัย มีวิธีการพิสูจนทฤษฎีโดย

การพิสูจนวาทฤษฎีไมถูกตอง(falsificability ) และทฤษฎีนั้นไรประโยชน (unusefulness) ในการ

นําไปอธิบายปราฏการณ  (Bacharach,  1989) ความผิดพลาดของทฤษฎีเกิดจากการที่ทฤษฎีนั้นถูก

พิสูจนวาผิดและสมมติฐานนั้นไมถูกตอง (Popper, 1959) การออกแบบในการวิจัยจําเปนตองใหได

ขอสรุปที่ถูกตองและเชื่อถือได (validity  and  reliability) เพื่อแสดงถึงคุณภาพของงานวิจัย ความ

ถูกตองในงานวิจัยมี 2 ประเภท คือ ความถูกตองภายใน (internal  validity) และความถูกตอง

ภายนอก (external validity) (Dooley, 1995)  

                  สวนความเชื่อถือได  (reliability) เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผิดพลาด 

ความเชื่อถือไดของการทดสอบเชิงประจักษเปนสิ่งตองทํากอนเพื่อใหไดมาซึ่งความถูกตอง 

(Diamantopoulos and Schlegelmilch, 2000)        

                                        1)  ความเชื่อถือได หมายถึงความสอดคลองของคําตอบที่ไดรับจากการใช

มาตรวัดเดียวกัน หากวัดสิ่งเดียวกันในเวลาใกลเคียงกันสองครั้ง ผลที่ไดจากการวัดควรเหมือนกัน

หรือสอดคลองกัน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546: 201) ในขณะที่ Babbie (1990) ไดเสนอวาการใช
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มาตรวัดเดียวกันในการวัดซ้ําๆ กัน ในการวิจัยสํารวจเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก แตสามารถวิเคราะห

ความเชื่อถือไดโดยวิธีการอื่นๆ มากกวาการทดสอบดวยแบบสอบถามเดิมซ้ําๆกัน ความสอดคลอง

กันของคําตอบที่ไดมี 3 ประการ คือ (1) ความมีเสถียรภาพ (stability) คือ ผลที่ไดแตละครั้งของการ

วัดดวยมาตรวัดเดิมนาจะคลายคลึงกัน (2) ความสามารถทดแทนซึ่งกันและกันได (equivalence) คือ

คําตอบที่ไดจากการใชวัดมาตรวัดที่ตางกัน หรือการใชมาตรวัดอันเดียวกัน แตดําเนินการวัดจาก

ตางบุคคลนาจะคลายคลึงกัน (3) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (homogeneity) คือ คําตอบที่บุคคล

หนึ่งๆใหตอชุดขอความที่สมมติวาจะเปนการวัดมโนทัศนหนึ่งๆ ควรมีความสอดคลองเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน (สุจิตรา บุณยรัตพันธ, 2546: 136)  

                     วิธีการสําคัญในการประเมินความเชื่อถือไดของขอมูลในการวิจัยเชิงสํารวจ

คือการใชขอคําถามหลายๆ ขอ เพื่อวัดความสอดคลองภายในโครงสรางสําหรับแบบสอบถามหนึ่ง ๆ  

(Dooley, 1995)   

  วิธีการ Cronbach’s  Alpha เปนวิธีการที่นิยมโดยการใชการวัดหรือการเก็บ

ขอมูลเพียงครั้งเดียว คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือไดท่ีไดจากวิธีการดังกลาวนี้เรียกวา คาความ

สอดคลองภายใน (internal consistency) การตีความหมายคาAlphaอันเนื่องมาจากคา Alpha ท่ีไดนั้น 

ข้ึนอยูกับคาเฉลี่ยของคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางรายการซึ่งอาจกลาวไดวาเปนคาที่เกิด

จากการสมมติทุกรายการมีความเชื่อถือไดเทากันหรือขนานกัน (แบงครึ่ง หรือทดสอบแลวทดสอบ

อีก) คาAlphaจึงเปนคาประมาณต่ํา (lower bound) ของคาความเชื่อถือได 

  จากสูตรที่ใชในการคํานวณจะเห็นไดวาAlpha ข้ึนอยูกับคาเฉลี่ยของ

ความสัมพันธระหวางรายการ และจํานวนรายการในมาตรวัด เมื่อคาเฉลี่ยของความสัมพันธสูงขึ้น 

และจํานวนรายการมากขึ้น คา Alpha จะมากขึ้นตามไปดวย การเพิ่มรายการโดยทั่วไปจึงเปนการ

เพิ่มคาความเชื่อถือได  Bryman  (1996)  กลาววา คา Alpha มากกวา 0.80 เปนคาที่ยอดเยี่ยมในการ

ยอมรับระดับความเชื่อถือภายใน แต Nunnally  (1978) ยอมรับคา Alpha ท่ีตํ่ากวา 0.80 ในขณะที่ 

Howitt and Cramer (2001) ยอมรับที่ Alpha ท่ีมีคาตั้งแต 0.70 ข้ึนไป ก็ถือวาเชื่อถือไดคอนขางสูง

แลว ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะใชคา Alpha ของ Bryman  (1996) ซ่ึงกําหนดไววาคา Alpha มากกวา 

0.80 เปนคาที่ยอดเยี่ยมในการยอมรับระดับความเชื่อถือภายใน 

 ตารางที่ 3.3  แสดงคาของสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือไดของมาตรวัดที่ใชใน

งานวิจัยนี้  ผูวิจัยไดทําโดยการเลือกตัวอยางที่เปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการที่

ตองการสัมภาษณจํานวน 30 คน ของธุรกิจครอบครัวที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยไมเปนกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษาวิจัยภายหลังจากนี้อีก (ไมใชเปนตัวอยาง

ในภายหลังอีก) โดยอาศัยความนาจะเปนไปได อยางไรก็ตาม ในเรื่องการเลือกตัวอยางเพื่อทดสอบ
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แบบสอบถามนี้ พิชิต พิทักษเทพสมบัติ (2548) มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้1) ควรเลือกบุคคลที่มี

ลักษณะคลายคลึงกับตัวอยางที่ตองการสํารวจจริง และ 2)  บุคคลที่ถูกเลือกนี้ไมควรจะเปนผูท่ีอยู

ในบริเวณที่จะทําการสํารวจจริงในภายหลัง เพราะอาจจะทําใหประชากรในเขตนั้นเกิดความรูหรือ

เคยชินกับการวิจัย (contaminate) ซ่ึงหมายความวากลุมตัวอยางที่ใชในการทดสอบความเชื่อถือได

ของแบบสอบถามในงานวิจัยนี้ จะไมนํามาเปนตัวอยางเพ่ือถามในงานวิจัยนี้อีก 

 
ตารางที่ 3.3  คาของสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือไดของมาตรวัด  

 

            มาตรวัด                                    จํานวนขอคําถาม                 คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว 14  0.944  

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว 17   0.944  

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว 12 0.944 

วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 10   0.946  

ความไดเปรียบในการแขงขัน   9 0.944    

การเติบโตอยางยั่งยืน   9 0.946 

 

 ตารางที่ 3.3 แสดงสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) 

เปนคาที่ใชวัดความเชื่อถือไดหรือความสอดคลองภายในของมาตรวัดที่ใชในการวิจัยนี้ ซ่ึงได

คาอัลฟาระหวางคา 0.944  ถึง 0.946 ซ่ึงถือวามาตรวัดมีความเชื่อถือไดสูง 

                  2)  ความถูกตอง  

                         ความถูกตองของการวัด หมายถึง ชุดของการดําเนินการในการวัดซึ่งตองการ

วัดในสิ่งที่วัด (Bohrnstedt, 1983) หรือ เปนการวัดสิ่งที่ตองการวัดไดอยางถูกตองและแมนยํา  ความ

ถูกตองของการวัดมี 3 ชนิดดวยกัน คือ ความถูกตองตามเนื้อหา (content validity) ความถูกตองตาม

ความสัมพันธกับเกณฑ  (criterion – related validity) และความถูกตองตามมโนทัศน (construct validity) 

(Babbie, 1990; Bohrnstedt, 1971; Carmines and Zeller, 1979; Diamantopoulos and Schlegelmilch, 

2000 ; Dooley, 1995)   

    ความถูกตองตามเนื้อหา เปนการประเมินความเห็นของขอคําถามที่ใชวัด

อยางเหมาะสม โดยผูตอบแบบสอบถาม (Bryman, 1996) ซ่ึงเปนการอางอิงถึงระดับในการวัดที่

ครอบคลุมชวงของการวัดแนวคิด (Babbie, 1990) ขอคําถามที่ถูกเลือกใชวัดแนวคิดที่เปนตัวแทน
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ของมิติท้ังหมดของแนวคิดที่สําคัญ ความถูกตองตามเนื้อหามีขอจํากัดในการใชเพราะไมมีเกณฑท่ี

กําหนดขอบเขต ซ่ึงเครื่องมือที่วัดไดมาซึ่งความถูกตองของเนื้อหา 

   ยิ่งไปกวานั้น ความถูกตองตามเนื้อหาถูกพิจารณาวาเปนกระบวนการที่ชวย

ใหบรรลุความความถูกตองตามเนื้อหา (Babbie,1990 ; Bohrnstedt, 1971) ในทางปฏิบัติ การที่จะให

ไดมาซึ่งความถูกตองตามเนื้อหานั้น นักวิจัยควรตองกําหนดทุกมิติ หรือทุกแงทุกมุมที่เกี่ยวของ 

จากนั้นจึงพยายามที่จะสรางเครื่องมือชี้วัดใหไดในทุกๆ มิติ การสรางมาตรวัดที่มีความถูกตองตาม

เนื้อหา ควรพิจารณาความถูกตองกอนที่จะดําเนินการแกไขขอมูล ท้ังนี้ผูวิจัยตองมีความแตกฉานให

เนื้อหาที่จะวิจัย เพื่อใหสามารถเขาใจประเด็นที่จะศึกษาอยางชัดเจน และเมื่อตองการตรวจสอบ

ทบทวนก็อาจนํารายการที่เลือกเฟนแลวนั้น ใหผูเชี่ยวชาญหรือผูรูไดพิจารณาใหคําปรึกษาอีกครั้ง 

กอนลงมือแกขอมูล คือตองสรางความถูกตองตามเนื้อหากอนออกแบบสอบถามและกอนการเก็บ

ขอมูลโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญนั้น (Suchman, 1967)  

  ความถูกตองตามความสัมพันธกับเกณฑ หมายถึงการที่มาตรวัดหนึ่ง ๆ ท่ีสราง

ขึ้นมาใหมสอดคลองกับเกณฑอื่นที่มีอยูเดิม และถือวาถูกตองแลว มากนอยเพียงใด  (สุจิตรา  

บุณยรัตนพันธุ, 2546:  132) ความถูกตองตามความสัมพันธกับเกณฑใชมากในการศึกษาและ

จิตวิทยา เพื่อใชทดสอบและวิเคราะหกระบวนการทางเลือกที่แตกตางกัน (Carmines  and  Zeller, 

1979) แตใชในการวิจัยเชิงสํารวจนอย เพราะมีความขาดแคลนในเกณฑเชิงประจักษในการประเมิน

ความถูกตอง (Bohrnstedt, 1971)  

                 ความถูกตองตามมโนทัศน ใชวัดมโนทัศนในภาพรวมซึ่งมีลักษณะคอนขาง

เปนนามธรรม Cronbach and Meehl (1955) ไดเสนอไววา การนิยามหรือการใหคําจํากัดความ

เกี่ยวกับสิ่งที่เปนมโนทัศนนั้น สวนหนึ่งมักจะประกอบดวยขอความสัมพันธระหวางมโนทัศน

กับตัวแปรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับ การระบุความสัมพันธระหวางมโนทัศนหนึ่งๆ กับตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

นั้นเปนเรื่องของการนําทฤษฎีเขามาอธิบายความสัมพันธท่ีกลาวมานี้ ดังนั้น การทดสอบความถูกตอง

ตามมโนทัศนจึงเทากับเปนการพิสูจนทฤษฎีไปในตัวดวย (Bagozzi et al., 1991;  Bollen, 1989) 

                  ความถูกตองของการใชมาตรวัดที่ใชวัดในสิ่งเดียวกันและใหผลสอดคลองกัน 

(convergent validity) เปนการทดสอบเบื้องตน กอนที่จะดําเนินการทดสอบความถูกตองตามมโนทัศน

และควรตรวจสอบมโนทัศนท่ีวัดดวยมาตรวัดที่สรางขึ้นมานั้นวาสามารถแยกออกมาไดจากมโนทัศนท่ีมี

ความหมายใกลเคียงกันดวย (discriminant validity) กลาวคือมาตรวัดหนึ่งๆ สามารถวัดมโนทัศนท่ี

ตองการวัดแตเพียงมโนทัศนนั้นๆ เทานั้น มิใชวัดครอบคลุมไปถึงสิ่งอื่นดวย (สุจิตรา บุณยรัตพันธ, 

2546: 134; Bollen, 1989; Bohrnstedt ,1983; Carmines and Zeller, 1979) 
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ตารางที่ 3.4  วิธีการประเมินความถูกตอง  

 

วิธีการประเมินความถูกตอง อธิบาย กระบวนการ 

1.ความถูกตองตามเนื้อหา 

1.1 รูปลักษณของมาตรวัด 

(face validity) 

 

 

 

ขอบเขตซึ่งมาตรวัดนั้นตรงประเด็น 

ขอบเขตที่วัดครอบคลุมสิ่งที่สนใจจะวัด 

 

การประเมินความเห็นของ

ความเหมาะสมของเครื่องมือ

สําหรับงานวิจัย 

ขอตกลงระหวางผูเชี่ยวชาญ 

และ/หรือ ไมใชผูเชี่ยวชาญ 

ที่ตัดสินความเหมาะสมของ

มาตรวัด 

2. ความถูกตองตาม 

    ความสัมพันธกับเกณฑ 

2.1  ความถูกตองกับเกณฑ 

       ปจจุบัน (concurrent  

       validity) 

 

 

2.2 ความถูกตองพยากรณ  

        (predictive validity) 

 

 

ขอบเขตที่ใชวัดสามารถใชวัดโดย

สอดคลองกับเกณฑที่มีอยูเดิม 

ขอบเขตที่ใชวัดสอดคลองกับเครื่องมือ

อื่นๆ เมื่อทั้งสองเครื่องมือใชวัดในสิ่ง

เดียวกัน 

ขอบเขตซึ่งใชวัดในปจจุบันตองรอให

เหตุการณในอนาคตเกิดขึ้นกอน 

 

 

การตรวจสอบความสัมพันธ

ระหวางเครื่องมือและเกณฑ

การวัดการเปรียบเทียบ

คะแนนที่ไดรับจากเครื่อง

อื่นๆ ที่วัดผลจากการวัด 

เชนเดียวกันขางตน 

3. ความถูกตองตามมโนทัศน 

    (construct  validity) 

 

 

3.1 ความถูกตองจากมาตรวัด 

      อื่นๆ ที่วัดในสิ่งเดียวกันวา 

      ใหผลสอดคลองกันหรือไม 

       (convergent validity) 

3.2 ขอบเขตที่วัดสามารถแยก 

       ออกจากสิ่งที่มีความ 

        ใกลเคียงกันหรือไม 

        (discriminant validity) 

ขอบเขตซึ่งใชวัดเพื่อวัดทฤษฎีที่มี

ลักษณะเปนนามธรรม  

 

 

 

การตรวจสอบความสัมพันธ

ระหวางเครื่องมือที่ วั ด

แนวคิด/ทฤษฎีภายในกรอบ

แนวคิด 

การตรวจสอบความสัมพันธ

ระหวางเครื่องที่วัดแนวคิด

เดียวกันโดยวิ ธีการที่

แตกตางกัน 

การตรวจสอบความสัมพันธ

ระหวางเครื่องมือวัดแนวคิด

ที่ตางกันในแนวคิดทฤษฎีที่

ไมสัมพันธกัน 

แหลงที่มา :  Diamantopoulos and Schlegelmilch, 2000: 34-35.            
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  3.6.2   ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ   

         การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวนี้ เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพใชเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ โดย

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจะใชตรวจสอบความเชื่อไดของขอมูลที่ไดมาจากการวิจัยเชิงปริมาณ ดวย

วิธีการทดสอบความเชื่อถือไดแบบสามเสา (triangulation  method) 

        การวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีการวิจัยโดยใชกรณีศึกษา (case  study) และทําการสัมภาษณ

ในเชิงลึก (depth interview) โดยมีวิธีการเลือกตัวอยางที่จะทําการสัมภาษณในเชิงลึก เทคนิคที่จะ

นํามาใชในการเก็บขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังจะกลาวในรายละเอียดตอไป 

  ในการเลือกตัวอยาง ในการวิจัยเชิงคุณภาพมีวิธีการเลือกตัวอยาง โดยมีวัตถุประสงค

ไมใชเพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่มีความเปนตัวแทน แตเพื่อใหนักวิจัยไดเขาถึงและคนหารูปแบบและ

แงมุมที่หลากหลายของประเด็นที่ศึกษา  นักวิจัยเลือกแหลงขอมูลที่จะชวยใหไดขอมูลเพื่อตอบ

คําถามการวิจัย และเหมาะกับจุดมุงหมายของประเด็นที่ศึกษา (information-rich cases) และไมมีกฎ

ตายตัววาจํานวนตัวอยางควรจะมากนอยเพียงใด นักวิจัยมองหาคุณภาพมากกวาปริมาณของขอมูล 

 สําหรับวิธีการที่ใชสําหรับเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

และ/หรือ การสังเกต แบบมีสวนรวม, การสนทนากลุม และการสัมภาษณเชิงลึก สุจิตรา 

บุณยรัตพันธุ (2546:  196-197) ไดอธิบายลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังตอไปนี้ ประการแรก 

เปนการเนนหรือการสรางความเขาใจในปรากฏการณอยางเจาะลึก (indepth) ในลักษณะของการ 

“เอาใจเขามาใสใจเรา” ประการที่สอง ขอมูลที่ละเอียดออนเพียงพอนั้นไดจากการสังเกตการณแบบ

มีสวนรวมและทําการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ท่ีไดมาดวยวิธีการวิเคราะหเชิงตรรกะเปนสําคัญ 

             3.6.2.1  การเลือกตัวอยาง 

                              ในการเลือกตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ จะพิจารณาถึงผูท่ีจะใหขอมูล

เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว ท้ังอยูในฐานะผูกอตั้ง เจาของธุรกิจครอบครัว หรือของทายาททางธุรกิจ 

ซ่ึงเปนผูรับชวงโอนธุรกิจมาจากผูกอตั้งธุรกิจ ปู ยา ตา ยาย หรือ พอ แม ไมวาจะรับโอนมาในรุน

(generation)ใด   ท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจครอบครัว ท้ังกอนมีการถายโอนธุรกิจ และภายหลัง

ท่ีมีการรับชวงสืบทอดธุรกิจมาแลว  ในการพิจารณาเลือกตัวอยางเพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึกจะ

พิจารณาถึงเหตุการณและกระบวนการทางธุรกิจและทางสังคมอันเปนบริบทของเรื่องธุรกิจ

ครอบครัวที่ทําการวิจัยประกอบดวยอยางสําคัญ เพราะสิ่งเหลานี้จะมีความสําคัญตอการตีความ

ผลการวิจัยหรือคําอธิบายในเชิงทฤษฎีท่ีจะไดรับจากการวิจัยนั้นดวย  

    ในการเลือกตัวอยางจะใชวิธีการเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปน

หลัก (purposive sampling)  ซ่ึงจะเปนการเลือกตัวอยางแบบไมมีโครงสรางที่เครงครัด มีข้ันตอน
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และวิธีการที่ไมซับซอน จุดมุงหมายหลักของการเลือกตัวอยางแบบนี้ ไมใชเพื่อไดกลุมตัวอยางที่

เปนตัวแทน แตเพื่อจะไดตัวอยางที่เหมาะสมที่สุดเทาที่จะเปนไปได กลาวคือ ในการเลือก ผูวิจัยจะ

ไมมองหาตัวอยางที่เลือกเอาเฉพาะบุคคล สถานที่ เหตุการณ หรือกระบวนการที่สอดคลองลงรอย

กับแนวคิดทฤษฎีหรือสิ่งที่ผูวิจัยมีอยูในใจเทานั้น แตจะเลือกใหไดตัวอยางทุกรูปแบบ ทั้งที่มา

สนับสนุนหรือหักลางแนวความคิดในการวิจัยและขอสรุปที่ไดจากการวิจัยนั้น ดังนั้นในการวิจัยนี้ 

ผูวิจัยจะทําการเลือกตัวอยางเพ่ือทําการสัมภาษณในเชิงลึก ดังนี้ 

         1)  ตัวอยางที่มีลักษณะพิเศษสุดขั้ว คือประสบความสําเร็จหรือลมเหลว

เปนพิเศษกวากรณีอ่ืน ๆ ซ่ึงในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเลือกสัมภาษณ คุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน ทายาทรุน

ท่ีสอง ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เซ็นทรัลรีเทลคอรปอเรชั่น ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเซ็นทรัล 

กลุมธุรกิจในตระกูลจิราธิวัฒน ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางสูงในธุรกิจคาปลีก หางสรรพสินคา

โรงแรม ซ่ึงมียอดขายในแตละปไมตํ่ากวาหาหมื่นลานบาท และเปนธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโต

อยางตอเนื่องยั่งยืน เปนผูสืบทอดธุรกิจที่เปนสมาชิกครอบครัวในตระกูลจิราธิวัฒน นั่นเอง 

 2)   ตัวอยางที่มีประสบการณมาก คือตัวอยางที่มีประสบการณและ

ความรูในเรื่องธุรกิจครอบครัว การสืบทอดธุรกิจครอบครัวของคนในตระกูลใหญของประเทศไทย 

ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกสัมภาษณ คุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี พี ออลล 

จํากัด(มหาชน) ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูและประสบการณเรื่องความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจ

ครอบครัวอยางลึกซึ้ง เนื่องจากคลุกคลีกับธุรกิจในกลุมเจริญโภคภัณฑ ซ่ึงมีสมาชิกในครอบครัว

ตระกูลเจียรวนนท เปนเจาของ ตัวอยางถือวาเปนผูบริหารระดับสูงมืออาชีพที่คลุกคลีกับธุรกิจ

ครอบครัวมานานกวา  30  ป 

 3)   ตัวอยางที่ครอบคลุมความหลากหลายของประชากรไดมากที่สุด 

คือเปนตัวอยางที่มีลักษณะอื่น ๆ ท่ีแตกตางกัน ไมใชสุดขั้วอยางตัวอยางแรก หรือมีประสบการณ

มากอยางตัวอยางที่ในขอ 2) เชน ในธุรกิจครอบครัวที่ตางประเภทกัน ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเลือก

ตัวอยางสัมภาษณคือทายาทของธุรกิจโรงภาพยนตรและพัฒนาอสังหาริมทรัพย คือ คุณวิชัย  พูลวรลักษณ 

ซ่ึงถือเปนตัวอยางที่ครอบคลุมความหลากหลายของประชากรในดานความคิด วิสัยทัศนและ

ผูบริหารรุนใหม ซ่ึงอยูในรุนที่สองของธุรกิจครอบครัว และการเลือกตัวอยางทายาททางธุรกิจอยาง

คุณธีรวัฒน พิพัฒนดิฐกุล บุตรเขยของตระกูลวิไลลักษณ เจาของกลุมธุรกิจโทรคมนาคมระดับชาติ

คือ กลุมสามารถคอรปอเรชั่น  ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนตัวแทนทายาทรุนใหมท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล มี

แนวคิดประสมประสานระหวางวิธีการบริหารแบบธุรกิจครอบครัวกับการบริหารแบบมืออาชีพสมัยใหม 

                                4)  ตัวอยางที่มีลักษณะเหมือนกัน ในการเลือกตัวอยางประเภทนี้ ผูวิจัย

จะมองหาเฉพาะตัวอยางเฉพาะรายที่มีลักษณะสําคัญบางประการรวมกัน จุดมุงหมายก็เพื่อ
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ทําการศึกษาประชากรกลุมนั้นอยางลึก เชน ในการศึกษานี้ ผูวิจัยจะกําหนดเอาเฉพาะเจาของธุรกิจ

ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จและสามารถดําเนินธุรกิจและสืบทอดธุรกิจมาไดหลายเจเนอเรชั่น 

อาทิ ทายาทในตระกูลจิราธิวัฒน คือคุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน คุณชาตรี โสภณพนิช ทายาทตระกูล

โสภณพนิช ผูควบคุมดูแลกิจการในกลุมธนาคารกรุงเทพ  คุณสมพร จึงรุงเรืองกิจ ประธาน

กรรมการกลุมไทยซัมมิท ซ่ึงเปนธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในประเทศไทย 

                                5)   ตัวอยางที่เลือกสําหรับงานวิจัยนี้ 

   ในงานวิจัยนี้จะเลือกตัวอยางเปนผูนําที่มีอํานาจสูงสุดในการจัดการ

ธุรกิจครอบครัว เชน ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจัดการ ในธุรกิจครอบครัวที่มีการ

เติบโตที่ยั่งยืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตัวอยางที่ถูกเลือกมีดังนี้ 

               (1)  ตัวอยางเปนสมาชิกในครอบครัวที่มีอํานาจในการจัดการธุรกิจ

ครอบครัวในฐานะผูนําในตระกูล ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางสูง ในการจัดการตระกูลครอบครัว 

และประสบความสําเร็จในการจัดการธุรกิจครอบครัวโดยจะเลือกเปนตัวอยางในการสัมภาษณเชิง

ลึกจํานวน 6 คนจาก 6 ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยไทยและเปนบริษัทชั้นนําที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน ไดแก 

                   (1.1)  คุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน  

                ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เซ็นทรัลรีเทลคอรปอรเรชั่น   

                    (1.2)  คุณชาตรี โสภณพนิช  

                     ประธานกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

                    (1.3)  คุณวิชัย พูลวรลักษณ 

                     ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท 

                      (1.4)  คุณสมพร จึงรุงเรืองกิจ 

                    ประธานกรรมการกลุมไทยซัมมิท 

                      (1.5)  คุณธีรวัฒน พิพัฒนดิฐกุล 

                 ผูจัดการทั่วไป  เครือ บมจ.สามารถคอรปอเรชั่น 

                  (1.6)  คุณวิกรม กรมดิษฐ  

                   กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.อมตะ คอรปอเรชั่น  

                      (2)  ตัวอยางที่เปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการ

ในธุรกิจครอบครัวที่ไมใชสมาชิกครอบครัว จํานวน 2 คน จาก 2 ธุรกิจครอบครัว ท่ีประสบความสําเร็จ เปน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทย และเปนบริษัทชั้นนําที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน ไดแก 
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                            (2.1)  คุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 

                    ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ.ซี. พี. ออลล 

                     (2.2)  คุณวีระชัย ศรีขจร 

                     กรรมการผูจัดการ บมจ.ที เค เอส เทคโนโลยี 

                                           (3)  ตัวอยางที่เปนนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจครอบครัว 

ซ่ึงคลุกคลีกับการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธใหแกธุรกิจที่เปนสมาชิกสมาคมหอการคาไทย

กวา 100 บริษัท ไดแก รศ.ดร.จีรเดช อูสวัสดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

ตารางที่  3.5  กรณีศึกษาธุรกิจครอบครัว 

 
ชื่อ-นามสกุล บริษัท  จดทะเบียน ประเภทธุรกิจ เพศ อายุ การศึกษา รุนท่ี มีทายาท

หรือไม 

ตําแหนง 

 

คุณสุทธิชาติ  

จิราธิวัฒน 

เซ็นทรัลรีเทล  

คอรปอรเรชั่น 

ธุรกิจคาปลีก ชาย 63  ปริญญาตรี   2 มี ประธาน

กรรมการบริหาร 

คุณชาตรี  

โสภณพนิช 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารพาณิชย ชาย 75  ปริญญาตรี   2 มี ประธาน

กรรมการบริหาร 

คุณวิชัย 

พูลวรลักษณ 

อีจีวี 

เอ็นเตอรเทนเมนท 

โรงภาพยนตร ชาย 46  ปริญญาตรี 3 มี ประธาน

กรรมการบริหาร 

คุณวิกรม  

กรมดิษฐ 

อมตะคอรปอเรชั่น อสังหาริมทรัพย ชาย 55  ปริญญาตรี 1 มี ประธาน

กรรมการบริหาร 

คุณสมพร  

 จึงรุงเรืองกิจ 

กลุมไทยซัมมิท ช้ินสวนยานยนต หญิง 57 ปริญญาตรี 1 มี ประธาน

กรรมการ 

คุณธีรวัฒน 

พิพัฒนดิฐกุล 

เครือสามารถ 

คอรปอเรชั่น 

โทรคมนาคม ชาย 44  ปริญญาโท 2 มี ผูจัดการทั่วไป 

คุณกอศักดิ์  

ไชยรัศมีศักดิ์ 

ซีพี ออลล ธุรกิจคาปลีก ชาย 56  ปริญญาตรี ผูบริหาร

มืออาชีพ 

- ประธาน

กรรมการบริหาร 

คุณวีระชัย 

ศรีขจร 

ทีเคเอส เทคโนโลยี ส่ิงพิมพ ชาย 50  ปริญญาโท ผูบริหาร

มืออาชีพ 

- กรรมการผูจัดการ 

รศ.ดร.จีรเดช   

อูสวัสดิ์ 

ม.หอการคาไทย การศึกษา ชาย 60  ปริญญาเอก ผูเชี่ยวชาญ - อธิการบดี 

 

แหลงที่มา: รวบรวมโดยผูวิจัย, 2551 
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3.6.2.2   การออกแบบเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

   1)   การสัมภาษณเชิงลึก  

           ดวยคําถามแบบไมมีโครงสราง การสัมภาษณแบบนี้เปนวิธีการที่ใชใน

การวิจัยเชิงคุณภาพและในทางมานุษยวิทยา มักจะใชกับการวิจัยแบบทางชาติพันธุวรรณนา  ซ่ึง

ตองการขอมูลที่ละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุมชน  และขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ยังไม

มีการรวบรวมมากอน เพื่อใหเห็นภาพและเขาใจปรากฏการณทางวัฒนธรรมโดยผูวิจัยเปนผู

สัมภาษณเองและเตรียมคําถามเพื่อถามอยางกวาง  ๆ ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณบุคคล

สําคัญที่มีอิทธิพลตอการจัดการและการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวและธุรกิจโดยการสัมภาษณผู

กอตั้งธุรกิจครอบครัว, ประธานเจาหนาที่บริหารที่เปนสมาชิกในครอบครัวและไมใชสมาชิก

ครอบครัวและนักวิชาการที่เชี่ยวชาญดานธุรกิจครอบครัว 

  การเก็บขอมูลในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีในการเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณเชิงลึก (depth interview) แบบไมมีโครงสราง  คือการดําเนินไปอยางเปนธรรมชาติ 

ดําเนินไปเหมือนกับการ “คุยกันอยางไมเปนทางการ” แมวาผูวิจัยจะทําการเตรียมหัวขอหรือ

ประเด็นสําหรับการสัมภาษณไวแลวก็ตาม และตอง “ทําการบาน” มาเปนอยางดี เสมือนวาทําการ

สัมภาษณอยางเปนทางการ แตบรรยากาศตองเปนธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตาม

วิธีการที่กลาวนี้ในการสัมภาษณตัวอยางทุกคน การสัมภาษณจะมีลักษณะยืดหยุนและไมเปน

ทางการ การสัมภาษณในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะพยายามทําความเขาใจโลกจากทัศนะของผูให

ขอมูล คนหาความหมายในประสบการณของผูใหขอมูล เปดเผยชีวิตจริงของผูคนเหลานั้น กอนจะ

หาคําอธิบายอยางเปนวิทยาศาสตรตอไป (Kvale, 1996: 1) 

   ในการสัมภาษณเชิงคุณภาพ การมีสวนรวมของทั้งสองฝายเปนสิ่งที่ตอง

เนนเปนพิเศษ กลาวคือเปนการสัมภาษณท่ีทั้งสองฝายตองมีสวนรวมกันอยางแข็งขันไมใชฝายใด

ฝายหนึ่งแตเพียงขางเดียว   

  2)  การวิเคราะหเอกสาร  

                    เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารเพื่อ

ใชในการประกอบเทคนิคการวิจัยแบบอื่น ๆ  เอกสารดังกลาวไดแก  รายงานประจําป  รายงานทาง

การเงิน  รายงานการประชุม  ขอมูลประวัติบริษัท  เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับบริษัทเพื่อ

ใชประกอบการวิเคราะหและเลือกกรณีศึกษาเพื่อใหไดกรณีศึกษาที่เหมาะสมท่ีสุด และดีท่ีสุด 

              3)   กรณีศึกษา  

                       ในการเลือกกรณีศึกษา  ผูวิจัยเริ่มตนจากการรวบรวมขอมูลจัดระเบียบ

ขอมูลและกลุมขอมูลธุรกิจครอบครัวที่อยูในตลาดหลักทรัพยเพื่อทําการศึกษาตัวอยางของ 
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กรณีศึกษาจะตองมีลักษณะที่อธิบายลักษณะเฉพาะเจาะจงของธุรกิจครอบครัวแตละแบบได  แมวา

กรณีศึกษาจะเปนการวิเคราะหเพื่อหาขอคนพบเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานในธุรกิจครอบครัว

ใดครอบครัวหนึ่งเพียงครอบครัวเดียว  และอาจมีขอโตแยงในเรื่องความใชไดท่ัวไป  แตถึงกระนั้น

ก็มีประโยชนอยางมากเพราะใหขอสนเทศที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะเฉพาะที่กอใหเกิด

เหตุการณ  ท่ีการศึกษาวิจัยดวยวิธีอ่ืนไมสามารถใหได  และระเบียบวิธีการวิจัยที่นําไปใชกับ

กรณีศึกษาอาจจะมีประโยชนในการนําไปใชศึกษากรณีอ่ืนที่เหมือนกันหรือตางกัน 

                 (1)  การเลือกกรณีศึกษา 

   Babbies  (1990)  ไดช้ีใหเห็นวา กรณีศึกษาจะแสดงใหผูวิจัยเห็นการ

บรรยายและอธิบายรายละเอียดและองคประกอบของสถานการณท่ีเกิดขึ้นไดอยางมากมาย 

กรณีศึกษาจะคนหาตัวแปรจํานวนมากและทําใหผูวิจัยไดเขาใจอยางลึกซึ้งในชุมชนหรือธุรกิจ 

ตลอดจนบริบทของมัน ในการเลือกกรณีศึกษา  ผูวิจัยเริ่มตนจากการรวบรวมขอมูลจัดระเบียบ

ขอมูลและกลุมขอมูลธุรกิจครอบครัวที่อยูในตลาดหลักทรัพยเพื่อทําการศึกษาตัวอยางของ

กรณีศึกษาจะตองมีลักษณะที่อธิบายลักษณะเฉพาะเจาะจงของธุรกิจครอบครัวแตละแบบได  แมวา

กรณีศึกษาจะเปนการวิเคราะหเพื่อหาขอคนพบเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานในธุรกิจครอบครัว

ใดครอบครัวหนึ่งเพียงครอบครัวเดียว  และอาจมีขอโตแยงในเรื่องความใชไดท่ัวไป  แตถึงกระนั้น

ก็มีประโยชนอยางมากเพราะใหขอสนเทศที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะเฉพาะที่กอใหเกิด

เหตุการณ ท่ีการศึกษาวิจัยดวยวิธีอ่ืนไมสามารถใหได  และระเบียบวิธีการวิจัยที่นําไปใชกับ

กรณีศึกษาอาจจะมีประโยชนในการนําไปใชศึกษากรณีอ่ืนที่เหมือนกันหรือตางกัน (สุชาติ  

ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2547: 226)  

      ในการศึกษาวิจัยนี้จะใชกรณีศึกษา จํานวน 8 กรณีศึกษา ซ่ึงมีลักษณะ

ของกรณีศึกษาที่มีลักษณะที่แตกตางกัน เชน ลักษณะทางธุรกิจ ภาวะผูนํา การบริหารจัดการ วิธีการ

สืบทอดธุรกิจ  ประธานเจาหนาที่บริหารที่มาจากแตละรุน ประเภทกิจการ การบริหารเชิงกลยุทธ เปนตน 

ซึ่งทําใหกรณีศึกษามีความนาสนใจและอธิบายปรากฏการณและบริบทที่แตกตางกันออกไปในมิติ

ท่ีแตกตางกัน 

   (2)  ขั้นตอนไปสูการมีอคติในกรณีศึกษา 

                                            การเลือกกรณีศึกษาที่อาจมีผลตออคติในกรณีศึกษา คือการเลือก

กรณีศึกษาที่มีลักษณะสุดโตงเกินไป เชน กรณีศึกษาที่ผูวิจัยเชื่อวาประสบความสําเร็จและมีการ

เติบโตอยางยั่งยืนเพราะบริษัทมีขนาดใหญ ประธานกรรมการบริหารเปนผูมีความสามารถและ

ประสบการณสูง และมีความเชื่อลวงหนาไปแลววาธุรกิจครอบครัวนั้นเติบโตอยางยั่งยืนเพราะ
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ภาวะผูนําของประธานกรรมการบริหารเทานั้น และมีแนวโนมที่ผูวิจัยจะใหความเชื่อถือในผูถูก

สัมภาษณในทุก ๆ กรณี 

                     (3)  กระบวนการสัมภาษณ 

                                ในกระบวนการสัมภาษณ ผูวิจัยจะมีจดหมายขอความอนุเคราะห

เพื่อขอนัดเวลาเขาสัมภาษณ โดยผานทางสํานักงานเลขานุการหรือสํานักงานประธาน

กรรมการบริหาร ดวยวิธีการนําไปสงโดยตรง จากนั้นจะติดตามดวยวิธีการโทรศัพทสอบถาม

เลขานุการประธานกรรมการบริหาร และขอเขาสัมภาษณตามวัน เวลา ท่ีผูใหสัมภาษณระบุไว ใน

การสัมภาษณจะขออนุญาตผูถูกสัมภาษณเพื่อทําการจดบันทึกและบันทึกเสียง และนํารายการจด

บันทึกและขอมูลเสียงที่บันทึกไวมาถอดเสียงการบันทึกและสอบทานกับในสวนที่ผูวิจัยบันทึกดวย

มือ เพื่อเก็บรายละเอียดบางสวนที่สําคัญที่ผูวิจัยไมไดทําการบันทึกดวยมือไวอีกครั้งหนึ่ง 

        4)  การทดสอบความถูกตองและความเชื่อถือได 

                 การนําทฤษฎีมาใชในการอธิบายปรากฏการณในงานวิจัย มีวิธีการพิสูจน

ทฤษฎีโดยการพิสูจนวาทฤษฎีนั้นไมถูกตอง (falsificability) และทฤษฎีนั้นไรประโยชน 

(unusefulness) ในการนําไปอธิบายปรากฏการณ Bacharach  (1989) อธิบายวา ความผิดพลาดของ

ทฤษฎีเกิดจากการที่ทฤษฎีนั้นถูกพิสูจนวาผิดและสมมติฐานนั้นไมถูกตอง (Popper,1959) การ

ออกแบบในการวิจัยจําเปนตองใหไดขอสรุปที่ถูกตองและเชื่อถือได (validity  and  reliability) เพื่อ

แสดงถึงคุณภาพของงานวิจัย ความถูกตองในงานวิจัยมี 2 ประเภท คือ ความถูกตองภายใน (internal  validity) 

และความถูกตองภายนอก (external validity) (Dooley, 1995)  

                 สวนความเชื่อถือได (reliability) เกี่ยวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลที่

ผิดพลาด ความเชื่อถือไดของการทดสอบเชิงประจักษเปนสิ่งตองทํากอนเพื่อใหไดมาซึ่งความ

ถูกตอง (Diamantopoulos and Schlegelmilch, 2000)             

                   5)  วิธีท่ีใชในการเก็บขอมูล 

  การเก็บขอมูลในการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

ครอบครัวนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีในการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (depth  interview) แบบไมมี

โครงสรางเครงครัด คือการดําเนินไปอยางเปนธรรมชาติ คือดําเนินไปเหมือนกับการ คุยกันอยางไม

เปนทางการ แมวาผูวิจัยจะทําการเตรียมหัวขอหรือประเด็นสําหรับการสัมภาษณไวแลวก็ตาม และ

ตอง “ทําการบาน” มาเปนอยางดี เสมือนวาทําการสัมภาษณอยางเปนทางการ แตบรรยากาศตองเปน

ธรรมชาติมากที่สุด ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามวิธีการที่กลาวนี้ในการสัมภาษณตัวอยางทุกคน การ

สัมภาษณจะมีลักษณะยืดหยุนและไมเปนทางการ เชน กรณีตัวอยาง คุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ท่ี

ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ  ก็เปนไปอยางไมเปนทางการ ผูวิจัยจึงไดทําการสัมภาษณโดยมีกรอบ
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แนวคําถามในเร่ืองธุรกิจครอบครัว และการสืบทอดธุรกิจ ไวในใจ ซ่ึงเพียงแตปอนคําถามเพียงหนึ่ง

หรือสองคําถาม คุณกอศักดิ์ ก็ไดเลาถึงธุรกิจครอบครัวและปจจัยที่มีตอความสําเร็จและการเติบโตที่

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวที่มีสมาชิกในตระกูลเจียรวนนท โดยการใชคําถามแบบไมมีโครงสราง 

กลาวคือใหคุณกอศักดิ์ไดตอบโดยไมมีคําถามเปนรายขอ แตเปนคําถามแบบเปด  ทําใหผูให

สัมภาษณไดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวไปเรื่อย ๆ ซ่ึงทําใหผูวิจัย ไดขอมูลอยางลึกซึ้งเปน

ประโยชนตองานวิจัยของผูวิจัยเปนอยางยิ่ง โดยอาศัยประสบการณท่ีผูใหสัมภาษณไดสัมผัสกับ

ธุรกิจครอบครัวอยางใกลชิดและคลุกคลีมานาน   เปนตน 

   ในการสัมภาษณเชิงคุณภาพ การมีสวนรวมของทั้งสองฝายเปนสิ่งที่ตอง

เนนเปนพิเศษ กลาวคือ  เปนการสัมภาษณท่ีท้ังสองฝายตองมีสวนรวมกันอยางแข็งขัน ไมใชฝายใด

ฝายหนึ่งแตเพียงขางเดียว  

    ในขณะที่ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณคุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน ซ่ึงผูวิจัยไม

คุนเคยมากอน แตกอนการสัมภาษณ ผูวิจัยไดเลาถึงมูลเหตุจูงใจที่สนใจทําดุษฎีนิพนธ  เรื่องธุรกิจ

ครอบครัวไทย เนื่องจากผูวิจัยไดคลุกคลีกับธุรกิจครอบครัวตั้งแตเล็ก ๆ จนกระทั่งจบการศึกษาก็ยัง

คลุกคลีกับธุรกิจครอบครัวจนกระทั่งถึงปจจุบัน  จึงมีความสนใจในเรื่องธุรกิจครอบครัว   ซ่ึงเปนเรื่องที่

คุณสุทธิชาติใหความสนใจมากเปนพิเศษ เนื่องจากตระกูลจิราธิวัฒนเปนตระกูลใหญ มีสมาชิก

ครอบครัวมากถึงกวา 170 คน จําเปนตองมีการบริหารจัดการ  และองคความรูเรื่องธุรกิจครอบครัว

เปนอยางดี จึงจะนําพาองคกรอยางบริษัทในกลุมเซ็นทรัลใหเติบโตอยางตอเนื่องและไปสูความ

ยั่งยืนได จนกระทั่งสรางความคุนเคยกับคุณสุทธิชาติ  ในระหวางการสัมภาษณทําใหคุณสุทธิชาติ 

ใหความเปนกันเองกับผูวิจัยและพูดคุยอยางสนุกสนาน จนกระทั่งทําใหผูวิจัยไดรับขอมูลในเชิงลึก

จากคุณสุทธิชาติ เกี่ยวกับ ความเปนเจเนอเรชั่นที่ 2 โดยผูถูกสัมภาษณพูดคุยและเลาถึงความเปน

ทายาทที่เปนผูวางระบบคณะกรรมการครอบครัวและคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการวางแผน

บมเพาะและเตรียมสมาชิกครอบครัวจิราธิวัฒนเพื่อเขาสูตําแหนงบริหารในระดับสูงของกลุม

เซ็นทรัล ดวย 

                 6)  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

                            สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ  และกรรณิการ สุขเกษม  (2547:  237-251) ไดอธิบายวา 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเปนขั้นตอนที่ต่ืนเตนและทาทายมากของกระบวนการวิจัยเชิง

คุณภาพ ท่ีตองการการสรางสรรค และการคนหาที่เปนระบบ ผูวิจัยตองมีแรงดลใจในการสราง

ผลงานควบคูกับความฉลาดเฉลียวในการคนหาแนวคิด และแบบแผนของความสัมพันธระหวาง

แนวคิดในขอมูลเพื่อเปนหนทางไปสูการสรางกรอบแนวคิดที่จะใชในการศึกษาปรากฏการณ  
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  ผูวิจัยจะตองคนหาและมองทฤษฎีท่ีจะใชทดสอบ ตลอดชวงเวลาของ

การศึกษาในกระบวนการวิเคราะหขอมูลเริ่มตั้งแตการเริ่มทําการศึกษาและสิ้นสุดในขณะที่เขียน

รายงานผล การวิเคราะหเปนเนื้อในหรือแกนสารและกิจกรรมตอเนื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ภายหลังจากที่ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการเชิงคุณภาพแลว ขั้นตอนตอมาคือการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ส่ิงแรกที่ตองคํานึงถึงคือ ประเภทขอมูลเชิงคุณภาพที่ตองการไดมาดวย

วิธีการที่ใชในการศึกษาภาคสนาม 

  ข้ันตอนของการ “กลั่น” เอาความหมายของปรากฏการณจากขอมูล ไม

เพียงแตความหมายในทัศนะของผูใหขอมูลแตละรายเทานั้น แตความหมายโดยทั่วไปของ

ปรากฏการณนั้น ๆ ดวย   

  หลังจากเตรียมขอมูลใหอยูในสภาพที่พรอมจะวิเคราะหแลว ผูวิจัยจะเริ่ม

จากการ “สํารวจตัวเอง” เพื่อดูวาตนเองมีอคติหรือมีขอสรุปที่คิดไวกอนหรือไม ถาพบวามีอยู ผูวิจัย

จะตองพยายามขจัดออกไปใหหมดกอนที่จะเริ่มตนทํางานวิเคราะหขอมูล หรืออยางนอย ถาขจัด

ออกไปไมหมด ก็ตองยอมรับวามีอคติหรือมีขอสรุปอะไรบางที่นาจะเกิดขึ้น อคติเชนวานี้ก็

เหมือนกับการที่ผูวิจัย “ปกธง” ไวกอนวาขอสรุปที่ตองการจะเปนอะไร นี่เปนสิ่งที่ผูวิจัยจะพยายาม

ขจัดออกไปใหหมดกอนลงมือทําการวิเคราะหขอมูล    

  ข้ันตอมาของการวิเคราะหคือ การแตกขอมูล ออกเปนสวนยอย ๆ ตาม

ความหมายที่ปรากฏอยูในแตละสวนเพื่อสะดวกในการคัดและแยกขอมูลออกเปนเรื่อง ๆ แตละ

สวนของขอมูลที่ “ชําแหละ” ออกมาเชนนั้นจะถูกนิยามและใหความหมาย ส่ิงนี้เปนเหมือนการให

รหัสที่ทําในกระบวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพทั่วไปนี่เอง ตอจากนั้นสวนตาง ๆ จะตองถูก

นํามาเขากระบวนการตีความ และตรวจสอบความเขาใจของผูวิจัยตอคําตอบของผูใหสัมภาษณมาก

นอยเพียงใด  เพื่อยืนยันวาการตีความและความเขาใจของผูสัมภาษณ ตรงตามที่ผูตอบหมายถึง

เพียงใด 

 ในงานวิจัยนี้การวิเคราะหขอมูลจะเริ่มตนจาก การจดบันทึก การ

สัมภาษณเชิงลึก บันทึกเตือนความจํา บันทึกการทบทวน และการบันทึกเสียง ซ่ึงผูวิจัยไดขอมูลจาก

การสัมภาษณเชิงลึกสมาชิกครอบครัวที่เปนผูบริหารระดับสูงในธุรกิจครอบครัวจํานวน 8 คน และ

ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจครอบครัวอีก 1 คน เมื่อไดขอมูลมาแลวจะตองมีการคิดคนหาวิธีการทําการ

วิเคราะห ตีความและการฝกปฏิบัติตามจิตวิสัยของผูวิจัย ดวยขั้นตอนที่ซํ้า ๆ ยอนกลับไปกลับมา 

แตก็กาวหนาไปเรื่อย ๆ โดยการเก็บขอมูลไป จัดกลุม (categories) ไป และใหรหัสไป (coding) เมื่อ

เก็บขอมูลเพิ่มเติมไดขอมูลใหมมาก็วกกลับมาจัดกลุมใหม และอาจใหรหัสใหม (re-coding) แตละกลุมที่ได



 164 

 

เปนหนึ่งแนวคิด (concept) ดําเนินการไปเรื่อย ๆ จนไมมีกลุมใหมหรือแนวคิดใหมเกิดขึ้น แนวคิด

ใหมนั้นครอบคลุมไมแตเฉพาะกลุมแตรวมถึงสัมพันธระหวางกลุมอีกดวย 

 สรุปไดวาขั้นตอนการวิเคราะหประกอบดวย ข้ันตอนการจัดทําและ

จัดเก็บขอมูล ข้ันตอนการใหรหัสและการพัฒนาระบบประเภท และขั้นตอนการแจงนับ เพื่อนํา

ขอมูลที่ไดในขั้นสุดทายมาใชในรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับงานวิจัยนี้ตอไป     
    

3.7  สรุป 
 

 ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว  จะใช

ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ และระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก

ประธานกรรมการบริหารที่เปนธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน จํานวน 9 ตัวอยาง โดย

คัดเลือกตัวอยางจากธุรกิจครอบครัวในกลุมธุรกิจที่แตกตางกัน ประธานกรรมการบริหารอยูในรุน

กอตั้ง รุนที่หนึ่ง รุนที่สอง และรุนที่สามขึ้นไป จํานวน 6 ตัวอยาง ประธานกรรมการบริหารที่เปน

ผูบริหารมืออาชีพที่ไมใชสมาชิกครอบครัว จํานวน 2  ตัวอยาง นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ

ครอบครัว จํานวน 1 ตัวอยาง   

 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จะทําการเก็บตัวอยางที่เปนธุรกิจครอบครัวจากตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย จากบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 472 บริษัท โดยการศึกษาจากโครงสรางการถือหุน

ของบริษัทจดทะเบียนดังกลาว โดยใชหลักเกณฑการถือหุนของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ไมวาจะโดย

เครือญาติ บริษัทโฮลดิ้ง การถือหุนแทน รวมกันไมนอยกวารอยละ 10 และกอตั้งโดยสมาชิกตระกูล

ใดตระกูลหนึ่ง และมีสมาชิกในตระกูลนั้นเปนประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการซึ่ง

สามารถควบคุม กําหนดนโยบายและมีอํานาจการจัดการธุรกิจนั้นได  จากนั้นจะทําการศึกษาจากผล

การประกอบการยอนหลังประมาณ 10 ป วาบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวมีการเติบโต

อยางตอเนื่องโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนเหลานั้น เพื่อทําการแยกกลุมธุรกิจ

ครอบครัวออกเปนสองกลุมคือ กลุมธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน และกลุมธุรกิจครอบครัวที่

มีการเติบโตแตไมยั่งยืน 

  จากนั้นจะใชสถิติเชิงพรรณนา รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด เพื่อ

อธิบายตัวแปรตัวเดียว ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของ

ธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวนการตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อ

วิเคราะหปจจัยที่มีผลมีอิทธิพลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สถิติเชิงวิเคราะหใชวิธีการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของประชากรกลุมธุรกิจ

ครอบครัวที่มีการเติบโตอยางยั่งยืนและกลุมธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืนวา ภาวะผูนําของ
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ธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการครอบครัวและ

คณะกรรมการบริหาร วัฒนธรรมครอบครัวและ ความไดเปรียบในการแขงขัน มีความแตกตางกัน

หรือไม 

 เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อวิเคราะหและสรางตัวแบบธุรกิจครอบครัวไทยที่มีการ

เติบโตที่ยั่งยืน โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค (logistic regression analysis) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม คือการเติบโตที่ยั่งยืนกับตัวแปรอิสระไดแก ภาวะผูนําของธุรกิจ

ครอบครัว  การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการครอบครัวและคณะกรรมการ

บริหาร วัฒนธรรมครอบครัว และความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว และเพื่อ

พยากรณโอกาสที่จะเกิดเหตุการณการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทย เมื่อทราบตัวแปร

อิสระจะทําใหสามารถพยากรณเหตุการณท่ีจะทําใหธุรกิจครอบครัวมีการเติบโตที่ยั่งยืนได 

 เมื่อไดผลการวิเคราะหท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณแลว ผูวิจัยจะทําการ

วิเคราะหวาผลการวิจัยเชิงปริมาณและผลการวิจัยเชิงคุณภาพมีความสอดคลองกัน ไมสอดคลองกัน 

หรือขัดแยงกันหรือไม เพื่อเปนการตรวจสอบความถูกตองของงานวิจัยนี้อีกครั้งหนึ่งตอไป 



บทท่ี  4 
 

ผลการวิจัย 
 

 4.1   บทนํา 
 

พิชิต     พิทักษเทพสมบัติ (2548 : 586) ไดกลาวถึงการนําเสนอผลการวิจัยไววา  “ในการ
วิเคราะหและแปลความหมายของขอมูล ผูวิจัยจะตองเสนอเหตุผล ในทางทฤษฎีวาทําไมจึงทําการ
วิเคราะหในเร่ืองนั้น ๆ  แลวเสนอขอมูลท่ีมีความเกี่ยวของกันกับเร่ืองนั้น แปลความหมาย และ
ช้ีใหเห็นวาข้ันตอนตอไปควรจะทําอยางไร”                                                   

บทท่ี 4  ผลการวิจัย มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลที่ไดรับจากการวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดจาก
การสํารวจดวยแบบสอบถาม ซ่ึงจะสนับสนุนขอคนพบจากงานวิจัยเชิงปริมาณ ดวยขอคนพบจาก
กรณีศึกษาท่ีไดรับจากการสัมภาษณเชิงลึกในวิจัยเชิงคุณภาพตอไป  

 การวิจัยเชิงปริมาณท่ีไดจากการสํารวจมาจาก ขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับการออกแบบ 
ใหเปนมาตรวัดท่ีมีความถูกตอง และเช่ือถือไดภายใตเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของ
ธุรกิจครอบครัว ซ่ึงออกแบบเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ (Watkins and Marsick, 
1996) การใชมาตรวัดท่ีผานการทดสอบท้ังความถูกตองและเช่ือถือได สามารถใชตอบวัตถุประสงค
และคําถามของงานวิจัยได (Yang et al., 1977; Ellinger et al., 2000 and Selden and Watkins, 2002)  
ขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถาม จํานวน  172  ชุด เปนตัวแทนของตัวอยางบริษัทจดทะเบียน ท่ีเปน
ธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีมีการเติบโตอยางยั่งยืน และมีการเติบโตแต
ไมยั่งยืน จากประชากรที่เปนธุรกิจครอบครัวท้ังท่ีเติบโตอยางยั่งยืน  และเติบโตแตไมยั่งยืน  จํานวน
ท้ังส้ิน 176  ตัวอยาง  ซ่ึงเปนแบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับจากการสงทางไปรษณีย คร้ังท่ีหนึ่ง
จํานวน 87 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 49.0 ไดรับทางไปรษณีย   จากการออกหนังสือทวงถาม คร้ังท่ี 
สอง  จํานวน 45 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 26.0 ไดรับทางไปรษณียจากการทวงถาม คร้ังท่ีสาม 
จํานวน 21 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 12.0  ไดรับจากโทรสาร จํานวน 5  ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 3 
ไดรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)  3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 2.0  และผูวิจัยไดดําเนินการ
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เขาทําการสัมภาษณเอง จํานวน 11 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 6.0   รวมเปนตัวอยางที่ตอบกลับทั้งสิ้น 

172 ตัวอยาง คิดเปนอัตราการตอบกลับ (response  rate) เทากับรอยละ 97.7   ในสวนการวิจัยเชิง

คุณภาพ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณตัวอยาง จํานวน 8 กรณีศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย ประธาน

กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนสมาชิกครอบครัวในธุรกิจครอบครัว จํานวน 6   ตัวอยาง  เปน

ประธานเจาหนาที่บริหารที่เปนผูบริหารมืออาชีพที่ไมใชสมาชิกครอบครัวในธุรกิจครอบครัว 

จํานวน 2 ตัวอยาง และเปนนักวิชาการธุรกิจครอบครัว จํานวน 1 ตัวอยาง 

 การนําเสนอในบทนี้แบงออกเปน 5 สวนดวยกัน คือ สวนที่ 4.2 พรรณนาขอมูลตาม

วัตถุประสงคขอที่ 1 ของงานวิจัยนี้ ซ่ึงเปนวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับภูมิหลังของธุรกิจครอบครัวจาก

การสํารวจ สวนที่ 4.3 พรรณนาขอมูลที่เกี่ยวกับภูมิหลังของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงเปนตัวอยางที่ไดทํา

การสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 8 กรณีศึกษา สวนที่ 4.4   ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

ครอบครัวโดย 4.4.1 สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ขอมูลที่ไดจากการ

สํารวจเชิงปริมาณและจากการสัมภาษณเชิงลึกจากกรณีศึกษา เพื่อตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้

ในขอที่ 1 เพื่อพรรณนาตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และ 4.4.2 เปนสถิติวิเคราะห เพื่อแสดง

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม คือการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว  และสวนสุดทาย 4.4.3  เปนการสรุปสําหรับบทที่ 4  นี้  

  คําถามวิจัยขอแรกของงานวิจัยนี้คือ “ปจจัยอะไรที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

ครอบครัวในตลาดหลักทรัพยไทย” และเพื่อจะตอบคําถามวิจัยโดยตรวจสอบผานการกําหนด

วัตถุประสงคของงานวิจัย วัตถุประสงคของงานวิจัยไดกําหนดไววา 

 1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  

 2. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 3.   เพื่อสรางตัวแบบธุรกิจครอบครัวไทยที่ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตที่ยั่งยืน 

 เพื่อใหวัตถุประสงคท้ัง 3 ขอบรรลุสัมฤทธิผล ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอน 3 ข้ันตอนเพื่อให

งานวิจัยนี้บรรลุวัตถุประสงค  ข้ันแรกคือการทบทวนวรรณกรรมโดยการรวบรวมศึกษาและทํา

ความเขาใจทฤษฎีธุรกิจครอบครัวและที่เกี่ยวของ และปจจัยที่มีผลมีอิทธิพลตอการเติบโตอยาง

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว  ข้ันที่สอง เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งเปนประชากรสําหรับงานวิจัยนี้ โดยตัวอยางที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ 

ธุรกิจครอบครัวภายใตนิยามปฏิบัติการธุรกิจครอบครัว ซ่ึงทําการคัดเลือกจากประชากรซึ่งเปน

บริษัทจดทะเบียนจํานวน  472  บริษัท ไดธุรกิจครอบครัวจํานวน 202  ตัวอยาง   จากนั้นจะทําการ
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วิเคราะหวาธุรกิจครอบครัวทั้ง  202 ตัวอยาง เพื่อคนหาธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืนและ

ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืน โดยการพิจารณาวิเคราะหจากงบการเงินของทั้ง 202 ตัวอยาง 

เพื่อแยกกลุมธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืนและกลุมธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืน ใน

ข้ันตอนการวิจัยเชิงปริมาณจะใชแบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัยเชิงสํารวจ  

 ภายใตกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ ตัวอยาง 30 ตัวอยาง ใชเพื่อทดสอบความเชื่อถือไดของ

แบบสอบถามธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน 101 ตัวอยาง และธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไม

ยั่งยืน 71 ตัวอยาง ไดสงแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนประธาน

กรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการของธุรกิจครอบครัวทั้ง 172  ตัวอยาง ซ่ึงไมใชตัวอยางที่ได

ใชในการทดสอบมาตรวัดมาแลว  

สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดคัดเลือกตัวอยางจากธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จอยาง

สูง และมีการเติบโตอยางยั่งยืน จํานวน 8 กรณีศึกษา โดยทําการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 9 ตัวอยาง 

ไดแก กลุมธนาคารกรุงเทพ (ตระกูลโสภณพนิช)  กลุมเซ็นทรัล (ตระกูลจิราธิวัฒน)  กลุมสามารถ

คอรปอเรชั่น (ตระกูลวิไลลักษณ)   กลุมไทยซัมมิท (ตระกูลจึงรุงเรืองกิจ) กลุมอมตะ (ตระกูลกรมดิษฐ)

เครือเจริญโภคภัณฑ (ตระกูลเจียรวนนท) กลุมเมเจอร-อีจีวี (ตระกูลพูลวรลักษณ) และกลุมทีเคเอส

(ตระกูลมงคลสุธี)  ซ่ึงจะเปนตัวอยางที่ถูกคัดเลือกอยางพิถีพิถัน คือ ตัวอยางที่มีลักษณะพิเศษสุดขั้ว 

มีประสบการณมาก, ครอบคลุมความหลากหลายของประชากรไดมากที่สุด หรือมีลักษณะ

เหมือนกัน  นอกจากนี้ยังทําการสัมภาษณนักวิชาการดานธุรกิจครอบครัวชั้นนําของประเทศไทย 

คือ รศ.ดร.จีรเดช  อูสวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สําหรับวัตถุประสงคของการศึกษา

กรณีศึกษาและสัมภาษณเชิงลึก ก็เพื่อทําการทดสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดมาจาก

การวิจัยเชิงสํารวจโดยวิธีการทดสอบแบบสามเสา (triangulation) 

 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจาก

การสํารวจ และทําการแปรผลใหสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี ท่ีไดรับจากการทบทวนวรรณกรรม 

และนําขอมูลที่ไดรับจากกรณีศึกษาซึ่งทําการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสนับสนุนผลที่ไดรับจากการวิจัย

เชิงสํารวจ ดังกลาว สําหรับหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ในงานวิจัยนี้คือธุรกิจครอบครัว  

 

4.2 ภูมิหลังของธุรกิจครอบครัวที่ไดจากการวิจัยเชิงสํารวจ 
 

               ผลการศึกษา ไดแสดงขอคนพบที่สําคัญของการรวบรวมแบบสอบถามจากการวิจัยเชิง

สํารวจเพื่อพรรณนาภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถามและภูมิหลังของธุรกิจครอบครัว 
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               4.2.1 การนิยามธุรกิจครอบครัว  

                 ในบทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม  ผูวิจัยไดกําหนดนิยามที่ใชเปนหนวยวิเคราะหของงานวิจัยนี้ คือ

ความเปนเจาของ, หุนสวนในบริษัทหรือในรูปแบบใดๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงทําใหเปนเจาของหรือ

หุนสวน มีอํานาจในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวนั้นได และธุรกิจนั้นไดกอตั้งโดยเจาของที่

เปนคนในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง และสมาชิกครอบครัวเขามาเปนผูบริหารจัดการ และ/หรือเปน

ตัวแทนอยูในคณะกรรมการบริหาร 

   เพื่อใหม่ันใจไดวาผูตอบแบบสอบถาม มีความเกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัวและเปนไปตาม

การกําหนดนิยามของธุรกิจครอบครัว ผูตอบแบบสอบถามจะตองเปนตัวแทนของธุรกิจครอบครัว 

ท่ีมีโครงสรางของธุรกิจในลักษณะเปนเจาของ มีสวนรวมในการบริหารจัดการในโครงสรางคณะ

กรรมการบริหารและสามารถควบคุมการบริหารธุรกิจครอบครัวได ตามนิยามปฏิบัติการในบทที่ 2  

อยางถูกตอง 

 ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพื่อเลือกตัวอยาง ท่ีเปนธุรกิจครอบครัวจากประชากรที่เปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 472 บริษัท (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 

2550) ดวยวิธีการศึกษาโครงสรางการถือหุนของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด โดยการพิจารณา

กําหนดธุรกิจครอบครัวจากสมาชิกในครอบครัวตระกูลใดตระกูลหนึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวา

รอยละ 10  

  ผลการศึกษาไดบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวจํานวน 176 บริษัท เพื่อใชเปนกลุม

ตัวอยาง จากนั้นจะทําการศึกษาตัวอยางทั้ง 176  บริษัทวาสมาชิกครอบครัวที่เปนผูถือหุนรายใหญท่ี

มีอํานาจในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวนั้น ซ่ึงจากการศึกษาพบวาจะเปนประธาน

กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูจัดการ 

 ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการโดยตรง และ

เพื่อเปนการยืนยันวาบริษัทจดทะเบียนนั้นเปนธุรกิจครอบครัว ผูวิจัยไดมีขอคําถามใน

แบบสอบถามเพื่อถามผูตอบแบบสอบถามวาธุรกิจของทานเปนธุรกิจครอบครัวหรือไม หากผูตอบ

แบบสอบถามตอบกลับมาวาไมเปนธุรกิจครอบครัว แตไดตอบคําถามทุกขอคําถามที่แสดงถึงความ

เปนธุรกิจครอบครัว ผูวิจัยจะโทรศัพทเพื่อสอบถามผูตอบแบบสอบถามเพื่ออธิบายนิยามของผูวิจัย

วาอยางไรจึงถือวาเปนธุรกิจครอบครัว ซ่ึงรอยละ 90 ยอมรับวาธุรกิจที่ตนเองบริหารจัดการอยูเปน

ธุรกิจครอบครัว  จากนั้นผูวิจัยจะทําการศึกษาวิเคราะหงบการเงินของทั้ง 176 ตัวอยาง โดยพิจารณา

วาธุรกิจครอบครัวใดมีการเติบโตอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลามากกวา 10 ปข้ึนไป 

 ซ่ึงจากแบบสอบถามที่ตอบกลับมาจํานวน 172  ตัวอยาง และทุกกรณีศึกษาที่ผูวิจัยได

สัมภาษณเชิงลึก ไดแสดงถึงนิยามของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความเห็นที่
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แสดงเปนขอความสําคัญวา บทบาทของสมาชิกครอบครัวในตระกูลในธุรกิจครอบครัว ไดรับการ

บริหารจัดการควบคุมโดยสมาชิกครอบครัวในบทบาทความเปนเจาของ และดํารงความเปนเจาของ

ไวโดยการวางแผนสืบทอดทายาทธุรกิจใหแกสมาชิกในครอบครัว การตัดสินใจเรื่องสําคัญทําโดย

สมาชิกในครอบครัวซึ่งอยูในตําแหนงสูงสุดของบริษัท อาทิ ประธานกรรมการบริหาร หรือ

กรรมการผูจัดการ 

 สรุปไดวาจากการวิเคราะหพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามและพื้นฐานทางธุรกิจ เจาของ

ที่มาจากสมาชิกครอบครัวเปนผูกําหนดทิศทางของธุรกิจไดและพบวาเปนธุรกิจครอบครัวที่มี

โครงสรางการจัดการแบบครอบครัวประสมประสานกับโครงสรางแบบมืออาชีพ แตบทบาทของ

สมาชิกครอบครัวมีสูงมากกวา และประธานกรรมการบริษัทที่เปนสมาชิกครอบครัวยอมรับวาธุรกิจ

ท่ีตนเองบริหารอยูเปนธุรกิจครอบครัว 

 การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 3 ไดคนพบตัวแปรอิสระที่มีผลมีอิทธิพลตอการเติบโตที่

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทย ซ่ึงใชในการสรางกรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้ไดแก ภาวะผูนําของ

ธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการครอบครัว  วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว และความไดเปรียบในการแขงขันของ

ธุรกิจครอบครัว กรอบแนวคิดที่สรางขึ้นในงานวิจัยนี้เพื่อตอบคําถามวัตถุประสงคขอที่ 1 ซ่ึงได

กลาวไววา เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยไทย 

 ตัวแบบ แนวคิด และทฤษฎีพ้ืนฐานและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัว ผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ  ไดนํามาประยุกตใชกับกรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้ ซ่ึงไดจากการทบทวนวรรณกรรมอยาง

เขมขน 

 เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยขอแรก เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  กลาวคือเปน การศึกษาเพื่อการ

พรรณนา รอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด เพื่ออธิบายภูมิหลังของผูตอบ

แบบสอบถาม  ภูมิหลังของธุรกิจครอบครัว  ตัวแปรปจจัยที่มีผลมีอิทธิพลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของ

ธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยไทย 

   การใชสถิติเชิงพรรณนาตัวแปรตัวเดียว เกี่ยวกับภูมิหลังของธุรกิจครอบครัว จําแนกตาม

ลักษณะตางๆ ปรากฏดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1  รอยละของภูมิหลังธุรกิจครอบครัว จําแนกตามลักษณะตาง ๆ 

 

 

 ผูตอบแบบสอบถามถือหุนทั้งโดยตัวเองและการถือหุนแทนโดยครอบครัว / ญาติ / บริษัท 

holding รอยละ 50 ข้ึนไป เทากับ 43.6 % รอยละ 21 ถึงรอยละ 30 เทากับ 16.8 % และถือหุนตั้งแต

รอยละ 31 ถึง 40 เทากับ10.9% ผูตอบแบบสอบถามถือหุนรวมกันนอยที่สุด รอยละ 5 ถึงรอยละ10 

เทากับ  2.0% 

ภูมิหลังธุรกิจครอบครัว รอยละ(จํานวน) 

การถือหุนในธุรกิจครอบครัว  

  นอยกวารอยละ 5 

รอยละ 5 ข้ึนไปถึงรอยละ 10 

รอยละ 11 ข้ึนไปถึงรอยละ 20  

รอยละ 21 ข้ึนไปถึงรอยละ 30 

รอยละ 31 ข้ึนไปถึงรอยละ 40 

รอยละ 41 ข้ึนไปถึงรอยละ 50 

รอยละ 50 ข้ึนไป 

ไมตอบ 

     รวม 

- 

2.0(2) 

6.9(7) 

16.8(17) 

10.9(11) 

10.9(11) 

43.6(44) 

8.9(9) 

100(101) 

ธุรกิจครอบครัวนี้ กอตั้งเมื่อป พ.ศ. ใด  

 กอนป พ. ศ  2501 

พ.ศ. 2501 - 2515 

พ.ศ. 2516 – 2530 

พ.ศ. 2531 – 2545 

ไมตอบ 

      รวม 

5.0(5) 

22.8(23) 

43.6(44) 

24.8(25) 

4.0(4) 

100(101) 

ธุรกิจครอบครัวนี้ มีการเติบโตอยางตอเนื่อง  

 ใช 

ไมใช 

ไมตอบ 

    รวม 

84.2 (85) 

1.0(1) 

14.9(15) 

100(101)   
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 ธุรกิจครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามกอตั้งในระหวางป พ.ศ. 2516-2530 คิดเปน 43.6%  

กอตั้งในระหวางปพ.ศ.2531-2545 คิดเปน 24.8% และกอตั้งในระหวางป พ.ศ.2501-2515 คิดเปน 

22.8 %  ผูตอบยืนยันวาธุรกิจมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 84.2% ไมสามารถตอบคําถามได 14.9% 

 

ตารางที่ 4.2  รอยละของภูมิหลังสวนบุคคล จําแนกตามลักษณะตาง ๆ  

 

ภูมิหลังสวนบุคคล รอยละ (จํานวน) 

ตําแหนง  

 ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

อ่ืน ๆ 

ไมตอบ 

     รวม 

78.2(79) 

8.9(9) 

9.9(10) 

3.0(3) 

100(101) 

ระดับการศึกษา  

 ตํ่ากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

อ่ืน ๆ 

ไมตอบ 

     รวม 

2.0(2) 

26.7(27) 

63.4(64) 

3.0(3) 

1.0(1) 

4.0(4) 

100(101) 

สาขาวิชาชีพที่จบการศึกษา  

 บัญชี 

บริหารธุรกิจ 

วิศวกรรมศาสตร 

กฏหมาย 

อ่ืน ๆ 

ไมตอบ 

    รวม 

10.9(11) 

45.5(46) 

29.7(30) 

1.0(1) 

8.9(9) 

4.0(4) 

100(101) 
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 ตารางที่ 4.2 (ตอ)  

 

 

 ภูมิหลังสวนบุคคล รอยละ (จํานวน) 

 เขามาดําเนินธุรกิจเมื่อป พ.ศ.ใด 

   พ.ศ. 2500 - 2510 

   พ.ศ. 2511 - 2520 

   พ.ศ. 2521 - 2530 

   พ.ศ. 2531 - 2540 

   พ.ศ. 2541 - 2550 

  ไมตอบ 

        รวม 

 

1.0(1) 

16.8(17) 

25.7(26) 

39.6(40 

8.9(9) 

7.9(8) 

100(101) 

  

 ผูตอบแบบสอบถามเปนประธานกรรมการบริหารบริษัท 78.2% เปนกรรมการผูจัดการ  

8.9%  มีการศึกษาในระดับปริญญาโท 63.4% ปริญญาตรี 26.7% และต่ํากวาปริญญาตรี 2.0% สวน

สาขาวิชาชีพที่จบคือ บริหารธุรกิจ 45.5%  วิศวกรรมศาสตร 29.7% และบัญชี 10.9%  

 ผูตอบแบบสอบถามเขามาดําเนินธุรกิจในระหวางปพ.ศ. 2531-2540 คิดเปน 39.6% ใน

ระหวางป พ.ศ.2521-2530 คิดเปน 25.7% และระหวางปพ.ศ.2511-2520 คิดเปน 16.8%  

 

ตารางที่ 4.3    รอยละภูมิหลังสวนบุคคล จําแนกตามลักษณะตาง ๆ  

 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัว รอยละ (จํานวน) 

ความเกี่ยวของกับเจาของ 

 มี 

ไมมี 

ไมตอบ 

    รวม 

4.0(4) 

2.0(2) 

94.1(95) 

100(101) 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัว                                                                                  รอยละ (จํานวน) 

 

มีความสัมพันธกับเจาของอยางไร 

 นอง 

ผูถือหุนใหม 

บุตร 

ไมมีความสัมพันธ 

ไมตอบ 

    รวม 

1.0(1) 

1.0(1) 

2.0(2) 

2.0(4) 

94.1(95) 

100(101)  

        

 หากผูตอบแบบสอบถามไมใชเจาของธุรกิจครอบครัว ผูตอบมีความเกี่ยวของกับเจาของ

ธุรกิจครอบครัว 66.7% ไมมีความเกี่ยวของ 33.3%  และเมื่อถามวามีความเกี่ยวของกับเจาของใน

ฐานะอะไร 2.0 % ตอบวาเปนบุตรและ 1.0 % ตอบวาเปนผูถือหุนใหม          

 

ตารางที่ 4.4  รอยละของลักษณะทางธุรกิจครอบครัว จําแนกตามลักษณะตาง ๆ 

 

ลักษณะภูมิหลังทางธุรกิจ รอยละ(จํานวน) 

ลักษณะของธุรกิจ  

 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

สินคาอุปโภคบริโภค 

ธุรกิจการเงิน 

สินคาอุตสาหกรรม 

อสังหาริมทรัพยและกอสราง 

ทรัพยากร 

บริการ 

เทคโนโลยี 

ไมตอบ 

   รวม 

10.9(11) 

12.9(13) 

5.9(6) 

16.8(17) 

17.8(18) 

3.0(3) 

22.8(23) 

5.9(6) 

4.0(4) 

100(101) 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 

 

ลักษณะภูมิหลังทางธุรกิจ รอยละ(จํานวน) 

จํานวนพนักงานและลูกจาง  

 นอยกวา 100 คน 

101 – 1,000 คน 

1,001 – 5,000 คน 

5,000 คนขึ้นไป 

ไมตอบ 

    รวม 

2.0(2) 

33.7(34) 

49.5(50) 

7.9(8) 

6.9(8) 

100(101) 

            X=  3,550            SD  =  18.1              Min =  50   

การเขาสูธุรกิจครอบครัว 

        Max =  50,000               

 เปนทายาท 

พ่ีนอง 

มาจากหลายตระกูล 

อ่ืน ๆ 

ไมตอบคําถาม 

     รวม 

70.3(71) 

5.9(6) 

5.0(5) 

13.9(14) 

5.0(5) 

100(101) 

               

ลักษณะทางธุรกิจของธุรกิจครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนธุรกิจบริการ 22.8% 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง 17.8 %  สินคาอุตสาหกรรม 16.8% และสินคาอุปโภคบริโภค 12.9 %   

ธุรกิจครอบครัวของผูตอบมีพนักงานและลูกจาง ต้ังแต 1,001-5,000 คน 49.5% จํานวน  

101-1,000 คน  คิดเปน 33.7% และตั้งแต 5,000 คนขึ้นไปเทากับ 7.9% ธุรกิจครอบครัวสวนใหญมี

พนักงานและลูกจางเฉลี่ย จํานวน 3,550 คน ตํ่าที่สุด 50 คน และสูงที่สุด 50,000 คน 

 ผูตอบแบบสอบถามเขาสูธุรกิจครอบครัว  โดย เปนทายาทของผูกอตั้ง คิดเปน  70.3%  มา

จากพี่นองในตระกูลเดียวกัน คิดเปน  5.9%  และมาจากหลายตระกูล  คิดเปน   5.0% 
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ตารางที่ 4.5  รอยละภูมิหลังทางธุรกิจครอบครัว จําแนกตามลักษณะตาง ๆ 

 

ลักษณะภูมิหลังทางธุรกิจครอบครัว รอยละ(จํานวน) 

ผูตอบคําแบบสอบถามอยูในรุน (Generation) ใด  

 รุนที่ 1 

รุนที่ 2 

รุนที่ 3 

รุนที่ 4 

ไมตอบ 

    รวม 

38.6(39) 

40.6(41) 

8.9(9) 

1.0(1) 

10.9(11) 

100(101) 

 จํานวนสมาชิกครอบครัวในธุรกิจครอบครัว    

  1 – 5  

6 – 10  

ต้ังแต 11 คนขึ้นไป 

ไมตอบ 

     รวม 

50.5(51) 

14.9(15) 

23.8(24) 

10.9(11)  

100(101) 

             X= 8.3                  SD  = 18.9                  Min  =   1                  Max =  173 

จํานวนสมาชิกครอบครัวที่เปนผูบริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหาร) 

  1 – 3 

4 – 6  

 7 – 10 

ไมตอบ 

    รวม 

76.2(77) 

12.9(13) 

3.0(3) 

7.9(8) 

100(101) 

                    X= 2.8             SD  =  1.5                  Min  =   1                       Max =   10 

จํานวนผูบริหารระดับสูงที่ไมใชสมาชิกครอบครัว  

  1 – 5 

6 – 10 

11 – 15  

ต้ังแต 16 คนขึ้นไป 

  รวม 

29.7(30) 

50.5(51) 

11.9(12) 

1.0(1) 

100(101) 

                      X= 7.5            SD  =  4.2                 Min  =   1                       Max =   30 



 177 
 
 

การเขาสูธุรกิจครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนทายาท 70.3% เปนพี่นองใน

ตระกูล 5.9% และ มาจากหลายตระกูล 5.0%  ผูตอบแบบสอบถามเปนสมาชิกครอบครัวที่อยูในรุน

(generation) ท่ี 2 คิดเปน 40.6% อยูในรุนที่ 1 คิดเปน 38.6% และอยูในรุนที่ 3 คิดเปน 8.9%   

สมาชิกครอบครัวที่อยูในธุรกิจครอบครัว จํานวนระหวาง 1-5 คน 50.5% จํานวนระหวาง 

6-10 คน 14.9%  โดยเฉล่ียแลวมีสมาชิกครอบครัวที่อยูในธุรกิจครอบครัวจํานวน 8 คน ตํ่าสุด 1 คน

และมีสมาชิกครอบครัวที่อยูในธุรกิจครอบครัวสูงสุด จํานวน 173 คน 

สมาชิกครอบครัวที่เปนผูบริหารระดับสูง (ในคณะกรรมการบริหาร)ในธุรกิจครอบครัว 

จํานวนตั้งแต  1-3 คน จํานวน 76.2%  ต้ังแต 4-6  คน จํานวน 12.9% และตั้งแต 7-10 คน จํานวน 

3.0% โดยเฉลี่ยสมาชิกครอบครัวที่เปนผูบริหารระดับสูง มีจํานวน 3 คน ตํ่าสุด 1 คนและสูงสุด 10 

คน   จํานวนผูบริหารระดับสูงที่ไมไดเปนสมาชิกครอบครัวตั้งแต  6-10 คน 50.5%  ต้ังแต 1-5 คน 

29.7%  และตั้งแต 11-15  คน 11.9%  โดยเฉล่ียธุรกิจครอบครัวสวนใหญมีผูบริหารระดับสูงที่ไมได

เปนสมาชิกครอบครัว จํานวน  8  คน ตํ่าที่สุดจํานวน 1 คน และสูงที่สุดจํานวน 30 คน 

ตารางที่ 4.6 รอยละของภูมิหลังธุรกิจครอบครัว 

 

ลักษณะภูมิหลังทางธุรกิจครอบครัว รอยละ(จํานวน) 

คณะกรรมการบริหารมีท่ีปรึกษาที่ไมใชสมาชิกครอบครัว 

 มี 

ไมมี 

ไมตอบ 

     รวม 

81.2(82) 

10.9(11) 

7.9(8) 

100(101) 

จํานวนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารที่ไมใชสมาชิกครอบครัว 

  1 – 3  คน 

4 – 6  คน 

ต้ังแต 7 คนขึ้นไป 

ไมตอบ 

     รวม 

69.3(70) 

5.0(5) 

4.0(4) 

 

100(101) 

               X= 2.5            SD  =  2.0                 Min  =   1.0                     Max =   11 

 

ในคณะกรรมการบริหารมีท่ีปรึกษาที่ไมใชสมาชิกครอบครัว 81.2 % คณะกรรมการบริหาร

มีท่ีปรึกษาที่เปนสมาชิกครอบครัว 10.9% จํานวนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารที่ไมใชสมาชิก
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ครอบครัวตั้งแต 1-3 คน 69.3%  ต้ังแต  4-6 คน 5.0%  และตั้งแต  7-10 คนขึ้นไป 4.0% โดยเฉลี่ย

คณะกรรมการบริหารมีท่ีปรึกษาที่ไมใชสมาชิกครอบครัวเฉลี่ย 3 คน ตํ่าสุด 1 คน สูงสุด 11 คน 
 

ตารางที่  4.7  รอยละของลักษณะธุรกิจครอบครัว 

ลักษณะภูมิหลังทางธุรกิจครอบครัว รอยละ(จํานวน) 

คุณสมบัติของสมาชิกที่จะมาเปนผูบริหารระดับสูง  

 ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

อ่ืน ๆ  

ไมตอบคําถาม 

     รวม 

 

52.5(5.3) 

40.6(41) 

1.0(1) 

4.0(4) 

2.0(2) 

100(101) 

 อายุ 

ตํ่ากวา 20 ป 

21 ป – 30 ป 

31 ป – 40 ป 

40 ปข้ึนไป 

ไมตอบคําถาม 

    รวม 

 

1.0(1) 

70.3(71) 

24.8(25) 

1.0(1) 

3.0(3) 

100(101) 

          X =  32.3                    SD  =  16.6                   Min  =   20                  Max = 45 

ควรมีประสบการณการทํางานจากภายนอกธุรกิจครอบครัว 

 ควร 

ไมควร 

95.0(96) 

1.0(1) 

จํานวนปท่ีมีประสบการณในการทํางานจากภายนอกธุรกิจครอบครัว 

  1 – 3 ป 

4 – 6 ป 

7 – 10 ป 

ไมตอบคําถาม 

     รวม 

48.5(49) 

40.6(41) 

2.0(2) 

8.9(9) 

100(101) 

               X = 3.7                    SD  =  1.6                      Min  =   1                    Max =   10 
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สมาชิกครอบครัวที่จะมาเปนผูบริหารระดับสูงควรมีคุณสมบัติดังนี้ มีการศึกษาระดับ

ปริญญาโท  40.6%  ในระดับปริญญาตรี 52.5%   และในระดับปริญญาเอก  1.0% ควรมีอายุต้ังแต 

21-30 ป 70.3%  อายุต้ังแต 31-40  ป 24.8% และควรมีประสบการณจากภายนอกธุรกิจกอนเขามา

เปนผูบริหารบริษัท 95.0% ไมควรมีประสบการณภายนอกบริษัท 1.0% ถาควรมีประสบการณจาก

ภายนอกบริษัทควรมีประสบการณ ต้ังแต 1-3 ป 48.5%  ต้ังแต 4-6  ป 40.6 % และตั้งแต 7-10  ปข้ึนไป 2.0%  โดยเฉลี่ย

สมาชิกครอบครัวที่จะเขามาเปนผูบริหารระดับสูงควรมีประสบการณเฉลี่ย 4  ป ตํ่าที่สุด 1 ป และสูงที่สุด 10 ป 
  

4.3  ภูมิหลังสวนบุคคลผูใหสัมภาษณเชิงลึก 
 

               กรณีศึกษาจํานวน 8 กรณีศึกษา ไดรับการคัดเลือกเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึก (depth 

interview) ตามการออกแบบงานวิจัยนี้  ตารางที่ 4.8   บรรยายลักษณะภูมิหลัง ของผูใหสัมภาษณ

เชิงลึกจํานวน 9 คน  จาก 8 ธุรกิจครอบครัวชั้นนําของประเทศ และมียอดขายในแตละธุรกิจมากกวา  

5,000 ลานบาท  มีการเติบโตอยางตอเนื่องมากกวา  10  ป และยังคงสืบทอดทายาทธุรกิจโดย

สมาชิกครอบครัว    ควบคุมบริหารจัดการโดยสมาชิกของครอบครัว และประธานกรรมการบริหาร

หรือผูถูกสัมภาษณยอมรับวาธุรกิจของตนเองเปนธุรกิจครอบครัว 

 ตารางที่  4.8   ลักษณะภูมิหลังของผูใหสัมภาษณเชิงลึก จําแนกตามลักษณะตาง ๆ 
ชื่อ-นามสกุล บริษัทจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ เพศ อายุ การศึกษา รุนท่ี มีทายาท

หรือไม 

ตําแหนง 

 

คุณสุทธิชาติ  

จิราธิวัฒน 

เซ็นทรัลรีเทล  

 คอรปอรเรชั่น 

ธุรกิจคาปลีก ชาย 63 ปริญญาตรี 2 มี ประธาน

กรรมการ 

บริหาร 

คุณชาตรี  

โสภณพนิช 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารพาณิชย ชาย 75 ปริญญาตรี  2 มี ประธาน

กรรมการ 

บริหาร 

คุณวิชัย  

พูลวรลักษณ 

อีจีวี  

เอ็นเตอรเทนเมนท 

โรงภาพยนตร ชาย 46 ปริญญาตรี 3 มี ประธาน

กรรมการ 

บริหาร 

คุณวิกรม   

กรมดิษฐ 

อมตะ 

คอรปอเรชั่น 

อสังหาริมทรัพย ชาย 55  ปริญญาตรี 1  มี ประธาน

กรรมการ 

บริหาร 

คุณสมพร   

จึงรุงเรืองกิจ 

 

กลุมไทยซัมมิท ช้ินสวนยานยนต หญิง 57  

 

ปริญญาตรี 1  มี ประธาน

กรรมการ 

คุณธีรวัฒน 

พิพัฒนดิฐกุล 

เครือสามารถ 

คอรปอเรชั่น 

โทรคมนาคม ชาย 44  ปริญญาโท 2  มี ผูจัดการ

ท่ัวไป 
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ตารางที่  4.8   (ตอ) 

 

ชื่อ-นามสกุล บริษัทจดทะเบียน ประเภทธุรกิจ เพศ อายุ การศึกษา รุนท่ี มีทายาท

หรือไม 

ตําแหนง 

 

คุณกอศักดิ์  

ไชยรัศมีศักดิ์ 

ซีพี ออลล ธุรกิจคาปลีก ชาย 56  ปริญญาตรี ผูบริหาร

มืออาชีพ 

- ประธาน

กรรมการ 

บริหาร 

คุณวีระชัย  

ศรีขจร 

ทีเคเอส เทคโนโลยี ส่ิงพิมพ ชาย 56  ปริญญาโท ผูบริหาร

มืออาชีพ 

- กรรมการ

ผูจัดการ 

รศ.ดร.จีรเดช  

อูสวัสดิ์ 

ม.หอการคาไทย การศึกษา ชาย 60  ปริญญาเอก ผูเชี่ยวชาญ - อธิการบดี 

 

แหลงที่มา: รวบรวมขอมูลโดยผูวิจัย (2551)  
 

 ผูใหสัมภาษณเปนเจาของธุรกิจครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวซึ่งเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 8 บริษัท จาก 9 กรณีศึกษา คิดเปนรอยละ 

88.8  เปนสมาชิกครอบครัวในรุนที่ 1 จํานวน 2 คน คิดเปน 22.2 % รุนที่ 2 จํานวน 3 คน คิดเปน 

33.3%  รุนที่ 3 จํานวน 1 คน คิดเปน 11.1 % เปนผูบริหารที่ไมใชสมาชิกในครอบครัว จํานวน 2 คน 

คิดเปน 22.2%  เปนนักวิชาการดานธุรกิจครอบครัว  จํานวน 1  คน  คิดเปน 11.1 %  ท้ังนี้เพื่อใหได

แนวคิดที่หลากหลายแตกตางกันในหลาย ๆ แงมุมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของ

ธุรกิจครอบครัว  

ตารางที่  4.9  ลักษณะภูมิหลังของกรณีศึกษา 

ชื่อบริษัท 
ไทยซัมมิท ซี.พี ออลล สามารถ 

คอรปอเรชั่น 

วันที่กอตั้ง 2520 2496  2495 

ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นสวน

อะไหลรถยนต 

คาปลีก โทรคมนาคม 

จํานวนพนักงานลูกจาง(คน) 18,000  40,000 20,000 

จํานวนสมาชิกครอบครัว(คน) 4  80 20 

รุนที่ 1 ผูบริหารอาชีพ 2 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ ภรรยาผูกอตั้ง ผูบริหารอาชีพ บุตรเขย 

โครงสรางธุรกิจ กลุมไทยซัมมิท เครือเจริญโภคภัณฑ 

 

กลุมสามารถ 
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ตารางที่  4.9  (ตอ) 

ชื่อบริษัท 
เซ็นทรัลรีเทล     

คอรปอรเรชั่น 

 

ธนาคารกรุงเทพ 
อีจีวี

เอ็นเตอรเทนเมนท

วันที่กอตั้ง 2490 2487 2504 

ประเภทธุรกิจ คาปลีก ธนาคารพาณิชย โรงภาพยนตร 

จํานวนพนักงานลูกจาง 50,000 40,000 20,000 

จํานวนสมาชิกครอบครัว 170  120   20  

รุนที่ 2  2   3  

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ ทายาท ทายาท ทายาท 

โครงสรางธุรกิจ เครือเซ็นทรัล กลุมธุรกิจการเงิน

และการธนาคาร 

เครือเมเจอรอีจีวี 

 

ชื่อบริษัท 
ที.เค เอส 

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย 
อมตะคอรปอเรชั่น

วันที่กอตั้ง 2497 2483 2518 

ประเภทธุรกิจ ส่ิงพิมพ การศึกษา อสังหาริมทรัพย 

จํานวนพนักงานลูกจาง(คน) 5,000 1,000  2,000 

จํานวนสมาชิกครอบครัว(คน) 10 - 23 

รุนที่ - - 1 

ความเกี่ยวของกับธุรกิจ ผูบริหารอาชีพ ผูเชี่ยวชาญ ผูกอตั้ง 

โครงสรางธุรกิจ ผูผลิตกลุม

ส่ิงพิมพ 

มหาวิทยาลัย

เอกชน 

กลุมอมตะ 

 

  

4.4  ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ย่ังยืนของธุรกิจครอบครัว 
 

               ดังไดกลาวแลววาสถิติสําหรับตัวแปรตัวเดียวทําหนาที่ พรรณนาเพื่อตอบสนอง

วัตถุประสงคขอ 1 ท่ีกลาววา เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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                 4.4.1  ผลการวิจัยเชิงพรรณนา 

ตารางที่  4.10    รอยละของภาวะผูนําธุรกิจครอบครัว  
คํากลาว เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 เห็นดวย ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

รวม 

ผูนํา ตองกระตุนใหสมาชิกครอบครัว เกิดการ 

   รวมแรงรวมใจในการจัดการธุรกิจใหประสบ 

   ความสําเร็จ 
 

48.5  

69.3 

20.8  6.9   22.8   -   100.0(101)   

บทบาทที่สําคัญของผูนํา คือการจัดการครอบครัว 

   และการจัดการธุรกิจ แยกออกจากกันอยาง 

   เด็ดขาด เพื่อใหเกิดความกลมเกลียวของ    

   สมาชิกในครอบครัว และเกิดการเติบโต  

   อยางตอเนื่องและยั่งยืน  
    

46.5  

68.3 

21.8  5.9   24.8   -  100.0  (101)  

ผูนํามีการวางแผน บมเพาะทายาท ใหมีความรู 

   และประสบการณทางธุรกิจ เพื่อเตรียมตัวเขา 

   สืบทอดธุรกิจ อยางจริงจัง และเอาใจใส    

 

39.0  

67 

28.0  8.0   21.0   4.0  100.0  (101)  

ผูนํามีการวางแผน เพื่อเตรียมตัววางมือจาก ธุรกิจ 

   เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม อยางจริงจัง และ  เอาใจใส 

 

46.0  

66 

20.0  11.0   20.0   3.0  100.0(101)    

ผูนํา ตองสงเสริมและประสาน ใหเกิดความ 

   รักใครกลมเกลียวกันระหวางสมาชิก 

   ครอบครัวอยางสม่ําเสมอ 

 

40.6  

62.4 

21.8  23.8   12.9   1.0  100.0(101)    

ผูนํา มีการวางแผนเกี่ยวกับการสืบทอด    

   ทายาททางธุรกิจ อยางจริงจัง และเอาใจใส 

 

41.6  

62.4 

20.8  12.9   23.8   1.0  100.0  (101)   

ความสําเร็จ และการเติบโตของธุรกิจ เปน 

   เพราะการยึดมั่นคําสัญญาตอลูกคา และ 

   ธุรกิจของผูนํา 

 

47.5  

61.4 

13.9  22.8   12.9   2.0  100.0(101)    

บทบาทท่ีสําคัญของผูนํา คือการถายทอด 

   คานิยมที่สําคัญ(Core Values) ในการ 

   ดําเนินธุรกิจ ใหแกทายาทรุนตอไป 

 

40.6  

61.4 

20.8  21.8   14.9   1.0  100.0(101)    

หลักเกณฑในการคัดเลือกทายาท เขาสืบทอด 

   ธุรกิจ จะพิจารณาจากความสามารถเปนส่ิง 

   สําคัญ มากกวา ความอาวุโส 

 

39.6  

61.4 

21.8  22.8   12.9   2.0  100.0(101)    
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ตารางที่  4.10    (ตอ)  

 

คํากลาว เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

รวม 

ความสําเร็จ และการเติบโตของธุรกิจ เปนเพราะ 

   ความขยัน อดทนของผูนํา 

 

41.6  

58.4 

16.8  26.7  12.9  2.0  100.0(101)    

ผูนํา ดึงศักยภาพความสามารถของผูบริหาร   

   ท่ีไมใชสมาชิกในครอบครัว มาใชอยาง 

   เต็มที่ 

 

40.6  

58.4 

17.8  24.8  12.9  3.0  100.0(101)    

ผูนําไดถายทอดวิสัยทัศน ใหกับสมาชิกทุก   

   คนในธุรกิจ เพื่อรวมกันทําใหบรรลุ 

  วิสัยทัศนน้ัน 

35.6  

56.4 

20.8  27.7  15.8  -  100.0(101)    

ความสําเร็จ และการเติบโตของธุรกิจ เปนเพราะ    

     ความ  มีวิสัยทัศนของผูนํา 

       

38.6  

55.4 

16.8  32.7  10.9  1.0  100.0  (101)  

โดยสรุป ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว มี     

   ผลตอการเติบโตอยางยั่งยืน 

 

34.7  

71.3 

36.6  14.9  10.9  2.0  100.0  (101)  

 
       ผลจากตารางที่ 4.10 จากการถามคําถาม 14 ขอในเรื่องภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว ใน

เรื่องวิสัยทัศน การถายทอดวิสัยทัศน การยึดมั่นในคําสัญญาตอลูกคา บทบาทการจัดการธุรกิจแยก

ออกจากครอบครัว การถายทอดคานิยมที่สําคัญ การสงเสริมใหเกิดความรักใครกลมเกลียวใน

ระหวางสมาชิกครอบครัว  การกระตุนใหสมาชิกครอบครัวรวมแรงรวมใจในการจัดการธุรกิจ

ครอบครัว การวางแผนสืบทอดทายาททางธุรกิจ การวางมือจากธุรกิจในเวลาอันสมควร การบมเพาะ

ทายาท เพื่อเตรียมเขารับสืบทอดธุรกิจ หลักเกณฑการพิจารณาทายาท การดึงศักยภาพของผูบริหาร

ท่ีไมใชสมาชิกครอบครัวมาใชอยางเต็มที่ ซ่ึงปจจัยดังกลาว มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

ครอบครัว สรุปไดวา ประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการของธุรกิจครอบครัวเห็นวา 

ผูนําควรกระตุนใหสมาชิกครอบครัวเกิดการรวมแรงรวมใจในการจัดการธุรกิจใหประสบ

ความสําเร็จรอยละ 69.3 รองลงมาเห็นวาผูนําควรมีการบริหารจัดการครอบครัวแยกออกจากการจัดการ

ธุรกิจ รอยละ 68.3 ผูนําควรบมเพาะทายาทใหมีความรูและประสบการณทางธุรกิจรอยละ 67  ผูนํา

ควรมีการวางมือจากธุรกิจเพื่อใหทายาทเขามาสืบทอดธุรกิจในเวลาที่เหมาะสม รอยละ 66 ควรมี
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แผนการสืบทอดธุรกิจ และการสงเสริมใหเกิดความรักใครกลมเกลียวในระหวางสมาชิกครอบครัว 

รอยละ 62.4 ควรมีการถายทอดคานิยมที่สําคัญใหแกทายาทและยึดมั่นในคําสัญญาทางธุรกิจ รอยละ 

61.4  ความขยัน อดทน และความสามารถในการดึงศักยภาพผูบริหารที่ใมใชสมาชิกครอบครัวมาใช

อยางเต็มที่ รอยละ 58.4  มีการถายทอดวิสัยทัศนใหสมาชิกครอบครัวทุกคนเพื่อรวมกันทําใหบรรลุ

วิสัยทัศนรอยละ 56.4 และผูนําตองมีวิสัยทัศน รอยละ 55.4  

        นอกจากนี้ผูวิจัยไดถามคําถามโดยตรงวา โดยสรุปภาวะผูนําธุรกิจครอบครัว มีผลตอการ

เติบโตที่ยั่งยืนมากนอยเพียงใด คําตอบที่ไดยืนยันคําถามทั้ง 14 ขอขางตน นั่นคือรอยละ 71.3 ตอบวา 

ภาวะผูนําของธุรกิจมีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืน มีเพียงรอยละ25.8 ท่ีตอบวาไมเห็นดวย และอีก

รอยละ 2.0 ไมสามารถตอบไดวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  

     ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ กลาวคือ ในการ

สัมภาษณเชิงลึกคุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เซ็นทรัลรีเทลคอรปอเรชั่น 

สมาชิกครอบครัวในตระกูลจิราธิวัฒน ไดใหความเห็นวา 

      “คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน พ่ีใหญและเปนผูบุกเบิกธุรกิจครอบครัวใหเจริญเติบโตขยาย

กิจการเรื่อยมา ไดปลุกจิตสํานึกหนาที่ครอบครัวตอบริษัท กอใหเกิดการรวมแรงรวมใจกันระหวาง

สมาชิกตระกูลจิราธิวัฒน ซ่ึงเปนการสืบทอดเจตนารมยมาจากคุณเตียง   จิราธิวัฒน  ผูเปนบิดา ดวย

ปรัชญา ขยันขันแข็ง สูงาน และซื่อสัตยตอลูกคา นอกจากนี้ ผูบริหารยังตองยึดหลักธรรมาภิบาล 

และหลักความรับผิดชอบตอสังคมดวย ”   

      คุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน ประธานกรรมการเจาหนาที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัล รีเทลคอรปอรเรชั่น 

ใหสัมภาษณผูวิจัยสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามเห็นวา การกระตุนให

สมาชิกครอบครัวเกิดการรวมแรงรวมใจในการจัดการธุรกิจ ใหประสบความสําเร็จมีผลตอการ

เติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว (รอยละ 69.3) 

         นอกจากนี้  รศ.ดร.จีรเดช  อูสวัสดิ์ ใหความเห็นสอดคลองกับการวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีวาการ

จัดการครอบครัวตองแยกออกจากธุรกิจอยางเด็ดขาด จึงจะทําใหธุรกิจครอบครัวมีผลการเติบโตที่

ยั่งยืน (รอยละ 68.3) 

        “ธุรกิจครอบครัวเหมือนกับคนที่สวมหมวก 3 ใบ ใบหนึ่งเปนเจาของ (owner) ใบหนึ่ง

ครอบครัว (family) อีกใบหนึ่งผูจัดการ (manager) มีความเหลื่อมล้ํากันระหวางความเปนครอบครัว

กับการจัดการธุรกิจ และความเปนเจาของ ถาใสหมวกไมถูกใบ เอนเอียงไปขางใดขางหนึ่งหรือเลน

ผิดบทบาท ธุรกิจก็ลมสลายได ถาแยกบทบาทไดชัดเจน ก็สรางพลังมหาศาลใหกับธุรกิจครอบครัว 

เพราะธุรกิจครอบครัวมีจุดแข็งแกรงในเรื่องความเปนเจาของ การตัดสินใจรวดเร็วคลองตัว และมี

การสรางนวัตกรรมใหม ๆ ไดตลอดเวลา ”  
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 ตารางที่ 4.11 รอยละของการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว 
 

 คํากลาว เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

      รวม 

 

แผนกลยุทธใหความสําคัญกับ  

  หลักธรรมาภิบาล(Good Governance)  

 

36.6  

79.2 

42.6  2.0  18.8  -  100.0  (101)  

แผนกลยุทธใหความสําคัญกับหลักความ 

   รับผิดชอบตอสังคม 

 

37.6  

79.2 

41.6  3.0  17.8  -  100.0(101)    

 

ธุรกิจมีการวางแผนกลยุทธเพื่อมุงสราง   

    นวัตกรรมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 

34.7  

78.6 

43.6  4.0  17.8  -  100.0  (101)   

กลยุทธท่ีสําคัญของธุรกิจ คือ การริเริ่มธุรกิจใหม ๆ   

      และ/หรือ กระจายธุรกิจ(Diversification)เพื่อการ 

   เติบโตตอเนื่องและยั่งยืน  

 

36.6  

77.2 

40.6  6.9  15.8  -  100.0  (101)  

ธุรกิจมีการวางแผนกลยุทธเพื่อมุงเนนความ   

   เปนสากลและมุงเนนกลยุทธระดับโลก 

   (Global  Strategy) 

 

31.7  

77.2 

45.5  8.9  13.9  -   100.0(101)   

แผนการสืบทอดธุรกิจ ไดกําหนดไวเปน 

   ประเด็นกลยุทธท่ีสําคัญ   

 

35.6  

76.2 

40.6  3.0  19.8  1.0  100.0  (101)   

แผนการสืบทอดธุรกิจไดมีการปรึกษาหารือ 

   กันในครอบครัว       

37.6  

75.2 

 

37.6  9.9  14.9  -  100.0  (101)   

แผนการสืบทอดธุรกิจไดรับความเห็นชอบ 

   จากสมาชิกครอบครัวทุกคน    

 

31.7  

72.3 

40.6  11.9  14.9  1.0  100.0  (101)   

หลักการอยูรวมกันเปนครอบครัว ถือเปนกลยุทธ 

    ท่ีสําคัญ 

 

37.6  

72.3 

34.7  9.9  16.8  -  100.0  (101)   

กลยุทธท่ีสําคัญของธุรกิจ คือ การบมเพาะ      

   และใหความชวยเหลือผูสืบทอดธุรกิจให 

   มีความรูและประสบการณในธุรกิจ  

 

35.6  

72.2 

36.6  9.9  15.8  1.0  100.0  (101)   

เวลาที่เหมาะสมของการถายโอนและสืบทอด 

    ธุรกิจมีการกําหนดไวในแผนกลยุทธอยาง 

    ชัดเจน 

24.8  

68.4 

43.6  8.9  22.8  -  100.0  (101)   
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ตารางที่ 4.11 (ตอ) 
 คํากลาว เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 
 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

      รวม 

 

หลักการคัดเลือกสมาชิกครอบครัวใหเขามา 

  เปนผูบริหารระดับสูง คือตองไดรับการบม 

  เพาะจนกระทั่งมีความรู  ความสามารถและ 

  ประสบการณมาแลวเปนอยางดี     

 

25.7  

65.3 

39.6  17.8  15.8  1.0  100.0(101)    

กลยุทธท่ีสําคัญของธุรกิจ คือ การสราง 

   ความสัมพันธในการทํางานที่ดี เพื่อรวมกัน 

   สรางธุรกิจใหเติบโตตอเนื่องและยั่งยืน 

 

35.6  

63.3 

27.7  16.8  16.8  1.0  100.0(101)    

เปาหมายและวัตถุประสงคของธุรกิจ คือ  

  สรางความกลมเกลียวระหวางสมาชิก 

  ครอบครัวและสรางการเติบโตยั่งยืนใหกับ 

  ธุรกิจ     

 

26.7  

55.4 

28.7  21.8  19.8  -  100.0(101)   

แผนกลยุทธ มีการกําหนดโดยคณะ 

  กรรมการบริหาร (Executive Committee) ไมได 

  เกิดจากสมาชิกครอบครัว คนใดคนหนึ่ง และ 

  ไมไดเกิดจากสภา ครอบครัว(Family  Council) 

        
 

21.8  

52.5 

30.7  22.8  22.8  1.0  100.0  (101)   

แผนกลยุทธ ถูกนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ 

  วัตถุประสงค อยางจริงจัง 

 
 

19.8  

44.6 

24.8  32.7  17.8  3.0  100.0  (101)   

โดยสรุป การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ 

  ครอบครัว มีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืน 

  ของธุรกิจ     

18.8  

59.4 

40.6  18.8  15.8  -  100.0  (101)   

 

        ผลจากตารางที่ 4.11   จากการถามดวยคําถาม 17 ขอ ในเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธของ

ธุรกิจครอบครัวที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ในเรื่องการสรางความกลมเกลียว

ระหวางสมาชิกครอบครัว การสรางความสัมพันธในการทํางานที่ดี การยึดหลักการอยูรวมกันเปน

ครอบครัว การบมเพาะใหความชวยเหลือผูสืบทอดธุรกิจ การริเริ่มธุรกิจใหม ๆ หรือการกระจาย

ธุรกิจ  (diversification ) การมุงเนนความเปนสากลและมุงเนนกลยุทธระดับโลก การมีหลักธรรมาภิบาล 

ความรับผิดชอบตอสังคม การมีแผนสืบทอดธุรกิจ การหารือแผนการสืบทอดธุรกิจในครอบครัว 

การไดรับความเห็นชอบเก่ียวกับแผนการสืบทอดธุรกิจของสมาชิกในครอบครัว  มีการกําหนดเวลา
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ท่ีเหมาะสมในการถายโอนและสืบทอดธุรกิจ  ทายาทตองไดรับการบมเพาะกอนเขาสูธุรกิจ  แผนกลยุทธ

กําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร ไมไดเกิดจากสมาชิกในครอบครัว แผนกลยุทธถูกนําไปใชเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคอยางจริงจัง  

              สรุปไดวา แผนกลยุทธท่ีใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบตอ

สังคม  ประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการผูจัดการที่เปนสมาชิกครอบครัวเห็นดวยวาเปน

ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวรอยละ 79.2 รองลงมาคือธุรกิจที่มีการวางแผน

กลยุทธเพื่อมุงสรางนวัตกรรมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง รอยละ 78.6 ธุรกิจครอบครัวมีกลยุทธในการ

ริเริ่มธุรกิจใหม ๆ และหรือกระจายธุรกิจ (diversification) และมีการวางแผนกลยุทธเพื่อมุงเนน

ความเปนสากลและกลยุทธระดับโลก (global  strategy) รอยละ 77.2 แผนการสืบทอดธุรกิจได

กําหนดไวเปนประเด็นกลยุทธท่ีสําคัญ รอยละ 76.2 มีการปรึกษาหารือในครอบครัว รอยละ 75.2 

ยึดหลักการอยูรวมกันเปนครอบครัว  และแผนกลยุทธไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกครอบครัว

ทุกคน รอยละ 72.3 มีการบมเพาะทายาทธุรกิจใหมีความรูและประสบการณในธุรกิจ รอยละ 72.2 

เวลาที่เหมาะสมของการถายโอนธุรกิจและการสืบทอดธุรกิจมีการกําหนดไวในแผนกลยุทธอยาง

ชัดเจน รอยละ 68.4 หลักการคัดเลือกสมาชิกครอบครัวใหเขามาเปนผูบริหารระดับสูงคือตองไดรับ

การบมเพาะ จนกระทั่งมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี รอยละ 65.3 มีการ

สรางความสัมพันธในการทํางานที่ดีรอยละ 63.3 การมีเปาหมายและวัตถุประสงคของธุรกิจ คือการ

สรางความกลมเกลียวระหวางสมาชิกครอบครัว รอยละ 55.4 แผนกลยุทธมีการกําหนดโดยคณะ

กรรมการบริหาร (executive  committee) รอยละ 52.5 แผนกลยุทธถูกนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางจริงจัง รอยละ 44.6 

              และเมื่อผูวิจัยไดถามคําถามโดยตรงวา โดยสรุปการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว

มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนหรือไม คําตอบที่ไดยืนยันคําตอบของคําถามทั้ง 17 ขอขางตน กลาวคือ 

รอยละ 59.4 ตอบวาเห็นดวย มีเพียงรอยละ 34.6 ท่ีตอบวาไมเห็นดวย    

       สอดคลองกับคุณสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน  ประธานกรรมการเจาหนาที่บริหาร บมจ. เซ็นทรัล

รีเทลคอรปอรเรชั่น ท่ีกลาววา “ปรัชญาที่เซ็นทรัลไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อการเติบโตอยาง

ยั่งยืน คือการยึดหลักปรัชญา 3 ประการ คือ การบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล (good governance) 

หลักความรับผิดชอบตอสังคม หลักจริยธรรมและหลักความรับผิดชอบตอสังคม” 

  ผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกลาวยังสอดคลองกับความเห็นของ คุณสมพร  จึงรุงเรืองกิจ

ประธานกรรมการกลุมไทยซัมมิท  ท่ีกลาววา “บริษัทจะกาวขึ้นเปนองคกรชั้นนําของประเทศได 

บริษัทตองมี 3 ดี เปนประการสําคัญ ประกอบดวย 1) ระบบดี เพื่อการบริหารจัดการดี  2) คนดี คือ 
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ผูท่ีมีความซื่อสัตย มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี รวมถึงมีชีวิตครอบครัวที่ดี  และ 3) สังคมดี โดยหมายรวมถึง 

การสรางสังคมภายในองคกรที่ดี และการสงเสริมชุมชนภายนอกใหมีสังคมที่ดีดวย”  

 
ตารางที่ 4.12 รอยละของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว 
  
คํากลาว       เห็นดวย 

อยางยิ่ง     

 เห็นดวย ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

รวม 

คณะกรรมการบริหาร ตองการนักบริหาร 

   มืออาชีพ และใหมีสวนรวมในการ 

   ตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ 

 

51.5  

75.3 

23.8  8.9  15.8   -  100.0  (101)   

คณะกรรมการบริหาร เชื่อวาการบริหารแบบ 

     ธรรมาภิบาล (Good Governance) ท่ีเนน 

   เรื่องความโปรงใส สามารถตรวจสอบ 

   ได นํามาซึ่งการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ 

 

35.6  

75.2 

39.6  14.9   9.9   -  100.0  (101)   

สมาชิกครอบครัวมีการจัดการ 

   ความสัมพันธของครอบครัวโดยจัดตั้ง     

   คณะกรรมการครอบครัว (Family   Council) 

   มีหนาที่ในการสรางและจัดการ 

   ความสัมพันธ ระหวางสมาชิกใน ครอบครัว 

 

26.7  

74.2 

47.5  17.8   7.9   -  100.0  (101)  

คณะกรรมการบริหารมีการกําหนด 

   วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ยุทธวีธี และ 

   การนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง เพื่อมุงสู 

   การเติบโตยั่งยืน 

 

49.5  

73.3 

23.8  13.9  12.9   -  100.0  (101)   

ถาคณะกรรมการบริหาร ท่ีเปนสมาชิก 

  ครอบครัว และที่ไมเปนสมาชิก 

  ครอบครัวมีสัดสวนใกลเคียงกัน  

  ประธานคณะกรรมการที่เปนคนกลาง 

  ท่ีมาจากภายนอกครอบครัว และเปนที่ยอมรับนับ 

      ถือของสมาชิกครอบครัว เปนส่ิงจําเปน 

 

27.7  

73.2 

45.5  14.9  10.9  1.0  100.0  (101)   

คณะกรรมการครอบครัว มาจากตัวแทน 

   สมาชิกครอบครัวในแตละรุน มีผูอาวุโส 

   สูงสุดเปนประธาน 

 

33.7  

72.3 

38.6  21.8   5.9   -  100.0  (101)   
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ตารางที่ 4.12 (ตอ) 
คํากลาว เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

รวม 

ในคณะกรรมการบริหาร ควรมีสมาชิกที่มา 

   จากครอบครัว และนักบริหารมืออาชีพ 

   ท่ีไมใชสมาชิกครอบครัวในสัดสวนที่ 

   เหมาะสม 

 

25.7  

72.2 

46.5  15.8  11.9   -  100.0  (101)  

คณะกรรมการครอบครัวมีบทบาทในการ 

   บมเพาะ และเตรียมสมาชิกครอบครัวให 

   มีความรู ความสามารถและ 

   ประสบการณเพื่อรับสืบทอดธุรกิจ 

 

35.6  

70.3 

34.7  18.8  10.9   -  100.0  (101)   

 คณะกรรมการครอบครัว และคณะกรรมการ 

   บริหาร (Executive Committee) มีบทบาทและ 

   หนาที่ แยกเรื่องครอบครัว และธุรกิจออกจาก 

   กันอยางเด็ดขาด 

 

47.5  

70.3 

22.8  17.8  11.9   -  100.0  (101)   

คณะกรรมการบริหาร ยึดหลักความ 

   ตอเนื่องของธุรกิจครอบครัว กลาวคือ  

   สรางผูบริหารรุนใหมท่ีมีความสามารถ 

   สูง ท่ีเปนสมาชิกครอบครัว ใหเขามา 

   เปนคณะกรรมการบริหาร 

 

24.8  

69.4 

44.6  12.9  16.8  1.0  100.0  (101)   

คณะกรรมการครอบครัว ไมมีบทบาท 

   เกี่ยวของกับการบริหารจัดการธุรกิจของ 

   ครอบครัว 

 

43.6  

69.3 

25.7  21.8  8.9   -  100.0  (101)  

  

โดยสรุป คณะกรรมการครอบครัว และ 

   คณะกรรมการบริหาร มีผลตอการ 

   เติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ 

25.7  

72.2 

46.5  18.8  6.9  2.0  100.0  (101)   

  

       ผลจากการถามคําถาม 12 ขอ ในตารางที่ 4.12 สรุปไดวาประธานเจาหนาที่บริหารหรือ

กรรมการผูจัดการเห็นวา คณะกรรมการบริหารตองการนักบริหารมืออาชีพ และใหมีสวนรวมใน

การตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจถึงรอยละ 75.3 รองลงมาคือเห็นวาควรมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการครอบครัว (family  council) เพื่อใหมีหนาที่ในการสรางและจัดการความสัมพันธ

ระหวางสมาชิกในครอบครัวรอยละ 74.2  คณะกรรมการบริหารควรมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
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กลยุทธ ยุทธวิธี และนําไปปฏิบัติ รอยละ 73.3 สวนปจจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการครอบครัวมีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจนอยที่สุด คือเห็นวาคณะกรรมการ

ครอบครัวไมควรมีบทบาทเกี่ยวของกับการบริหารจัดการธุรกิจของครอบครัว รอยละ 69.3 

                 เมื่อผูวิจัยไดถามดวยคําถามโดยตรงที่วา โดยสรุปคณะกรรมการครอบครัว และ

คณะกรรมการบริหาร มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจมากนอยเพียงใด คําตอบที่ไดคือ รอยละ 

72.2 เห็นวาคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัวมีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

ครอบครัว มีเพียงรอยละ 25.7 ท่ีไมเห็นดวย และรอยละ 2.0 ไมสามารถตอบไดวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  

      สําหรับตัวแปรอิสระในเรื่องคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัวนั้น จาก

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงที่เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจและมี

บทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวไปสูผลการประกอบการที่ดี มีการเติบโตอยาง

สม่ําเสมอ ตอเนื่องสูความยั่งยืนนั้น ไดขอมูลเชิงประจักษท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา ดังนี้ 

    “การมีนักบริหารมืออาชีพที่เรียกวา CEO มืออาชีพ และใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่อง

สําคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ สรางการเติบโตอยางตอเนื่องยั่งยืนใหแกธุรกิจ เพราะ CEO มืออาชีพจะมอง

ผลประโยชนบริษัทมากกวาผลประโยชนของครอบครัว สําหรับในเครือซีพี จะจํากัดคนที่เปนญาติ

ใหนอยที่สุด ปจจัยสําคัญของการอยูรอดเติบโตอยางยั่งยืนตองแบงแยกบทบาทความเปนสมาชิก

ครอบครัวออกจากบทบาทการบริหารจัดการใหเด็ดขาดจากกัน” คุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล ในเครือ ซีพี  ใหความเห็นสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณขางตน 

       ยิ่งไปกวานั้นความเห็นของ รศ.ดร.จีรเดช   อูสวัสดิ์ นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจ

ครอบครัวและอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดใหความเห็นในเรื่องนี้กับผูวิจัยวา 

       “ปญหาที่ธุรกิจครอบครัวไมสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง เปนเพราะปญหาการเหลื่อมล้ํา

กัน ระหวางความเปนครอบครัวกับการจัดการธุรกิจ และความเปนเจาของ เหมือนคนเดียวสวม

หมวก 3 ใบ ถาใสหมวกไมถูก เลนผิดบทบาท ธุรกิจก็ลมสลายได ถาเนนครอบครัวมากเกินไป 

ผลเสียอาจตกอยูกับธุรกิจ ถาเนนการจัดการมากเกินไป ผลเสียก็ตกอยูกับครอบครัว เนนความเปน

เจาของมากเกินไป  ธุรกิจเสียหาย ดังนั้นตองแยก 3 สวนออกใหเด็ดขาดชัดเจน ถาแยกไมได ไม

ชัดเจน ตองใชมืออาชีพมาบริหาร เชน กลุมซีพี จะใช CEO มืออาชีพ ทําใหซีพีเติบโตระดับประเทศ 

ระดับโลก หรือไมก็ตองใชวิธีการบริหารจัดการแบบกลุมเซ็นทรัล ท่ีมีการตั้งคณะกรรมการ

ครอบครัว ดูแลเรื่องความสัมพันธในครอบครัว แตไมยุงเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร ท่ีบริหาร

จัดการธุรกิจอยางเดียว อยางนี้อยูรอด เติบใหญตอไปเร่ือย ๆ ได” 

        ในสวนของคุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒนใหความเห็นสนับสนุนการใชมืออาชีพมาเปนผูบริหาร

เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว โดยกลาววา 
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       “ ตระกูลจิราธิวัฒน มีการแตงตั้งคณะกรรมการของตระกูล (family council)   มีสมาชิก

จํานวน 14  คน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป โดยคัดเลือกจากสมาชิกจิราธิวัฒนรุนตาง ๆ 

โดยมีหลักการเลือกคือ หลักความสามารถ คือ ตองเกง ตองมีความสามารถ และประสบการณ และ

มีการคัดเลือกบุคคลภายนอกเขารวมเปนที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร เลือกโดยใชระบบ

เสียงขางมากจากคณะกรรมการบริหาร ไมเลือกเอาคนของตัวเองเขามาเปนกรรมการบริหาร ”    
 

ตารางที่ 4.13 รอยละของวัฒนธรรมครอบครัว  

 คํากลาว เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

รวม 

 ความสามัคคีกลมเกลียว ของสมาชิกในครอบครัว เปนสิ่ง    

    สําคัญยิ่งในการดําเนินธุรกิจ     

 

29.7  

91.1 

61.4  5.9  3.0  -  100.0(101)  

 การดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานความสัมพันธอันดี     

   ระหวางสมาชิกในครอบครัว สรางการเติบโต 

   อยางตอเนื่อง และยั่งยืน   

 

33.7  

89.1 

55.4  5.0  5.9  -  100.0(101)   

การยึดมั่นคําสัญญา ระหวางครอบครัวกับธุรกิจ  

   ทําใหธุรกิจเติบโตยั่งยืน 

 

27.7  

83.1 

55.4  11.9  5.0   -  100.0(101)   

การรวมแรง รวมใจ ของสมาชิกครอบครัว เปน 

   แรงผลักดันสําคัญ ท่ีทําใหธุรกิจเติบโตยั่งยืน    

  

37.6  

81.2 

43.6  11.9  6.9   -  100.0(101)   

คานิยมหลัก (Core Value) ของครอบครัว เปนส่ิง 

   ท่ีสมาชิกครอบครัวตองสืบทอดในระหวางรุน  

   และภายในสมาชิกครอบครัว    

 

41.6  

76.3 

34.7  15.8  7.9   -  100.0(101)   

ผูกอตั้งธุรกิจ เปนศูนยรวมของความรัก ความสามัคคี  

     ของสมาชิกในครอบครัว 

 

42.6  

73.3 

30.7  17.8  8.9   -  100.0(101)   

คานิยมและความเชื่อถือในภาวะผูนําของ 

   สมาชิกในครอบครัวนํามาซึ่งความสําเร็จของ 

   ธุรกิจ   

  

43.6  

72.3 

28.7  18.8  8.9   -  100.0(101)   
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)  

 

 

 ผลจากตาราง 4.13  จากการถามคําตอบ 10 ขอ ในเรื่องวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัวมีผล

ตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจมากนอยเพียงใด ในเรื่องความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว การ

รวมแรงรวมใจในการทํางาน การสรางกําลังใจใหสมาชิกครอบครัว การยึดผูกอตั้งธุรกิจเปนศูนย

รวมของความรักความสามัคคี คานิยมความเชื่อถือในผูนํา คานิยมหลัก (core value) ของครอบครัว 

การยึดหลักอาวุโสหรือหลักความสามารถ การยึดมั่นคําสัญญาทางธุรกิจ 

               สรุปไดวา วัฒนธรรมธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่อง ความสามัคคีกลมเกลียวของ

สมาชิกในครอบครัวมีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว รอยละ 91.1 รองลงมาคือการ

ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว รอยละ 89.1 การที่ธุรกิจ

ครอบครัวมีการยึดมั่นในคําสัญญาทางธุรกิจ รอยละ 83.1 การรวมแรงรวมใจในการทํางานของ

สมาชิกครอบครัว เพื่อใชเปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืนรอยละ 81.2 และ 

เรื่องที่เห็นดวยนอยที่สุดคือ การยึดถือหลักอาวุโสในระหวางสมาชิกครอบครัว เปนสิ่งที่สมาชิก

ครอบครัวยึดถือและสืบทอดกันมาเพียง รอยละ 58.4  

                เมื่อถามคําถามวา โดยสรุปวัฒนธรรมครอบครัวมีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ

ครอบครัวมากนอยเพียงใด คําตอบที่ไดเปนการสนับสนุนคําถามทั้ง 9 ขอ ดังกลาว นั่นคือ รอยละ 

88.1 เห็นดวย มีเพียงรอยละ 11.9 ตอบวาไมเห็นดวย 

 คํากลาว เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

รวม 

การสรางกําลังใจและการเสียสละของสมาชิกใน  

    ครอบครัว เพื่อใหธุรกิจบรรลุผลสําเร็จและมีการ     

    เติบโตอยางยั่งยืนเปนส่ิงที่สมาชิกครอบครัว 

    ยึดถือ 

 

37.6  

62.4 

24.8  28.7  8.9   -  100.0(101)   

การยึดถือหลักความอาวุโส ในระหวางสมาชิก  

    ครอบครัวเปนส่ิงที่สมาชิกครอบครัวยึดถือ และ  

    สืบทอดกันมา   

 

28.7  

58.4 

29.7  35.6  5.9   -  100.0(101)   

โดยสรุป วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว มีผลตอการเติบโต 

      อยางยั่งยืนของธุรกิจ 

     

18.8  

88.1 

69.3  7.9  4.0  -  100.0(101)   
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        ในการสัมภาษณเชิงลึก คุณสมพร  จึงรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ กลุมไทยซัมมิท ได

กลาวถึงวัฒนธรรมครอบครัวในเรื่องการสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวเปนปจจัย

สําคัญตอความสําเร็จและเติบโตของธุรกิจ โดยเห็นวา 

  “ประเด็นเรื่องความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว เปนปจจัยที่สําคัญมากตอการเติบโต

อยางยั่งยืน  การมีกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกันในครอบครัวอยาง สม่ําเสมอทุกป ทุกสิ้นป

สมาชิกในครอบครัวจะมีกิจกรรมไปเที่ยวตางประเทศดวยกันโดยไมมีคนนอกครอบครัว ซ่ึงยึดถือ

ปฏิบัติเชนนี้มาหลายปแลว”   

        ซ่ึงไมแตกตางจากวัฒนธรรมครอบครัวที่ถือเปนกลยุทธการจัดการธุรกิจครอบครัวที่สําคัญ

ของตระกูลวิไลลักษณ    กลุมสามารถคอรปอเรชั่น คุณธีรวัฒน พิพัฒนดิฐกุล   บุตรเขยของตระกูล

วิไลลักษณ ไดกลาวสนับสนุนวา 

      “ทุกวันนี้ ทุกเดือนยังตองมานั่งรับประทานขาวรวมกันอยางนอยเดือนละครั้ง ม้ือเย็นมา

นั่งพูดคุยกัน หรือตามเทศกาลสําคัญ ๆ สวนใหญ อยางเชนตรุษจีน สารทจีน หรือวันเกิด บางปไป

ตางประเทศดวยกัน  เพื่อตองการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกครอบครัวมากกวาเรื่อง

ทองเท่ียว ซ่ึงเปนวัตถุประสงครอง” 

 
ตารางที่ 4.14  รอยละของความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว  
 
คํากลาว                          เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

รวม 

การปรับเปลี่ยนการจัดการธุรกิจ ให 

   ทันสมัยอยูเสมอเปนส่ิงจําเปน 

 

59.4  

90.1 

30.7  6.9   3.0  -  100.0(101)  

การยอมรับความเสี่ยงในการจัดการ 

   ธุรกิจ เปนส่ิงจําเปน 

 

13.9  

78.3 

64.4  15.8   5.9   -  100.0(101)   

 สมาชิกครอบครัว เต็มใจที่จะลงทุน เพื่อขยาย    

    กิจการ จากเงินกําไรของธุรกิจ 

 

10.9  

72.3 

61.4  19.8   7.9   -  100.0(101)   

สมาชิกครอบครัว มีทักษะ และเปนมืออาชีพ 

    สูง เพราะอยูในธุรกิจตั้งแตยังเยาววัย 

 

16.8  

69.3 

52.5  22.8   7.9   -  100.0(101)   

การเปลี่ยนแปลงในตลาด และ 

   สภาพแวดลอมทางธุรกิจใหโอกาส 

   ธุรกิจในการสรางนวัตกรรมและ 

   ธุรกิจใหม ๆ 

25.7  

66.3 

40.6  21.8  11.9  -  100.0(101)   
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

 

คํากลาว                          เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

รวม 

ธุรกิจ ยึดคํามั่นสัญญาเพ่ือผลดีตอ 

   ธุรกิจในระยะยาว 

 

28.7  

65.3 

36.6  28.7   5.9   -  100.0(101)   

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ท่ีกระทบธุรกิจ  ธุรกิจ 

    สามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว 

 

21.8  

58.4 

36.6  33.7   7.9   -  100.0(101)   

ธุรกิจ มีโครงสรางองคการที่ 

   ตอบสนองตอการตัดสินใจทาง 

   ธุรกิจที่รวดเร็วกวาธุรกิจที่ไมใช 

   ธุรกิจครอบครัว  

         

16.8  

58.4 

41.6  33.7   7.9   -  100.0(101)   

โดยสรุป ธุรกิจมีความไดเปรียบในการ  

    แขงขันซ่ึงมีผลตอการเติบโตอยาง 

    ยั่งยืนของธุรกิจ 

      

20.8  

82.2 

61.4  15.8   2.0   -  100.0(101)   

 

               ผลจากตาราง 4.14  จากคําถาม 9 ขอ ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัวที่มี

ผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ในเรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการธุรกิจใหทันสมัย

อยูเสมอ การยอมรับความเสี่ยงทางธุรกิจ การสรางนวัตกรรมและธุรกิจใหม ๆ การยึดมั่นคําสัญญา 

การปรับตัวที่รวดเร็วของธุรกิจครอบครัว โครงสรางธุรกิจครอบครัว สมาชิกครอบครัวมีทักษะ

และประสบการณสูงเพราะอยูในธุรกิจตั้งแตเยาววัย สมาชิกเต็มใจลงทุนเพื่อขยายกิจการจากเงิน

กําไร 

               สรุปไดวา การที่ธุรกิจครอบครัวปรับเปลี่ยนการจัดการธุรกิจใหทันสมัยอยูเสมอ มีผลตอ

การเติบโตที่ยั่งยืนโดยเห็นดวยถึง รอยละ 90.1 รองลงมาคือการที่ธุรกิจครอบครัวยอมรับความเสี่ยง

ทางธุรกิจรอยละ 78.3 และสมาชิกครอบครัวเต็มใจที่จะลงทุนเพื่อขยายกิจการจากเงินกําไรของ

ธุรกิจ รอยละ 72.3  สวนที่เห็นดวยนอยที่สุดคือ ธุรกิจครอบครัวมีโครงสรางองคกรที่ตอบสนอง

ตอการตัดสินใจทางธุรกิจที่รวดเร็วกวาธุรกิจที่ไมธุรกิจครอบครัว รอยละ 58.4 

               สวนคําตอบที่ไดจากคําถามที่วา โดยสรุปธุรกิจครอบครัวมีความไดเปรียบในการแขงขัน

ซ่ึงมีผลทําใหเติบโตที่ยั่งยืนมากนอยเพียงใด รอยละ 82.2 เห็นดวย สวนรอยละ 17.8 ไมเห็นดวย 
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 คุณวิชัย  พูลวรลักษณ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท ไดกลาววา 

  “การจัดการธุรกิจไมวายุคสมัยใด ผูบริหารตองมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจใหทันตอยุคสมัย อยู

เสมอ บางสถานการณตองใชกลยุทธการกระจายธุรกิจ  หรือบางครั้งตองสรางนวัตกรรม  ผม

ปรับเปลี่ยนโรงภาพยนตรเปนแบบโรงเล็ก จาก 1,000 ท่ีนั่ง เหลือ 200-250 ท่ีนั่ง การปรับเปลี่ยน

ครั้งนั้นทําใหประสบความสําเร็จอยางสูง แมแตการ การรวมบริษัท  ระหวางเครือ EGV  กับเครือ 

MAJOR เปนการรวมเพื่อสรางความไดเปรียบในเรื่องตนทุน  อํานาจตอรองกับผูผลิตภาพยนตร 

สายหนัง   ผมเห็นวาเปนการปรับเปลี่ยนที่ทําใหธุรกิจเติบโตตอเนื่องได”  

 นอกจากนี้คุณชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สมาชิก

ครอบครัวในรุนที่ 2 ของตระกูลโสภณพนิช ไดสนับสนุนปจจัยดานความไดเปรียบในการแขงขัน

ของธุรกิจครอบครัว ดังนี้ 

 “ธุรกิจครอบครัว ท่ีจริงไมตางไปจากบริษัทอื่น ๆ เทาใดนัก เพราะอํานาจสูงสุดอยูท่ีผูถือ

หุนใหญเหมือนกัน ใครมีหุนมากก็มีเสียงขางมาก มีน้ําหนักในการตัดสินใจมาก จะแตกตางกันก็คง

เรื่องของการตัดสินใจที่อาจรวดเร็วกวา   เพราะถาเปนธุรกิจใหญๆ มีผูถือหุนจํานวนมากและเปน

บริษัทมหาชนก็อาจจะมีความคลองตัวนอยกวาบริษัทครอบครัวขนาดเล็กในดานการตัดสินใจ ” 
 

ตารางที่ 4.15  รอยละของผลการประกอบการของธุรกิจครอบครัว  

 

คํากลาว เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 เห็น

ดวย 

ไมเห็ น

ดวย 

ไมเห็นดวยอยาง

ย่ิง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

รวม 

 

ธุรกิจ มียอดขาย ท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแต 

   กอตั้งธุรกิจจนถึงปจจุบัน 

 

54.5  

95.1 

40.6  1.0   4.0   -   100.0(101)  

ธุรกิจ มีผลตอบแทนจากสินทรัพย(Return on  

   Asset หรือ ROA) สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

   ต้ังแตกอตั้งธุรกิจ จนถึงปจจุบัน 

 

58.4  

95.0 

36.6  1.0   1.0   3.0  100.0(101)  

ธุรกิจ มีสวนแบงตลาด(Market Share) 

   เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตกอตั้งธุรกิจ 

   จนถึงปจจุบัน   

                                                                  

59.4  

94.1 

34.7  3.0   3.0   3.0  100.0(101)  

ธุรกิจ มีความสามารถในการทํากําไร 

   (Profitability) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแต 

   กอตั้งธุรกิจจนถึงปจจุบัน   

13.9  

92.1 

78.2  2.0   1.0   5.0  100.0(101)  
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ตารางที่ 4.15  (ตอ) 

 

คํากลาว เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

รวม 

ผลตอบแทนจากทุน(Return on Equity หรือ  

   ROE) สูงขึ้น อยางตอเนื่องตั้งแตกอตั้ง    

   ธุรกิจจนถึงปจจุบัน 

 

10.9 92.1 81.2  3.0  2.0  3.0  100.0(101)  

ธุรกิจ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุน     

   (Debt   per Equity) ตํ่าลงอยางตอเนื่อง     

   ต้ังแตกอตั้งธุรกิจจนถึงปจจุบัน 

    

6.9  

92.0 

85.1  3.0  5.0  -  100.0(101)  

ธุรกิจ มีอัตรากําไรสุทธิ(Net Profit Margin)   

   เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตกอตั้ง ธุรกิจ 

   จนถึงปจจุบัน   

 

13.9  

91.1 

77.2  3.0    

1.0 

5.0   

100.0(101) 

โดยสรุปธุรกิจมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  

    และยั่งยืน 

    

14.9 

 

 

95.1 

80.2  4.0  1.0  -  100.0(101)  

           

 

         ผลจากตารางที่ 4.15   จากการถามคําถาม 8 ขอ การเติบโตของธุรกิจครอบครัวของธุรกิจ

ครอบครัว ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามโดยประธานกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผูจัดการ 

ในเรื่องยอดขาย อัตรากําไรสุทธิ (net profit margin) ความสามารถทํากําไร (profitability) สวนแบง

ตลาด (market  share) ความพึงพอใจในสินคาหรือบริการของลูกคา (customer  satisfaction)  ผลตอบแทน

จากสินทรัพย (return on asset -ROA) ผลตอบแทนจากทุน (return on equity -ROE) อัตราสวนหนี้สิน

ตอสวนของทุน (debt per equity)  

       สรุปไดวาธุรกิจครอบครัวที่เปนตัวอยางในการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืน

ของธุรกิจครอบครัว รอยละ 95.1 มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ต้ังแตกอตั้งธุรกิจจนถึงปจจุบัน  

รองลงมา รอยละ 95.0 ลูกคามีความพึงพอใจในสินคาหรือบริการของธุรกิจ รอยละ 94.1 ธุรกิจมี

สวนแบงตลาด (market  share) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ต้ังแตกอตั้งจนถึงปจจุบันและที่เห็นดวยนอย

ท่ีสุดคือธุรกิจมีอัตรากําไรสุทธิ (net profit margin) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รอยละ 91.1 

               นอกจากคําถามทั้ง 7 ขอแลว ผูวิจัยไดถามคําถามโดยตรงวา โดยสรุปธุรกิจมีการเติบโต

อยางตอเนื่องและยั่งยืนมากนอยเพียงใด คําตอบที่ไดยืนยันคําตอบของคําถามทั้ง 8 ขอขางตน 
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กลาวคือ รอยละ 95.1 เห็นวาธุรกิจครอบครัวที่ตนบริหารจัดการอยูมีการเติบโตอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืน มีเพียงรอยละ 5.0 ท่ีไมเห็นดวยวาธุรกิจครอบครัวที่ตนเองบริหารอยูมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่องยั่งยืน 

        ซ่ึงเปนไปตามวิธีการวัดอัตราการเติบโตอยางยั่งยืนของ Collins (2001) โดยการวัดการ

เติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ดวยการพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท ท่ีมีอัตราการเติบโตอยาง

ตอเนื่องและมีแนวโนมเติบโตตอไปอีกในอนาคต อยางนอยตอเนื่องกัน 10-15 ปข้ึนไป โดยวัดจาก

ยอดขาย อัตรากําไรสุทธิ (net profit margin) ความสามารถทํากําไร (profitability) สวนแบงตลาด 

(market share) ความพึงพอใจในสินคาหรือบริการของลูกคา (customer  satisfaction) ผลตอบแทน

จากสินทรัพย (return on asset -ROA) ผลตอบแทนจากทุน (return on equity -ROE) อัตราสวน

หนี้สินตอสวนของทุน (debt per equity) 

         สอดคลองกับ Ross,Westerfield and Jaffrey (2002: 38) ไดเสนอวิธีวัดการเติบโตที่ยั่งยืน

ดวยอัตราสวนทางการเงินที่เรียกวา “sustainable growth rate” โดยวิเคราะหการเติบโตของธุรกิจที่

สามารถรักษาหรือดํารงไวได โดยปราศจากการเพิ่มขึ้นภาระทางการเงินและการใชทุนภายในโดย

พิจารณาจากอัตราสวนทางการเงินตาง ๆ ซ่ึงแสดงถึงแนวโนมการเติบโตของบริษัท ไดแก ยอดขาย 

อัตรากําไรสุทธิ (net profit margin) ความสามารถทํากําไร(profitability) ผลตอบแทนจากสินทรัพย 

(return on asset -ROA) ผลตอบแทนจากทุน (return on equity -ROE) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของ

ทุน (debt per equity) 

              ซ่ึงจากคําถามทั้ง 8 ขอ และคําถามที่ถามโดยตรงเพื่อเปนการยืนยันวาธุรกิจครอบครัวของ

ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนตัวอยาง มีการเติบโตอยางยั่งยืนหรือไม ผูตอบแบบสอบถามไดยืนยัน

โดยคําถามทั้ง 8 ขอ และคําถามสรุป ดังกลาวขางตน  

  นอกจากนี้กอนการนําแบบสอบถามไปถามตัวอยาง ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหงบการเงินของ

บริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวทั้ง 172 บริษัท โดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

ไดแก อัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (return on asset ratio) อัตราสวนผลตอบแทนจากสวน

ทุน (return on equity ratio) อัตราสวนหนี้สินตอทุน (debt per equity ratio) อัตราสวนผลตอบแทน

จากกําไรสุทธิ (net profit margin ratio) ความสามารถในการทํากําไร (profitability)   ซ่ึงจะตอง

แสดงผลการประกอบการที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยยกเวนผลการประกอบการ ในป 

พ.ศ.2540-2542 อันเนื่องมาจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทย 
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 4.4.2   ผลการวิจัยเชิงวิเคราะห 

 
 เพื่อเปนการตอบคําถามตามวัตถุประสงคขอที่สอง ของงานวิจัยนี้ ท่ีกลาวไววา 

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ในการวิเคราะหบนพื้นฐานกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ ซ่ึงเกิดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม

จากทฤษฎี และงานวิจัย โดยการวิเคราะหตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป กลาวคือตัวแปรตามไดแกธุรกิจ

ครอบครัวที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน และตัวแปรอิสระที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมซึ่งไดแก  

ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว  คณะกรรมการบริหาร

และคณะกรรมการครอบครัว  วัฒนธรรมครอบครัวและ ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ

ครอบครัว ตัวแปรอิสระใด มีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวและมีผลมากนอย

เพียงใด  โดยจะใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค (logistic regression)   

 ในขั้นตอนนี้จะทําการสรางสมการพยากรณวา ธุรกิจครอบครัวไทยที่มีการเติบโตอยาง

ยั่งยืน  มีตัวแปรอิสระใดบางที่มีผลตอการที่จะพยากรณวาธุรกิจครอบครัวที่เติบโตธุรกิจใด จะเปน

ธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน หรือมีการเติบโตแตไมยั่งยืน โดยเริ่มตนจากการใชสถิติ 

โดยกําหนดให Y = ธุรกิจครอบครัวที่เติบโต และกําหนดให Y=1 เมื่อธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน และ 

Y=0 ถาเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืน โดยมีตัวแปรอิสระคือ ภาวะผูนําของธุรกิจ

ครอบครัว (X1)  การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว (X2)  คณะกรรมการครอบครัวและ

คณะกรรมการบริหาร (X3)  วัฒนธรรมครอบครัว (X4) และความไดเปรียบในการแขงขัน (X5)  

 

 กําหนดให    0    ถาเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืน 

             1    ถาเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน 

 

ตารางที่  4.16  การกําหนดคาสําหรับตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรตาม Internal  Value  

ไมยั่งยืน 

ยั่งยืน 

0 

1 
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ตารางที่ 4.16  เปนการระบุธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืนมีท้ังสิ้น 101 บริษัทและ

ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางไมยั่งยืนมีท้ังสิ้น  71  บริษัท  รวมเปนธุรกิจครอบครัวทั้งที่เติบโต

อยางยั่งยืนและเติบโตแตไมยั่งยืนทั้งสิ้น 172 บริษัท 

ตารางที่ 4.17  การตรวจสอบความเชื่อถือไดในการพยากรณในขั้นตอนที่ยังไมไดนําตัวแปรอิสระ  

                       เขาสมการพยากรณ 
 

การพยากรณ 

ธุรกิจครอบครัวที่เติบโต                                คาที่สังเกต 

ไมยั่งยืน ยั่งยืน 

รอยละความถูกตอง 

ไมยั่งยืน 0   71   0  
Step 0 ธุรกิจครอบครัวที่เติบโต 

ยั่งยืน 0  101  100.0  

รอยละทั้งหมด    58.7  

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 
 

        ตารางที่ 4.17 เปนการตรวจสอบความเชื่อถือไดในการพยากรณ (ของ Step 0) ซ่ึงหมายถึง

มีเฉพาะคาคงที่จะพบวา จากขอมูลมีธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน 101 บริษัท และเมื่อใช

สมการที่มีเฉพาะคาคงที่พยากรณจะพยากรณถูกทั้ง 100 % ในขณะที่บริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัวที่

ไมยั่งยืน มี 71 บริษัท  แตเมื่อพยากรณโดยใชสมการที่มีเฉพาะคาคงที่ จะพยากรณวาเปนธุรกิจ

ครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืนทั้ง 71 บริษัท หมายความวาพยากรณถูก 0% จึงไดเปอรเซ็นตเฉลี่ยของ

การพยากรณถูก  = ( ) 7.58100
172

101
= % 

 

ตารางที่ 4.18 ความเชื่อถือไดและความเหมาะสมของสมการพยากรณ 

Step  -2Log likelihood  Cox&Snell R Square  Nagelkerke R Square 

1  86.762  .573  .772  
  

จากตารางที่ 4.18   เปนการแสดงความเชื่อถือไดและความเหมาะสมของสมการพยากรณ 

(Goodness of Fit) ซ่ึงสมการพยากรณประกอบดวยตัวแปรอิสระ 5 ตัว คือ ภาวะผูนําของธุรกิจ

ครอบครัว (X1)  การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว (X2)  คณะกรรมการครอบครัวและ

คณะกรรมการบริหาร (X3)  วัฒนธรรมครอบครัว (X4)  และความไดเปรียบในการแขงขัน (X5) โดย

ตัวแปรตามคือ ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางไมยั่งยืนและยั่งยืน  (Y = 0, 1) 
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  คา          Cox & Snell R2 =0.573 โดยที่ 

     Cox  & Snell R2 =  1-
n

BL

L
2

)(

)0(
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡  

 โดยที่      L(0)    = Likelihood สําหรับสมการ ท่ีมีเพียงคาคงที่ 

                  L(B)  =  Likelihood สําหรับสมการ ท่ีมีตัวแปรอิสระทั่ง 5 ตัวดังกลาว 

 คา Nagelkerke  R2  =  0.772  โดยที่ 

       Nagelkerke  R2  =  
2
max

2

 S&

&

nellRCox

SnellRCox  

 

 และ 2
maxR  = 1 - [ ]noL

2
2)(  

  

 สําหรับคา R2 ของ Cox & Snell และ Nagelkerke  หรือเรียกวาคา Psudo  R2 เปนคาที่บอก

สัดสวนหรือเปอรเซนต ท่ีสามารถอธิบายความผันแปรในสมการ Logistic Regression จากตารางที่ 

4.18 คา Nagelkerke R2 = 0.772 หรือ สรุปไดวา 77.20% ของความผันแปร สามารถอธิบายไดโดย

สมการ Logistic  Regression ดังกลาว  คือตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว คือ ภาวะผูนํา (X1)  การจัดการ

เชิงกลยุทธ (X2)  คณะกรรมการครอบครัว และคณะกรรมการบริหาร (X3)  วัฒนธรรมครอบครัว 

(X4) และความไดเปรียบในการแขงขัน (X5) มีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือธุรกิจครอบครัวที่

เติบโตอยางยั่งยืน และไมยั่งยืน (Y) 

 
ตารางที่ 4.19   Hosmer and Lemeshow Test 

Step  -2Log likelihood  Cox&Snell R Square  Nagelkerke R Square 

1  9.397  8   .310  

  

 จากตารางที่ 4.19 โดยที่ P (ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน)  = 
e
w−

−1

1   

 โดยที่   W    = ββ
10

+   ภาวะผูนํา + β
2
 การจัดการเชิงกลยุทธ + β

3
 คณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการครอบครัว + β
4
 วัฒนธรรมครอบครัว + β

5
 ความไดเปรียบในการแขงขัน 

สมมติฐานของการทดสอบคือ 

 H0  สมการโลจิสติคมีความเหมาะสม 

 H1 สมการโลจิสติคไมเหมาะสม 
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 จากตารางที่ 4.19 คา Chi-Square เปน 9.397 และคา Significance  =  0.310 ซ่ึง >  0.05 จึง

ยอมรับ H0 และ ปฏิเสธ H1 สรุปไดวาสมการโลจิสติคที่ใชทดสอบเหมาะสมที่จะใชในการพยากรณ 

ตารางที่ 4.20  Omnibus Tests of Model Coefficients 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

   Chi-square  df.  Sig.  

Step 1  Step 

Block 

Model 

146.421 

146.421 

146.421 

5 

5 

5 

.000 

.000 

.000 

ใน Step 1 จะใหคาสถิติทดสอบไคสแควร 3 คา คือคา Chi – Square ของ Model Block และ Step ตามลําดับ 

Model Chi-Square  

 ใชทดสอบสมมติฐาน 

 H0   :     0
54321
===== βββββ  หรือโอกาสที่จะเปนธุรกิจครอบครัว              

เติบโตอยางยั่งยืน ไมข้ึนกับตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว 

 H1  :     โอกาสที่จะเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืนขึ้นกับตัวแปรอิสระขางตน

อยางนอย 1 ตัว 

สถิติทดสอบ Model chi-square = 146.421 และคา Sig. = .000 นั่นคือปฏิเสธ H0  

คา Model chi-square  =  [-2LL(ท่ีมีเฉพาะคาคงที่)]  –  [-2LL (มีคาตัวแปรอิสระ 5 ตัว) ] 

        =  233.183 – 86.762    =     146.421 

  และองศาอิสระ(df.)   =  ผลตางของจํานวนพารามิเตอรใน 2 สมการ 

        =   5 – 0   =  5 

Block : คา Block chi – square หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของคา -2LL สําหรับ Block ของตัวแปร

อิสระที่ตอเนื่องกัน ในตัวอยางนี้มี Block เดียวกันคือ ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว จึงมีคา chi – square 

เทากับ Model 

Step :  คา Step chi – square หมายถึงคา -2LL ที่เปลี่ยนไประหวางขั้นตอนที่ตอเนื่องกันในการ

สรางสมการ คา Step chi – square ใชในการทดสอบสมมติฐานวา สัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่เพิ่มเขา

มาในแตละขั้นตอนเปนศูนยหรือไม ในงานวิจัยนี้มี 2 สมการ คือ 

- สมการที่มีเฉพาะคาคงที่ 

- สมการที่มีคาคงที่ และตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว  

จึงทําใหคา chi – square ของทั้ง Model, Block และ Step เทากัน 



 202 
 
 

ตารางที่ 4.21   การใชสมการโลจิสติคเพื่อพยากรณการเติบโตของธุรกิจครอบครัว 

Callification Tablea 

การพยากรณ 

ธุรกิจครอบครัวที่เติบโต คาที่สังเกตได 

ไมยั่งยืน ยั่นยืน 
รอยละความถูกตอง 

ไมยั่งยืน 60   11   84.5  
Step 1 ธุรกิจครอบครัวที่เติบโต 

ยั่งยืน 8  93  92.1  

รอยละทั้งหมด    89.0  

a. The cut value is .500 
 

         ผลลัพธในตารางที่ 4.21 เปนการตรวจสอบความเชื่อถือไดของสมการโลจิสติคโดยการ

เปรียบเทียบคาพยากรณกับคาจริง ซ่ึงกําหนดคา Cut Value = 0.5   นั่นคือ 

 ถา p
∧

 (ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน) ≤ 0.5  

  จะทําใหเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืน 

 แตถา p
∧

 (ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืน)  > 0.5  

  จะทําใหเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตยั่งยืน 
 

 จากตารางที่  4.21   สรุปไดวาขอมูลจริงเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโต แตไมยั่งยืน จํานวน  

71 บริษัท แตเมื่อทดสอบดวยสมการโลจิสติค  พยากรณไดวาเปนธุรกิจครอบครัวที่ไมยั่งยืน 

 60 บริษัท และธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืน 11 บริษัท นั่นคือ พยากรณถูกตองเทากับ 10071
60x  = 84.5% 

 และเมื่อใชพยากรณธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืน ขอมูลจริงคือธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยาง

ยั่งยืนจํานวน 101 บริษัท เมื่อทดสอบดวยสมการโลจิสติค พยากรณไดวาเปนธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืน 

93 บริษัทและธุรกิจครอบครัวที่ไมยั่งยืน 11 บริษัท นั่นคือพยากรณถูกตองเทากับ 100
100

93
x  = 92.10% 

 ดังนั้น   เปอรเซ็นตรวมของการพยากรณถูกตองของสมการ  =  ( )
( )

100
10171

9360
x

+

+  = 89.0% 

              เปอรเซ็นตรวมของการพยากรณไมถูกตองของสมการ =  ( )
100

10171

811
x

+

+  = 11.0% 
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ตารางที่ 4.22  ตัวแปรอิสระในสมการถดถอยโลจิสติคที่มีผลมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 

 

95.0% C.I. for 

EXP(B) 
ตัวแปรอิสระ 

 

B  S.E.  Wald df. Sig. Exp(B) 

Lower Upper 

Step 1a 

 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

Constant 

.101 

.066 

.056 

.156 

.249 

-23.881 

.021 

.020 

.028 

.043 

.060 

3.867 

22.163 

10.401 

4.069 

13.455 

17.245 

38.129 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.000 

.001 

.044 

.000 

.000 

.000 

1.106 

1.068 

1.058 

1.169 

1.283 

.000 

1.061 

1.026 

1.002 

1.075 

1.141 

1.153 

1.111 

1.118 

1.270 

1.443 

 

             ตารางที่ 4.22  เมื่อนําตัวแปรอิสระที่ตองการนํามาพยากรณในสมการถดถอยโลจิสติคโดยที่ 

 B   หมายถึง สัมประสิทธิ์โลจิสติค(b0,b1,b2,b3,b4,b5) หรือ 

 

  W  =  -23.881 + 0.101x1 + 0.066x2 + 0.056x3 + 0.156x4 +0.249x5   

 

โดยที่: 

 X1 =   ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว 

 X2 =   การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว 

 X3 =  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว 

 X4 =  วัฒนธรรมครอบครัว 

 X5  =   ความไดเปรียบในการแขงขัน 

 

โดยที่  p
∧

 (ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตยั่งยืน) 
we−+1

1  

 

=    e b0 + b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5 

 

   

p
∧

(ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน) 
0 dds = 

p
∧

(ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืน)   
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    Log    =    b0 + b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5 

 เมื่อใชสถิติทดสอบ Wald และคา Sig. ของการทดลอง โดยสมมติฐานของการทดสอบคือ  

 H0 :  0
1
=β    ;  i = 0,1,2,3,….5  

 H1 : 0
1
≠β  

 โดยที่ Wald Statistics จะมีการแจกแจงแบบไคสแควร 

 เมื่อพิจารณาจากคา Sig. ของการทดสอบจะพบวา  

 0
1
≠β , 0

2
≠β , 0

3
≠β  , 0

4
≠β  , 0

5
≠β  

ดังนั้นสมการถดถอยโลจิสติค คือ 

 

 W
∧

 =  -23.881+0.101x1+0.066x2+0.056x3+0.156x4+0.249x5 
 

             ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากคาสถิติทดสอบ Wald จากตารางที่ 4. 22  และ สมการถดถอย 

โลจิสติคสรุปไดวา 

 ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว  มีผลตอธุรกิจครอบครัวอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05    

 (คาสถิติ Wald = 22.163)  

 การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว มีผลตอธุรกิจครอบครัวอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 

(คาสถิติ Wald = 10.401)  

  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว มีผลตอธุรกิจครอบครัวอยางมี

นัยสําคัญที่ 0.05 (คาสถิติ Wald = 4.069)  

  วัฒนธรรมครอบครัว มีผลตอธุรกิจครอบครัวอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 (คาสถิติ Wald = 13.455) 

 ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว มีผลตอธุรกิจครอบครัวอยางมีนัยสําคัญ

ท่ี 0.05 (คาสถิติ Wald = 17.245) 

 นั้นคือสามารถสรางสมการถดถอยโลจิสติค ไดดังนี้ 

 

 ความนาจะเปนที่ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตยั่งยืน 

   

e -23.881+0.101x1+0.066x2+0.056x3+0.156x4+0.249x5 
= 
1+e -23.881+0.101x1+0.066x2+0.056x3+0.156x4+0.249x5 

P (ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน) 
Log[ 

1-P (ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตไมย่ังยืน) 
=  -23.881+0.101x1+0.066x2+0.056x3+0.156x4+0.249x5 
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นั่นคือ ถา b1>0  จะทําใหคา e
b1>1  ผลคือ โอกาสเกิดเหตุการณท่ีสนใจจะเพิ่มขึ้น   

 หมายความวา โอกาสจะเปนธุรกิจครอบครัว             

                                                             ท่ีเติบโตอยางยั่งยืนมากขึ้น 

 ถา b1< 0  จะทําใหคา e
b1<1      ผลคือโอกาสท่ีจะเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตยั่งยืน 

         นอยลง 

 ถา b1= 0  จะทําใหคา e
b1=1 ผลคือโอกาสท่ีจะเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตยั่งยืน

  ไมเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

 

 จึงสรุปไดวา EXP(B) ของภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว (X1) = 1.106 ซ่ึงมากกวา 1 

หมายความวา ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัวมีผลทําใหโอกาสที่จะเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโต

อยางยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น โดยมีนัยสําคัญที่ 0.05 (Wald = 22.163)  

 เปนไปตามที่  McClelland  (1975) ซ่ึงไดอธิบายลักษณะของผูกอตั้งธุรกิจครอบครัววามี

ความปรารถนาที่จะตองการบรรลุความสําเร็จอยางสูง ผูกอตั้งธุรกิจครอบครัวที่เปนรุนแรกของ

ธุรกิจ พบวามีลักษณะ ความเปนผูประกอบการและพบสไตลการบริหารแบบผูนําสูง โดยมีการ

กระตุนใหสมาชิกครอบครัวเกิดการรวมแรงรวมใจในการบรรลุเปาหมายของธุรกิจและครอบครัว 

และเมื่อนําทฤษฎีระบบ (system  theory) ซ่ึงอธิบายวา ผูนําธุรกิจครอบครัวตองทําการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว เพราะมี 3 บทบาทในเวลาเดียวกัน คือ บทบาท

สมาชิกครอบครัว บทบาทการจัดการธุรกิจ และบทบาทความเปนเจาของ หากสวมบทบาทใด

บทบาทหนึ่งมากเกินไป ก็จะไมสามารถนําพาองคกรไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนได ซ่ึงนักวิชาการ

ดานธุรกิจครอบครัว ไดแก Gersick,  Lansberg,  Davis (1990) และ McCollom (1992)  ไดอธิบาย

ถึงการทับซอนของครอบครัว ธุรกิจและความเปนเจาของ ไววา หากผูนําสวมบทบาทใดบทบาท

หนึ่งมากเกินไป ธุรกิจครอบครัวก็จะไปไมรอด ไมสามารถดํารงความยั่งยืนไวได วิธีการแกไข

ปญหาระบบยอยทั้งสามคือ การบูรณาการรวมกันอยางเหมาะสมระหวางระบบยอยทั้งสามสวน 

แมวาการไปถึงจุดนี้เปนสิ่งที่เรียกวา “ยากที่สุด” ก็ตาม การไปสูความรวมกันอยางลงตัว อยางได

สมดุลระหวางสามระบบนําไปสูการฟงเสียงของครอบครัว บรรษัทภิบาล วัฒนธรรมที่แข็งแกรง 

ความเปนเอกภาพของครอบครัว แผนกลยุทธ นโยบายที่เปนธรรม และการปฏิบัติท่ีเขมขนแลว 

ผูนําก็จะสามารถนําธุรกิจครอบครัวไปสูความกาวหนาและยิ่งใหญ เติบโตและยั่งยืนตอไปได 

สอดคลองกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาผูใหสัมภาษณเห็นวาธุรกิจครอบครัวจะประสบ

ความสําเร็จตองเริ่มตนจากภาวะผูนําครอบครัวหรือผูกอตั้งธุรกิจ ดังที่คุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
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ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ กลาวไวคือ ผูนําจะนําพา

ใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จถึงรุนลูกหลานนั้น ผูนําตอง  

 “เปนผูนํา และผูตามที่ดี มีความสามารถ มีความดี ตองเปนผูท่ีเปนตัวอยางที่ดี บํารุงขวัญ 

ผูนําที่มีแตกิเลสจะนําธุรกิจและครอบครัวไปไมรอด ตองแบงแยกความเปนเจาของ ครอบครัวและ

การจัดการออกจากกันใหเด็ดขาด ไมอยางนั้นไปไมรอด หรือไปรอดแตไมยั่งยืน”  

“พอสราง (ธุรกิจ) มาดวยความยากลําบาก ลูกเห็นพอทํางานตัวเปนเกลียว ลูกขึ้นมาคุม

กิจการ หลานเห็นพอ ปู สูชีวิตมาอยางไรซึ่งก็จะดําเนินรอยตาม เกิดความอดทน ตอสู ฝาฟนให

ธุรกิจที่ตกมาถึงมือตนเองอยูรอดตอไปยังรุนหลาน หรือรุนลูกของตนเองตอไป” 

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ คุณชาตรี โสภณพนิช ผูใหสัมภาษณ ให

ความเห็นวา  ธุรกิจไมวาจะเปนบริษัทครอบครัวหรือบริษัทมหาชนก็ตาม ปจจัยที่ทําใหธุรกิจ

ครอบครัวประสบความสําเร็จ จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งไดนั้น คือ ผูนําจะตองมีคุณสมบัติท่ี

สําคัญดวยกัน  3 ประการ คือ  (1) ความขยันหมั่นเพียรและอดทน  (2) ความเกง  (3) ความมีโชคหรือ

เฮง  โดยกลาวไววา 

“ความขยันหมั่นเพียร และอดทนนั้นตองถือวาสําคัญมาก จะสําคัญที่สุดหรือไม ไมทราบ

แตตองถือวาเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูนําธุรกิจครอบครัว เพราะเปนพื้นฐานในการทํามาหากิน 

ถาไมขยันทํางาน ส่ิงที่ควรจะไดก็ไมได  ส่ิงที่จะไมเสียหายก็เสียหาย ส่ิงที่จะทันกับเหตุการณก็ไม

ทัน  แตถึงแมจะมีความขยันทํางานหนักก็ตาม  ปญหาก็ยังจะตองมีเขามาตลอด  เพราะฉะนั้นจึงตอง

อาศัยความอดทนและมุมานะเขาชวย ถาเจอปญหาแลวทองาย ไมสู ใจไมนิ่งพอ ก็จะประสบ

ความสําเร็จไดยาก เชน เหตุการณบางอยางตองใชเวลานานกวาจะแกไขได เชน ภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ํา  ถัดมาคือความเกง จะแขงขันกับใคร ถาไมเกงจริงก็มีแตแพกับแพตลอดไป ความเกงมีอยู  2 

อยางคือ เกงโดยกําเนิด  กับเกงเรียนรูจากประสบการณ ถาหัวดีและมีประสบการณสูงก็ยิ่งเกงใหญ  

ปจจัยสุดทาย คือ ความโชคดีหรือเฮง บางคนถือวาเปนปจจัยเสริมที่มีอานุภาพมาก แตเรื่องโชคหรือ

พูดแบบวิชาการวา “โอกาส”  มักเกิดขึ้นกับผูท่ีมีความพรอมอยูแลวเกือบทั้งนั้น ดังคํากลาวที่วา 

“คนโงเปนคนฉวยโอกาส  แตคนฉลาดสรางโอกาสไวฉวย”  โชคหรือเฮงไมใชเปนเรื่องการพนัน

หรือการเลนหวย  แตเปนการหยั่งรูถึงสภาวะเหตุการณท่ีกําลังเปลี่ยนไปวาจะเอื้ออํานวยตอธุรกิจ

การคาของตัวเองมากนอยอยางไร  ซ่ึงตองอาศัยความรอบรู  การเฝาติดตามขาวสาร การวิเคราะห

สภาพตลาดที่มีผลกระทบตอกิจการแตละประเภทนั่นเอง” 

 ซ่ึงคุณสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน  ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เซ็นทรัลรีเทลคอรปอเรชั่น  ได

กลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีสําคัญของผูนําธุรกิจครอบครัวคือ  “การยึดหลักจริยธรรมและ

ความรับผิดชอบตอสังคม  และการทําธุรกิจทุกประเภทนอกจากตองคํานึงถึงเรื่องผลกําไร ใน
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ขณะเดียวกันเรื่องของจรรยาบรรณกับศีลธรรมของผูนําก็เปนสิ่งที่สําคัญเคียงคูกันไป  โดยไมอาจ

ละเลยไปไดเด็ดขาด”  สอดคลองกับคุณวิชัย  พูลวรลักษณ  บมจ.อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนที่กลาววา 

“ผูนําตองมีคุณธรรม จึงจะนําธุรกิจครอบครัวใหเติบโตอยางยั่งยืนไดนอกเหนือจากเรื่องผูนําตองมี

วิสัยทัศนท่ีกวางไกลดวย” 

และคุณวิกรม กรมดิษฐ ไดสนับสนุนปจจัยในเรื่องภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว ไววา 

“ผูนําองคกรไมตางอะไรจากผูนําครอบครัว ถาพอบานซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวออนแอ ขาดความ

รับผิดชอบ ขาดการวางแผนไมมีกฏเกณฑกติกาของการอยูรวมกัน ขาดความยุติธรรม ไมทําหนาที่

ของตนเองอยางเหมาะสม ครอบครัวนั้นก็ยอมจะลมเหลว” 

 EXP(B) การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว (X2) = 1.068 ซ่ึงม า ก กวา 1  หมายความวา 

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัวมีผลที่ทําใหโอกาสที่จะเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยาง

ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น โดยมีนัยสําคัญที่ 0.05 (คาสถิติ Wald = 10.401)  

 ซ่ึงเปนไปตามที่ Donckels and Aerts (1998) ไดศึกษาไววาธุรกิจครอบครัวมีกลยุทธการ

จัดการและสไตลการจัดการที่แตกตางจากธุรกิจอื่น ๆ ท่ีไมใชครอบครัว กลยุทธการจัดการที่มีผล

ตอความสําเร็จโดยเฉพาะจากความเปนธุรกิจครอบครัวคือ ก) พันธะสัญญา ความจงรักภักดี และ

ความไววางใจของผูจัดการและลูกคา และ ข) กระบวนการตัดสินใจจากศูนยกลาง ค) การมีแผนการ

สืบทอดทายาททางธุรกิจและบมเพาะทายาท  ส่ิงเหลานี้ช้ีใหเห็นถึงประสิทธิภาพการจัดการอยาง

เปนธรรมชาติของธุรกิจครอบครัว แมวาจะมีการเปลี่ยนโครงสรางธุรกิจเปนบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแลวก็ตาม 

   นอกจากนี้จากการศึกษาของ Davis and Tagiuri (1982); Ward (1988) สอดคลองกับ

งานวิจัยนี้ท่ีคนพบวาการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัวมีผลตอความสําเร็จและการเติบโต

อยางตอเนื่อง นั้นคือ การวางแผนการสืบทายาท การเตรียมทายาทเขาสูธุรกิจ การจูงใจและความไว

เนื้อเชื่อใจเปนประเด็นที่สําคัญสําหรับธุรกิจครอบครัว  และที่สําคัญความไวเนื้อเชื่อใจ (trust) นี้ได

แบงปนสูลูกคาและผูถือหุนภายนอกธุรกิจซึ่งจับตาดูการจัดการธุรกิจดวยความเชื่อถือไดและความ

ซ่ือสัตย ซ่ึงพบวาชื่อเสียงของธุรกิจครอบครัวและความสัมพันธกับผูขายปจจัยการผลิต  ลูกคา  และ

ผูมีสวนไดเสียคนอื่น ๆ ภายนอกธุรกิจครอบครัว มีคุณคาสูงกวา ธุรกิจที่ไมใชครอบครัว และความ

เชื่อถือเหลานี้ไดรับการถายทอดจากผูบริหารที่เปนเจาของรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง รุนแลวรุนเลา 

ซ่ึงจากกรณีศึกษา คุณสมพร จึงรุงเรืองกิจ ประธานกลุมไทยซัมมิท ไดสนับสนุนวา “ตองมี

การวางแผนสําหรับใหทายาทมาสืบทอดธุรกิจ เขามาศึกษางานดานบริหาร เพื่อสั่งสมประสบการณ 

ทานประธาน (ผูกอตั้ง) ยึดถือเรื่องพันธะสัญญาทางธุรกิจอยางเหนียวแนน สรางความเชื่อถือ

ไววางใจใหแกลูกคา  ตองยึดถือเรื่องนี้เปนหลักในการทํางาน”   
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ความเห็นของคุณสุทธิชาติ จิราธิวัฒน ในเรื่องการวางแผนกลยุทธทายาทที่มาจากสมาชิก

ครอบครัวและไดรับการคัดเลือกใหเปนผูบริหารระดับสูง “แนนอนตําแหนงทั้งหลาย ใชวาจะตั้งขึ้น

มาเอง ตองผานบอรดวาคุณมีความสามารถหรือไม คุณดูแลลูกนอง ดูแลสายงานคุณไดหรือไม มี

แผนงานดี ทีมงานดี ทํางานดี ถาไมเตรียมตัวใหพรอมคุณก็ไมไดรับการยอมรับ ถาไมมี

ความสามารถในเรื่องนี้ผูบริหารระดับสูงจะใหสมาชิกครอบครัวคนนั้นคอยรับเงินปนผลอยางเดียว 

โดยไมใหเขามาเกี่ยวของกับการบริหาร”  

“ถารุนพอเห็นรุนปู พอถึงรุนพอ พอเห็นวาลูกไมมีความสามารถ หรือ ไมสูงาน มักใหไป

ฝกที่อ่ืนอยางนอย 4-5 ป หรือไมก็รับสมัคร CEO มาจากบุคคลภายนอกครอบครัว เอาคนที่เกงที่สุด 

แลวใหรุนลูกเขาถือหุน แตไมใหเขามายุงกับการบริหารกิจการ” 

“CEO ธุรกิจครอบครัวในประเทศเนเธอรแลนด จะเลือกคนที่เกงที่สุดของครอบครัวเขามา

บริหารกิจการ แลวไมใหคนนอกเขามาเกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัวอีกโดยเด็ดขาด หรืออาจใหเขา

มาเกี่ยวของดวยนอยมาก ซ่ึงสามารถทําใหธุรกิจครอบครัวอยูรอดมาไดถึง 7 เจเนอเรชั่น” 

คุณกอศักดิ์ฯ กลาวถึงการประเมินขีดความสามารถของทายาทกอนเขารับสืบทอดธุรกิจ

ของครอบครัว กลาวคือ ถาไมมีความสามารถจริง ๆ ผูถายโอนธุรกิจ ก็จะไมถายโอนให เพื่อไมให

ธุรกิจลมสลายในมือของทายาทรุนตอ ๆ ไป  

ในเรื่องแผนกลยุทธในการเตรียมทายาทเขามารับสืบทอดธุรกิจ  คุณธีรวัฒน พิพัฒนดิฐกุล

ใหความเห็นวา “ตองมีการวางแผนสําหรับใหทายาทมาสืบทอดธุรกิจ เขามาศึกษางานบริหาร เพื่อ

ส่ังสมประสบการณ เพราะไมเชนนั้นแลว เมื่อถึงเวลานั้นทายาทอาจไมพรอมที่จะเขามารับชวง

ธุรกิจ หรือไมยอมรับกิจการ ไมชอบ หรือไมอยากทํา”  

คุณวิชัย พูลวรลักษณไดใหความเห็นสอดคลองกันวา  

 “ตองมีการวางแผนสําหรับสืบทอดทายาทกันเปนสิบป ไมใชวางกันหาปหกป ตองวาง

พ้ืนฐานทางการศึกษา ฝกฝนใหมีใจรัก ไดเห็น ไดวิ่งเลนในบริษัท ในองคการ ใหเขาไดเขาใจวานี่

คือสวนหนึ่งของชีวิตของเขา และเขาตองอยูกับมันไปจนวันตาย ”  

นอกจากนี้ คุณชาตรี โสภณพนิชใหขอคิดในเรื่องของขีดความสามารถของทายาท กอนจะ

ถูกประเมินถึงความพรอมที่จะเขาไปรับธุรกิจครอบครัวตอไป 

“จุดออนของทายาท  คือขาดความอดทน และความซื่อสัตย แตกตางจากรุนพอ รุนปูใน

อดีต ส่ิงนี้เปนอันตรายตอธุรกิจครอบครัว ผมเห็นวาผูบริหารยุคปจจุบันตองระมัดระวังและตอง

พยายามหลอหลอมทายาทรุนใหมโดยแกไขจุดออนในเรื่องนี้ใหได ”  

   “ในสวนของการบริหารจัดการองคกรนั้น ผมไดนําแนวความคิดของตะวันออกและ

ตะวันตกมาผสมผสานกัน โดยเลือกนําขอดีของแตละฝายมาใช แมวาผมจะคอนขางชอบระบบการ
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บริหารงานแบบญี่ปุน ท่ีพนักงานมีความจงรักภักดีตอองคกรเปนอยางสูง อุทิศตนใหกับองคกร 

และไมเปลี่ยนงานงาย ๆ หากเริ่มงานกับองคกรไหนก็มักจะทําไปจนเกษียณหรือสิ้นอายุขัย บวกกับ

ปรัชญาตะวันออกในเรื่องคุณธรรม การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน บางครั้งก็จําเปนตองแฝงไวดวย

ความเฉียบขาด และการเปนผูใหญจําเปนตองใหควมรูสึกที่ดีและเกื้อกูลผูนอย” ประธานกลุมอมตะ 

คุณวิกรม กรมดิษฐ อธิบายถึงกลยุทธท่ีใชในการบริหารจัดการองคกรที่ใชในกลุมอมตะ ท่ีทําให

กลุมอมตะเติบโตไดอยางยั่งยืนมั่นคงเฉกเชนทุกวันนี้ 

 EXP(B) คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว  (X3) =  1.058 ซ่ึงมากกวา 1 

หมายความวา คณะกรรมการบริหารและกรรมการครอบครัว มีผลตอโอกาสที่จะเปนธุรกิจครอบครัว

ท่ีเติบโตอยางยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น โดยมีนัยสําคัญที่ 0.05 (คาสถิติ Wald = 4.069) 

              ซ่ึงเปนไปตามคําอธิบายของ ทฤษฎีตัวแทน (agency  theory) ท่ีนํามาใชสําหรับธุรกิจ

ครอบครัวที่เชื่อวา คณะกรรมการของธุรกิจครอบครัวจะเปนกลไกสําคัญในการจํากัดพฤติกรรมการ

ทําเพื่อประโยชนสวนตนของผูจัดการในสถานการณท่ีผูจัดการธุรกิจและเจาของมีเปาหมายตางกัน   

 นอกจากนี้ทฤษฎีตัวแทน ยังอธิบายวากรรมการจากภายนอกที่มาเปนกรรมการบริหาร จะ

ลดผลประโยชนทับซอน (conflict of interest) ไดมากกวากรรมการบริหารที่เปนสมาชิกครอบครัว 

โดยเชื่อวาคณะกรรมการที่เปนอิสระเหลานี้จะกํากับดูแลใหธุรกิจครอบครัวเปนไปอยางโปรงใส

เพื่อรักษาชื่อเสียงของพวกเขาและกํากับดูแลใหธุรกิจครอบครัวดําเนินไปอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 ในเรื่องการจัดการครอบครัวและธุรกิจ คณะกรรมการครอบครัวซึ่งมีบทบาทในการ

จัดการความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวและมีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว

นั้น รศ.ดร.จีรเดช  อูสวัสดิ์ มีความเห็นวา 

 “ ตองมีการตั้งคณะกรรมการครอบครัว หนาที่คือเนนความสัมพันธของสมาชิกใน

ครอบครัว สรางความกลมเกลียว สามัคคี กําหนดกิจกรรม เชน รับประทานอาหารเย็นรวมกัน มี

ความสุขในการพูดคุยกัน เพราะตระกูลใหญข้ึน สมาชิกมากขึ้นหนาที่การจัดการความสัมพันธใน

ระหวางสมาชิก มีความสําคัญมากขึ้น เพราะปญหาใหญของธุรกิจครอบครัวคือ บทบาทความเปน

เจาของ การจัดการ และครอบครัวทับซอนกันอยู ถาบริหารจัดการไมมี บทบาทไมชัดเจนไปไมรอด 

ธุรกิจครอบครัวเหมือนระเบิดนิวเคลียร ความสัมพันธของคนในครอบครัวมีพลังมหาศาลในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจ ขณะเดียวกันถาความสัมพันธไมมีก็กลายเปนระเบิดที่ทําลายธุรกิจครอบครัวได

ราบเปนหนากลอง” 

 EXP(B)วัฒนธรรมครอบครัว (X4)  = 1.169 ซ่ึงมากกวา 1 หมายความวา วัฒนธรรมครอบครัว 

มีผลทําใหโอกาสที่จะเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น โดยมีนัยสําคัญที่ 0.05 

(คาสถิติ Wald = 13.455)  
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  ซ่ึงเปนไปตามที่ Leenders and Waarts (2003) ไดศึกษาพบวาธุรกิจครอบครัวที่ประสบ

ความสําเร็จคือธุรกิจครอบครัวที่มีวัฒนธรรมแหงความปรองดองกลมเกลียวกัน (harmonious) การ

ยึดถือคุณคาหลักของครอบครัว (core value) และถายทอดกันสืบตอมา คือเบื้องหลังความสําเร็จของ

ธุรกิจซึ่งทําใหมีการสรางนวัตกรรมใหมๆ เชนเดียวกับที่ Habbershon et al. (1999)  ไดทําการศึกษา

วิจัยพบวา ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จจะเปนการรวมปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของ

ธุรกิจเขาดวยกัน ในธุรกิจครอบครัว  ครอบครัวและธุรกิจเปนสิ่งที่ใกลชิดกันมาก ธุรกิจครอบครัว

ตองเผชิญกับสภาพแวดลอมในการแขงขัน ดังนั้นถาเบื้องหลังคือครอบครัว คอยชวยสนับสนุน

เบื้องหนาคือธุรกิจ เพื่อการแขงขัน โดยไมตองคอยเหลียวหลังกลับมาหวงใยครอบครัว ก็จะทําให

ธุรกิจเดินหนาสูการเติบโต และสรางนวัตกรรมทางธุรกิจได  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ใหผลการศึกษาสนับสนุนวาวัฒนธรรมครอบครัว ในเรื่องการ

ถายทอดคุณคาหลัก (core value) ขององคกรมีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ดังที่

คุณสมพร จึงรุงเรืองกิจกลาววา 

  “ ตองยอมรับวา คุณพัฒนา (สามี-ผูกอตั้งบริษัท) เปนตัวอยางในการทํางาน ทุกวันนี้วิชา

บริหารธุรกิจแบบลงมือปฏิบัติจริง ไมใชวากันแตทฤษฎีมาจากคุณพัฒนาเปนสวนใหญ ท้ังความ

อดทน ความตั้งใจจริง การเจรจาตอรอง การปรับตัวเขากับธุรกิจลูกคา  การรักษาคํามั่นสัญญาทาง

ธุรกิจ  ส่ิงนี้สําคัญมากสําหรับธุรกิจ  ภาวะกดดันตาง ๆ ลวนเปนประสบการณท่ีไดรับการสั่งสมที

ละเล็กทีละนอยที่ดิฉันไดมาจากคุณพัฒนาทั้งสิ้น” 

 “วัฒนธรรมสําคัญอยางหนึ่งของครอบครัวของผมนอกจากการอยูรวมกัน ทํางาน และทํา

กิจกรรมอื่น ๆ ดวยแลวตลอดทั้งวัน คือการรับประทานอาหารเย็นรวมกัน ท้ังลูกเด็กเล็กแดงและคน

ท่ีทํางานอยูดวย การนั่งรวมโตะเดียวกัน เห็นหนาเห็นตาพรอมเพรียงกัน รับประทานขาวปลา

อาหารชนิดเดียวกัน ถาโตะไมพอก็ตักขาวราดหนานั่งรับประทานกันอยูใกล ๆ ไดพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ไตถามสารทุกขสุขดิบ และบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ  ท่ีพบเจอมาในแตละวันสูกันฟง 

ลวนเปนการสรางบรรยากาศแหงความอบอุน และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางแนนแฟน

วิธีการเชนนี้เปนการลดชองวางระหวางนายจางกับลูกจางลงไดเปนอยางดี และทําใหพ่ีนองใกลชิด

สนิทสนมกันมากขึ้นดวยการปอนขาวจากชามเดียวกัน”คุณวิกรม กรมดิษฐ สนับสนุนแนวความคิด

เรื่องวัฒนธรรรมครอบครัวกับการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว และยังกลาวเพิ่มเติมวา 

 “ ผมเชื่อวาถาองคกรใดมีการจัดการองคกรที่เปนระบบ ไมวาจะเปนการบริหารงาน บริหาร

เงิน หรือบริหารคนอยางซื่อสัตย องคกรนั้นยอมมีความเขมแข็ง ม่ันคง มีความเจริญเติบโตกาวหนา 

และเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพตลอดไปอยางแนนอน” คุณวิกรม กรมดิษฐ กลาวถึง
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วัฒนธรรมธุรกิจครอบครัวที่ยึดมั่นความซื่อสัตยตอทั้งลูกคาและพนักงานมีจะทําใหองคกรเติบโต

อยางตอเนื่องและยั่งยืนไดในที่สุด 

 EXP(B)ความไดเปรียบในการแขงขัน  (X5)  =   1.283 ซ่ึงมากกวา 1 หมายความวา ความ

ไดเปรียบในการแขงขัน มีผลทําใหโอกาสที่จะเปนธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น 

โดยมีนัยสําคัญที่ 0.05 (คาสถิติ Wald = 17.245) 

 สอดคลองกับที่ McCann et. al. (2001) ไดทําการศึกษาพบวาธุรกิจครอบครัวที่ประสบ

ความสําเร็จและมีการเติบโตอยางตอเนื่องเปนเพราะมีการพัฒนานวัตกรรมและความสามารถ

ทางการแขงขันใหมๆ (ability of renewal) เชน การลงทุนสรางระบบการจัดการ ทําใหเกิดความ

ไดเปรียบในเชิงการแขงขันมากกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว 

 และไมแตกตางจากการศึกษาระดับนานาชาติของสหรัฐอเมริกา เรื่องธุรกิจที่ดําเนินการโดย

ครอบครัว Zahra (2003) แสดงใหเห็นวาความลึกซึ้งในการสื่อสารระหวางสมาชิกในครอบครัวและ

เปนผลใหมีการพัฒนาความไวเนื้อเชื่อใจกันและเปนกําลังใจใหกัน ครอบครัวมีผลตอการขยาย

ธุรกิจครอบครัวไปทั่วโลก ยิ่งไปกวานั้น  ยังไดช้ีใหเห็นวาลักษณะตัวแทนในการติดตอทางธุรกิจที่

มีความเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจอยางคนในครอบครัว ทําใหเกิดการตกลงซื้อขายกันทางการตลาด ซ่ึง

แสดงใหเห็นวาลักษณะเชนนี้ของธุรกิจครอบครัวทําใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขันที่แตกตาง

จากธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว 

 นอกจากนี้ Goffee and Scasse (1985) ยังพบวาความไดเปรียบของธุรกิจครอบครัวอีก

ประการหนึ่งคือ การที่ เจาของธุรกิจสามารถใชการควบคุมแบบมีสวนรวมและโครงสรางองคการ

กึ่งทางการ โดยการควบคุมผานผูบริหาร เจาของยังคงใชความเปนเจาของในการชี้ขาดสําหรับการ

ตัดสินใจสําคัญในธุรกิจ  

 ซ่ึง Mintzberg and Waters (1990) สนับสนุนวาการประกอบการของเจาของธุรกิจครอบครัว

ที่มีสวนรวมอยางสูงในการจัดการ การวางแผนโดยกําหนดวิสัยทัศน และการสรางกลยุทธ ไดกลาย

มาเปนความไดเปรียบของธุรกิจครอบครัวในเชิงการแขงขัน 

 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพยังไดสนับสนุนวาธุรกิจครอบครัวมีความไดเปรียบในการแขงขัน

มากกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว ดังนี้ 

“ธุรกิจครอบครัวมีความไดเปรียบในการปรับตัวไดอยางรวดเร็วกวาธุรกิจที่ไมใช

ครอบครัว โมเดลธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จในอดีต ไมไดหมายความวาจะประสบ

ความสําเร็จในปจจุบัน เพราะปจจุบันมีปจจัยอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น อาทิ  1)  เทคโนโลยี  

2) ลูกคา  และ 3) วิถีการดําเนินชีวิต  ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพราะฉะนั้น ธุรกิจครอบครัว

ท่ีจะประสบความสําเร็จยั่งยืนตองเขาใจโมเดลธุรกิจของตนอยูตลอดเวลา  และตองทดสอบโมเดล
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ธุรกิจของตนเองตลอดเวลาดวย  เพื่อไมใหเกิดความลาสมัย   ผลิตภัณฑอาจไมตอบสนองความ

ตองการลูกคา เพราะวาไลตามเทคโนโลยีไมทัน  ส่ิงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ” 

รศ.ดร.จีรเดช อูสวัสดิ์ ใหขอคิดดานความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว 

ดังกลาวขางตน 

               ซ่ึงไมแตกตางจากคุณวิกรม กรมดิษฐท่ีเชื่อวาสติ ปญญา ความอดทน ความมุงมั่น 

วิสัยทัศน และความตั้งใจจริงที่เปนวัฒนธรรมของสมาชิกในครอบครัวเปนปจจัยไดเปรียบที่สําคัญ 

ท่ีทําใหธุรกิจครอบครัวเติบโตตอเนื่องและยั่งยืนได  “ผมยังถือวาผมโชคดีท่ีสามารถผสานความฝน

กับความจริง ความปรารถนา กับความมุงมั่นอดทน ส่ิงเหลานี้ไดกลายมาเปนพลังอันยิ่งใหญ ซ่ึง

ผลักดันใหผมกลาตัดสินใจเดินหนา และเผชิญกับทุกปญหาโดยไมพรั่นพรึง คนเราไมมีใครสามารถ

หลีกเลี่ยงปญหาได หากแตเราตองรูวิธีการจัดการกับปญหาได ดวยทรัพยากรที่มีอยูในตัว นั่นคือ 

สติ ปญญา ความอดทน มุงมั่น วิสัยทัศน และความตั้งใจจริง รวมทั้งมีความคิดอยางเปนระบบเปน

ขั้นเปนตอน นําประสบการณในชีวิต องคความรูความสามารถ และปฏิภาณ เปนเครื่องนําทาง อยาง

คอยเปนคอยไป โดยคิดวาไมมีอะไรที่มนุษยจะทําหรือแกไขไมได ซ่ึงทุกอยางนั้นอยูท่ีวาชาหรือเร็ว

เทานั้นผมเชื่อวาในที่สุดแลว เรายอมจะเอาชนะปญหาตาง ๆ ไดเสมอขึ้นอยูกับตัวของเราเองเทานั้น 

วาจะคุกเขายอมแพหรือยืนหยัดตอสูจนเลือดหยดสุดทายหรือไม” 

 ในความเห็นของคุณวิชัย พูลวรลักษณ เชื่อวาที่ธุรกิจครอบครัวจะประสบความสําเร็จได

อยางยั่งยืนเพราะมีความไดเปรียบในแขงขันมากกวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัว โดยกลาววา  

  “ผมพบวาการที่ธุรกิจครอบครัวจะประสบความสําเร็จ มีผูสืบทอดธุรกิจที่สืบทอดธุรกิจได 

ผมเรียกวา “back bone”  ซ่ึงมาจาก 3 องคประกอบที่สําคัญ คือ 

 ประการแรก  ผูนําของตระกูล (ผูกอตั้ง)/ รุนที่ 2 ประมุขคนใหม (leader) จะตองสืบทอด

ธุรกิจไปยังประมุขคนตอไปไดอีก โดยมี โดมีโน (domino) ของประมุขคนนี้อยูในทุกๆ เจนเนอเรชั่น

เรื่อยๆ จะอยูรอดทําใหธุรกิจสืบทอดไปถึงรุนที่ 4 – 5 ได  ถาขาดชวงเมื่อใด ก็อาจนําไปสูความจริง

ท่ีวรรณกรรมตางประเทศกลาววาธุรกิจครอบครัวอยูรอดไมเกินรุนหลาน 

 ประการที่สอง ความมั่งคั่งของครอบครัว อาจจะเปนในเรื่องการพัฒนาสินคาหรือบริการ

(product) การกระจายธุรกิจ (diversify) การสรางนวัตกรรม (innovation) ดานเทคโนโลยี ดาน

การตลาด  การเงิน และนวัตกรรมการจัดการ  

 และประการที่สาม  เรื่อง คุณธรรม  ท้ังตอสวนรวมและประเทศชาติ 

  ดังนั้นผมเชื่อวาธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืนได ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณของ

ผมเอง เกิดขึ้นเนื่องจากการที่เรามีสามสิ่งที่ผมกลาวมาแลวนั้นเอง ซ่ึงผมเห็นวาเปนความไดเปรียบ

เชิงการแขงขัน (competitive advantage) ท่ีธุรกิจครอบครัวมีแตธุรกิจอื่นไมมี” 
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 4.4.3  สรุปผลการวิเคราะห 

 จากการตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ในงานวิจัยนี้ท่ีกลาวไววา  

วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว  

จากตารางที่ 4.22 และสมการถดถอยโลจิสติค ผลการวิเคราะหตัวแปรอิสระไดแก ภาวะ

ผูนําของธุรกิจครอบครัว (X1)  การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว (X2)  คณะกรรมการ

ครอบครัวและคณะกรรมการบริหาร (X3)  วัฒนธรรมครอบครัว (X4) และความไดเปรียบในการ

แขงขัน (X5) ซ่ึงมีผล ตอตัวแปรตาม คือธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน แลว ตารางที่ 4.23 

ไดสรุปถึงตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ท่ีมีผลตอตัวแปรตามคือธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน

มากที่สุดรองลงมาจนถึงนอยที่สุด ดังนี้  

 

ตารางที่ 4.23  ลําดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่มีผลมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรพยากรณ 
Exp (B) 

หรือ (ß) 

Wald 

(χ
2

) 

Sig. เปนไปตามสมมติฐาน 

ความไดเปรียบในการแขงขัน  

วัฒนธรรมครอบครัว  

ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว 

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว 

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว 

1.283 

1.169 

1.106 

1.068 

1.058 

17.245 

13.455 

22.163 

10.401 

4.069 

.000 

.000 

.000 

.001 

.044 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 ตารางที่ 4.23 แสดงใหเห็นวา ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว มีผลตอ

การเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวมากที่สุด (คา EXP(B)  =  1.283 มีคามากที่สุด) วัฒนธรรม

ครอบครัว มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพันธรองลงมา (คา EXP(B) = 1.169 มีคารองลงมา) ตอมาคือ

ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว  (คา EXP(B) = 1.106)  การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว(คา 

EXP(B) = 1.068) คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัวมีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืน

ของ ธุรกิจ ครอบ ครัว นอย ท่ีสุด  ( คา   EXP  (B)   =   1.058  มีคานอยที่สุด)   

 ในบทนี้ไดนําเสนอผลการวิจัยที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ และสนับสนุนผลการวิจัยเชิง

ปริมาณดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเปนไปตามหลักการทดสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดจากการ
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วิจัยทั้งสองวิธี ดวยวิธีการแบบสามเสา (triangulation) สถิติเชิงพรรณนา เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 

หนึ่งของงานวิจัยนี้ และสถิติเชิงวิเคราะหเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่สอง  สถิติวิเคราะหพบวา ความ

ไดเปรียบในการแขงขัน วัฒนธรรมครอบครัว ภาวะผูนํา การจัดการเชิงกลยุทธ และคณะกรรมการ

บริหารและคณะกรรมการครอบครัว มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวมากที่สุด 

รองลงมาและจนกระทั่งถึงนอยที่สุด ตามลําดับ 

 

  

  



 
บทท่ี  5 

 
สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 บทนี้เปนการสรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะของงานวิจัยนี้ ซ่ึงในอีกดานหน่ึงจะมีผลตอ
การกําหนดทิศทางหรืออาจมีอิทธิพลตอการศึกษาธุรกิจครอบครัวไทย และประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ
ธุรกิจครอบครัวไทยมากยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจเปนการตอยอดองคความรูในงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ
ครอบครัวในอนาคต แตอยางไรก็ดี วัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุดนอกเหนือจากท่ีกลาวไปแลว ก็คือ
งานวิจัยนี้ตองการอธิบายผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชเปนประโยชนและขยายตอยอดองครวมทฤษฎี
เกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว และปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทยตอไป การ
สรางและเกิดองคความรูใหมในขอบเขตเนื้อหาของธุรกิจครอบครัวและเพื่อเปนประโยชนในการ
พัฒนาขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวในอนาคตอีกดวย ในสวนนี้จะเปนบทนําซ่ึง
เช่ือมโยงวัตถุประสงคและคําถามวิจัยและอธิบายถึงผลการศึกษาตามการออกแบบงานวิจัยนี้ ซ่ึงใน
สวนท่ี 5.1  จะทําการสรุปการอภิปรายผลและขอแสนอแนะในมิติของปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ี
ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงจะนําไปสูสวนท่ี 5.2  ขอคนพบ
สําคัญและขอเสนอแนะจากงานวิจัยนี้  หลังจากนั้น ในบทนี้ ในสวนท่ี 5.3 จะอธิบายทฤษฎีและขอ
คนพบเชิงประจักษเพ่ือสรางองคความรูและรูปแบบธุรกิจครอบครัวไทยท่ีมีการเติบโตอยางยั่งยืน
จากการศึกษาวิจัยนี้ตอไป ในสวนท่ี 5.4 จะกลาวถึงขอจํากัดของการวิจัยนี้ สวนท่ี 5.5 เปนการ
นําเสนอทิศทางของงานวิจัยในอนาคต และสวนสุดทาย สวนท่ี 5.6  จะเปนการใหขอสรุปสําหรับ
งานวิจัยนี้ 
 คําถามวิจัยของงานวิจัยนี้คือ “ปจจัยอะไรที่มีผลมีอิทธิพลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจ
ครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” และเพื่อจะตอบคําถามวิจัยโดยตรวจสอบผานการ
กําหนดวัตถุประสงคของงานวิจัย วัตถุประสงคของงานวิจัยไดกําหนดไววา 
 1.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  
 2.  เพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
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 3.  เพื่อสรางตัวแบบธุรกิจครอบครัวไทยที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน และนําตัวแบบที่ได ไปใชเพื่อ

ประโยชนสําหรับธุรกิจครอบครัวไทย และเพื่อประโยชนสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

 เพื่อใหวัตถุประสงคท้ัง 3  ขอบรรลุสัมฤทธิผล ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอน 3 ข้ันตอน

เพื่อใหงานวิจัยนี้บรรลุวัตถุประสงค  ข้ันแรกคือการทบทวนวรรณกรรมโดยการรวบรวมศึกษาและ

ทําความเขาใจทฤษฎีธุรกิจครอบครัวและที่เกี่ยวของ และปจจัยที่มีผลมีอิทธิพลตอการเติบโตที่

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว  ข้ันที่สอง เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งเปนประชากรสําหรับงานวิจัยนี้ โดยตัวอยางที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ 

ธุรกิจครอบครัวภายใตนิยามปฏิบัติการธุรกิจครอบครัว ซ่ึงทําการคัดเลือกจากประชากร 472 บริษัท 

ไดธุรกิจครอบครัวจํานวน 202 ตัวอยาง   จากนั้นจะทําการวิเคราะหวาธุรกิจครอบครัวทั้ง  202 

ตัวอยาง เพื่อคนหาธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืนและธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมยั่งยืน โดย

การพิจารณาวิเคราะหจากงบการเงินของทั้ง 202 ตัวอยาง เพื่อแยกกลุมธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยาง

ยั่งยืนและไมยั่งยืน ในขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณจะใชแบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัยเชิงสํารวจ  

ภายใตกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ ตัวอยาง 30 ตัวอยาง ใชเพื่อทดสอบความเชื่อถือไดของ

แบบสอบถามธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน 101 ตัวอยาง และธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไม

ยั่งยืน  71  ตัวอยาง  ไดสงแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปน

ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการของธุรกิจครอบครัวทั้ง 172  ตัวอยาง  

 สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดคัดเลือกตัวอยางจากธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จอยาง

สูง และมีการเติบโตอยางยั่งยืน คือ ธนาคารกรุงเทพ (โสภณพนิช) กลุมเซ็นทรัล  (ตระกูลจิราธิวัฒน) 

กลุมสามารถคอรปอเรชั่น (ตระกูลวิไลลักษณ)  กลุมไทยซัมมิท (ตระกูลจึงรุงเรืองกิจ)  กลุมอมตะ

(ตระกูลกรมดิษฐ ) เครือเจริญโภคภัณฑ  (ตระกูลเจียรวนนท)  กลมทีเคเอส (ตระกูลมงคลสุธี) และ

กลุมเมเจอรอีจีวี (ตระกูลพูลวรลักษณ)  ซ่ึงจะเปนตัวอยางที่ถูกคัดเลือกอยางพิถีพิถัน คือ ตัวอยางที่มี

ลักษณะพิเศษสุดขั้ว  มีประสบการณมาก,ครอบคลุมความหลากหลายของประชากรไดมากที่สุด 

หรือมีลักษณะเหมือนกัน  นอกจากนี้ยังทําการสัมภาษณนักวิชาการดานธุรกิจครอบครัวชั้นนําของ

ประเทศไทย ไดแก รศ.ดร.จีรเดช  อูสวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทยดวย สําหรับ

วัตถุประสงคของการศึกษากรณีศึกษาและสัมภาษณเชิงลึก ก็เพื่อทําการทดสอบความถูกตองเชื่อถือ

ไดของขอมูลที่ไดมาจากการวิจัยเชิงสํารวจโดยวิธีการทดสอบแบบสามเสา  
 

5.1   อภิปรายผล   
 

                หนวยการวิเคราะหของการศึกษาวิจัยนี้ คือธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน ในตลาด

หลักทรัพยไทย โดยการเก็บขอมูลจากประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการของธุรกิจ
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ครอบครัวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงถือเปนกุญแจสําคัญของ
การดําเนินธุรกิจครอบครัว  ลักษณะภูมิหลังของบริษัทและผูตอบแบบสอบถามท้ัง 172 บริษัท สรุป
ไดดังนี้  
 ผูตอบแบบสอบถามถือหุนท้ังโดยตัวเองและการถือหุนแทนโดยครอบครัว/ญาติ/บริษัท 
holding รอยละ 50 ข้ึนไป 43.6% รอยละ 21 ถึงรอยละ 30 เทากับ 16.8% และถือหุนต้ังแตรอยละ 31 
ถึง 40 เทากับ10.9% 
 อายุของธุรกิจเร่ิมต้ังแตกอตั้งถึงปจจุบัน ตั้งแต 20-35 ป เทากับ 43.6%  6-20 ปเทากับ 
24.8%  ตั้งแต 35-50 ป เทากับ 22.8% และ 50 ปข้ึนไป 5.0% 
 ผูตอบแบบสอบถามเปนประธานกรรมการบริหารบริษัท 78.2%   เปนกรรมการผูจัดการ  
8.9%   มีการศึกษาในระดับปริญญาโท 63.4%  ปริญญาตรี 26.7% และตํ่ากวาปริญญาตรี 3.0% สวน
สาขาวิชาชีพที่จบคือ บริหารธุรกิจ 45.5% วิศวกรรมศาสตร 29.7% และบัญชี 10.9% 
 ผูตอบแบบสอบถามเขามาดําเนินธุรกิจครอบครัวแลว ตั้งแต 10-20  ป จํานวน 39.6%  
ตั้งแต 20-30 ป  25.7% และ 1-10  ป 16.8% เฉล่ีย 19 ป  ต่ําสุด 1 ป สูงสุด 50 ป 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความเก่ียวของในฐานะสมาชิกครอบครัวจํานวน  95.0% มีเพียง 
จํานวน 6.0% ท่ีไมใชสมาชิกครอบครัว 
 จํานวนพนักงานและลูกจางของบริษัท ตั้งแต 1,000-5,000 คน 49.5% 101-1,000 คน  
33.7% และตั้งแต 5,000 คนข้ึนไป เทากับ 7.9% โดยเฉล่ียมีจํานวนพนักงานและลูกจางจํานวน 
3,550 คน ต่ําสุดจํานวน 50 คน และสูงสุดจํานวน 50,000 คน 
 การเขาสูธุรกิจครอบครัวของผูตอบแบบสอบถาม เปนทายาทจํานวน 70.3% เปนพี่นองใน
ตระกูลเดียวกันจํานวน 5.9% และมาจากหลายตระกูลจํานวน 5.0%  
 ผูตอบแบบสอบถามอยูในรุนท่ีสองจํานวน 40.6% อยูในรุนท่ีหนึ่งจํานวน 38.6% และอยู
ในรุนท่ีสาม  จํานวน 8.9%   
 สมาชิกครอบครัวท่ีอยูในธุรกิจครอบครัวมีจํานวน ตั้งแต 1-5 คน 50.5%  ตั้งแต  11 คนข้ึน
ไป 23.8%  ตั้งแต 6-10  คน 14.9% และ โดยเฉล่ียสมาชิกครอบครัวท่ีอยูในธุรกิจครอบครัวมีจํานวน 
12 คน  จํานวนตํ่าสุด 1 คน จํานวนสูงสุด 170 คน 
 สมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูบริหารระดับสูง ตั้งแต  1-3 คน 76.2% ตั้งแต 4-6  คน12.9% และ
ตั้งแต 7-10 คน 3.0%  โดยเฉล่ียมีสมาชิกครอบครัวท่ีเปนผูบริหารระดับสูงจํานวน 3 คน จํานวน
ต่ําสุด 1 คน  จํานวนสูงสุด 10 คน และจํานวนผูบริหารระดับสูงท่ีไมไดเปนสมาชิกครอบครัวต้ังแต  
6-10 คน 50.5% ตั้งแต 1-5 คน 29.7%  และต้ังแต 11-15  คน 11.9% โดยเฉล่ียจํานวนผูบริหาร
ระดับสูงท่ีไมไดเปนสมาชิกครอบครัวจํานวน 8 คน  จํานวนตํ่าสุด 1 คน จํานวนสูงสุด 30 คน 
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 คณะกรรมการบริหารมีท่ีปรึกษาที่ไมใชสมาชิกครอบครัว ต้ังแต 1-3 คน  จํานวน  69.3%  ต้ังแต 

4-6  คน จํานวน  5.0%  และตั้งแต  7-10 คน ข้ึนไป จํานวน 4.0% โดยเฉลี่ยในคณะกรรมการบริหารมี

ท่ีปรึกษาที่ไมใชสมาชิกครอบครัวจํานวน  3 คน ตํ่าสุดจํานวน 1 คน และสูงสุดจํานวน 11 คน  

 สมาชิกครอบครัวที่จะมาเปนผูบริหารระดับสูงควรมีคุณสมบัติดังนี้ มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  52.5%  ในระดับปริญญาโท 40.6%   และในระดับปริญญาเอก  1.0% ควรมีอายุต้ังแต 

21-30 ป 70.3%   อายุต้ังแต 31-40  ป 24.8% และควรมีประสบการณจากภายนอกธุรกิจกอนเขามา

เปนผูบริหารบริษัท 96.0%  ไมควรมีประสบการณภายนอกบริษัท 1.0% ถาควรมีประสบการณจาก

ภายนอกบริษัท ควรมีประสบการณ ต้ังแต 1-3 ป 48.5%  ต้ังแต 4-6 ป 40.6% และตั้งแต 7-10 ปข้ึน

ไป 2.0% สมาชิกครอบครัวควรมีประสบการณภายนอกธุรกิจเฉลี่ย 4 ป ตํ่าสุด 1 ป และสูงสุด 10 ป 

   ในสวนภูมิหลังทางธุรกิจและภูมิหลังของผูถูกสัมภาษณจากกรณีศึกษา 8 กรณีศึกษา ผูให

สัมภาษณเชิงลึก 9 คน มีดังนี้ 

 ผูใหสัมภาษณท้ัง 9 คน เปนเจาของธุรกิจและ/หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการ

ผูจัดการ และ/หรือทายาท จํานวน 6 คน ผูบริหารมืออาชีพจํานวน 2 คน นักวิชาการธุรกิจครอบครัว

จํานวน 1 คน   

 ประเภทธุรกิจ ธนาคารโรงภาพยนตร  คาปลีก โทรคมนาคม   ธุรกิจเกษตร ส่ิงพิมพ  ผลิต

และประกอบช้ินสวนยานยนต   และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 ธุรกิจกอตั้งมาแลว 50 ป ข้ึนไปจํานวน 3 บริษัท ต้ังแต 40-50 ป จํานวน 3 บริษัท และ ตํ่า

กวา 40 ป จํานวน 3 บริษัท 

 เปนผูบริหารและเจาของธุรกิจ  สมาชิกครอบครัวในรุนที่สอง จํานวน 4  คน รุนที่สาม 

จํานวน 1 คน และรุนที่หนึ่ง จํานวน 1 คน 

 โครงสรางการถือหุนเปนบริษัทมหาชน มีสัดสวนการถือหุนในบริษัทโดยตนเองและถือ

หุนแทนรอยละ 50 ข้ึนไป จํานวน 2 บริษัท ต้ังแตรอยละ10-30 จํานวน 4 บริษัท มีอํานาจการ

ตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ในบริษัท มีอํานาจในการ ควบคุมการจัดการบริษัท ยอมรับโดยประธาน

กรรมการบริหารวาบริษัทของตนเปนธุรกิจครอบครัว  บริหารธุรกิจโดยสมาชิกในครอบครัว และมี

การวางแผนการสืบทอดธุรกิจใหแกทายาทที่เปนสมาชิกในครอบครัว   

 การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 3 ไดคนพบตัวแปรอิสระที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของ

ธุรกิจครอบครัวไทย ซ่ึงใชในการสรางกรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้ไดแก ภาวะผูนําของธุรกิจ

ครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

ครอบครัว วัฒนธรรมครอบครัว และความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว กรอบ

แนวคิดที่สรางขึ้นในงานวิจัยนี้เพื่อตอบคําถามวัตถุประสงคขอที่ 1 ไดแก 
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 วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ตารางที่ 5.1  สรุปผลการศึกษาตัวแปรอิสระที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

ตัวแปรอิสระ ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว 

 

ผูนํากระตุนใหเกิดการรวมแรงรวมใจในการจัดการธุรกิจให

ประสบความสําเร็จ (69.3 %) การจัดการธุรกิจครอบครัวแยก

ออกจากครอบครัวอยางเด็ดขาด (68.3 %) และผูนําบมเพาะ

ทายาทใหมีความรูและประสบการณทางธุรกิจ (67.0 %) 

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ

ครอบครัว 

 

แผนกลยุทธใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลและหลักความ

รับผิดชอบตอสังคม  (79.2 %) ธุรกิจครอบครัวมีกลยุทธในการริเริ่ม

ธุรกิจใหม ๆ  และการกระจายธุรกิจ  (77.2 %)  มีการวางแผนกลยุทธ

เพื่อมุงเนนความเปนสากล และใชกลยุทธระดับโลก  (77.2 %)  แผนการ

สืบทอดธุรกิจมีการหารือกันภายในครอบครัว  (75.2%)  

คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการครอบครัว 

 

คณะกรรมการบริหารตองการนักบริหารมืออาชีพและใหมีสวนรวม

ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ  (75..3 %) ควรมีการตั้ง

คณะกรรมการครอบครัว เพื่อใหมีหนาที่ในการสราง และจัดการ

ความสัมพันธ ระหวางสมาชิกในครอบครัว  (73.3 %) คณะกรรมการ

บริหารควรมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ยุทธวิธี และ

นําไปปฏิบัติสําหรับธุรกิจครอบครัว  (73.3 %) 

วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

 

การดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก

ครอบครัวมีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว (91.1 %) 

การรวมแรงรวมใจในการทํางาน ของ สมาชิกครอบครัว  (89.1 %)  การ

ยึดมั่นคําสัญญาทางธุรกิจ  (83.1 %)  ธุรกิจครอบครัวปรับเปลี่ยนการ

จัดการใหทันสมัยอยูเสมอ  (90.1 %) ธุรกิจครอบครัวยอมรับความเสี่ยง

ทางธุรกิจไดดีกวาธุรกิจที่ไมใชครอบครัว (78.3 %)  สมาชิกครอบครัว

เต็มใจที่จะลงทุนเพื่อขยายกิจการจากเงินกําไรของธุรกิจ  (72 . 8 %)  

ความไดเปรียบในการแขงขันของ

ธุรกิจครอบครัว 

 

 

 การดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิก

ครอบครัว  ( 91.1%)  รองลงมาคือการรวมแรงรวมใจในการทํางานของ

สมาชิกครอบครัว  ( 89.1%)  และการยึดมั่นในคําสัญญาทางธุรกิจ 

(83.1%)  
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เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคขอที่สองของงานวิจัยนี้ท่ีกลาวไววา 

วัตถุประสงคขอที่สอง    เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

   ในการวิเคราะหบนพื้นฐานกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ ซ่ึงเกิดขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรม จากทฤษฎี  แนวคิด และงานวิจัย โดยการวิเคราะหตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป 

กลาวคือตัวแปรตาม ไดแก ธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน และตัวแปรอิสระที่ไดจากการ

ทบทวนวรรณกรรมซึ่งไดแก ภาวะผูนําทางธุรกิจของครอบครัว  การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ

ครอบครัว คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว วัฒนธรรมครอบครัว  และความ

ไดเปรียบในการแขงขันธุรกิจครอบครัว ตัวแปรใดมีผลกระทบ มีอิทธิพล มีความสัมพันธกับการ

เติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว โดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค  (logistic regression)    

 

ตารางที่ 5.2   ตัวแปรพยากรณท่ีใชทํานายในสมการถดถอยโลจิสติค 

ตัวแปรพยากรณ 
Exp (B) 

หรือ (ß) 

Wald 

(χ
2

) 

Sig. เปนไปตามสมมติฐาน 

ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว 

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว 

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว 

วัฒนธรรมครอบครัว  

ความไดเปรียบในการแขงขัน  

1.106 

1.068 

1.058 

1.169 

1.283 

22.163 

10.401 

4.069 

13.455 

17.245 

000 

.001 

.044 

.000 

.000 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 ตารางที่ 5.2   แสดงคาสัมประสิทธิ์ถดถอยโลจิสติค คา Wald Test  คา Exponential  (B)               

ของแตละตัวพยากรณ โดยใชเกณฑคานัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาภาวะผูนําของ

ธุรกิจครอบครัว มีผลตอการเติบโตของธุรกิจครอบครัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 การจัดการ

เชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว มีผลตอการเติบโตของธุรกิจครอบครัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  

0.05   คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว  มีผลตอการเติบโตของธุรกิจครอบครัว

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  วัฒนธรรมครอบครัวมีผลตอการเติบโตของธุรกิจครอบครัวอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และความไดเปรียบในการแขงขันมีผลตอการเติบโตของธุรกิจครอบครัว

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
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 เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคของขอที่สามของงานวิจัยนี้  ท่ีกลาวไววา 

วัตถุประสงคขอที่ 3   เพื่อสรางตัวแบบธุรกิจครอบครัวไทยท่ีมีการเติบโตที่ยั่งยืน  

  ในขั้นตอนนี้จะทําการสรางสมการพยากรณวา ธุรกิจครอบครัวไทยที่มีการเติบโตอยาง

ยั่งยืนมีตัวแปรอิสระ ไดแก ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว   การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว  

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว  วัฒนธรรมครอบครัว และ ความไดเปรียบใน

การแขงขันใดบาง ท่ีมีผลตอการที่จะพยากรณวาเปนธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตอยางยั่งยืน ซ่ึง

ไดผลสรุปวา สมการโลจิสติคที่สรางขึ้นสามารถพยากรณธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืนได

อยางเหมาะสม ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีตัวแปรพยากรณ 5 ตัวแปร จากตัวอยางทั้งหมด 172  ตัวอยาง   

คาχ
2

=  9.397  และตัวแบบหรือสมการโลจิสติคใหความถูกตอง ในการพยากรณวาเปนธุรกิจ

ครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืนสูงถึง 77.2% หมายความวา ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว การจัดการ

เชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว วัฒนธรรม

ครอบครัว  ความไดเปรียบของการแขงขันของธุรกิจครอบครัว สามารถอธิบายธุรกิจครอบครัวที่

เติบโตอยางยั่งยืน ไดถึง 77.2%  สมการสมการถดถอยโลจิสติค  คือ 

 

 W
∧

 =  -23.881+0.101x1+0.066x2+0.056x3+0.156x4+0.249x5  

 

โดยที่     x1 =   ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว 

 x2 =   การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว 

 x3 =  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว 

 x4   =  วัฒนธรรมครอบครัว 

 x5   =   ความไดเปรียบในการแขงขัน 

 

 

ความนาจะเปนที่ธุรกิจครอบครัวเติบโตยั่งยืน 

หรือ 

 

 

e -23.881+0.101x1+0.066x2+0.056x3+0.156x4+0.249x5  

=

  
1+e -23.881+0.101x1+0.066x2+0.056x3+0.156x4+0.249x5 

P (ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน) 
Log[ 

1-P (ธุรกิจครอบครัวที่เติบโตแตไมย่ังยืน) 
=  -23.881+0.101x1+0.066x2+0.056x3+0.156x4+0.249x5 
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ตารางที่ 5.3  ลําดับความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรพยากรณ 
Exp (B) 

หรือ (ß) 

Wald 

(χ
2

) 

Sig. เปนไปตามสมมติฐาน 

ความไดเปรียบในการแขงขัน  

วัฒนธรรมครอบครัว  

ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว 

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว 

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว 

1.283 

1.169 

1.106 

1.068 

1.058 

17.245 

13.455 

22.163 

10.401 

4.069 

.000 

.000 

.000 

.001 

.044 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 ตารางที่ 5.3 แสดงใหเห็นวา ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว มีผลตอการ

เติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวมากที่สุด (คา EXP(B)  =  1.283 มีคามากที่สุด) วัฒนธรรม

ครอบครัว มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวรองลงมา (คา EXP(B) = 1.169 มีคา

รองลงมา)  ตอมาคือภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว  (คา EXP(B) = 1.106) การจัดการเชิงกลยุทธ

ของธุรกิจครอบครัว  (คา EXP(B) = 1.068)  และคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

ครอบครัวมีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของ ธุรกิจ ครอบ ครัว นอย ท่ีสุด   (คา EXP  (B)   =   1.058  มีคานอยที่สุด)   
 

5.2   ขอคนพบที่สําคัญและขอเสนอแนะ 
 

                คําถามวิจัยของงานวิจัยนี้คือ “ปจจัยอะไรที่มีผลมีอิทธิพลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

ครอบครัวในตลาดหลักทรัพยไทย”  และเพื่อจะตอบคําถามวิจัย โดยตรวจสอบผานการกําหนด

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ วัตถุประสงคของงานวิจัยไดกําหนดไววา 

 5.2.1   เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 5.2.2   เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 5.2.3    เพื่อสรางตัวแบบธุรกิจครอบครัวไทยที่ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตที่

ยั่งยืน 

 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหและแปลความหมายของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม

จากการสํารวจ และทําการแปรผลใหสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎี ท่ีไดรับจากการทบทวนวรรณกรรม 
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และนําขอมูลท่ีไดรับจากกรณีศึกษาซ่ึงทําการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อสนับสนุนผลท่ีไดรับจากการวิจัย
เชิงสํารวจ ดังกลาว สําหรับหนวยวิเคราะห (unit  of analysis) ในงานวิจัยนี้คือธุรกิจครอบครัว  
 การทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 3 ไดคนพบตัวแปรอิสระท่ีมีผลมีอิทธิพลตอการเติบโต
อยางยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทย ซ่ึงใชในการสรางกรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้ไดแก ภาวะผูนํา
ของธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการครอบครัว  วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว และความไดเปรียบในการแขงขันของ
ธุรกิจครอบครัว กรอบแนวคิดท่ีสรางข้ึนในงานวิจัยนี้เพื่อตอบคําถามวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ 
 ทฤษฎีพื้นฐานของการศึกษานี้เปนทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวท่ีนํามาประยุกตใชกับ
กรอบแนวคิดในงานวิจัยนี้ ซ่ึงไดจากการทบทวนวรรณกรรมอยางเขมขน การศึกษาเพื่อการ
พรรณนา รอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด เพื่ออธิบายปจจัยท่ีมีผลตอการ
เติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยไทย เพื่อตอบวัตถุประสงคขอแรกของ
งานวิจัยนี้ 
 สถิติถดถอยโลจิสติค ใชเพื่อวิเคราะหวาตัวแปรอิสระ ไดแก ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว
การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว  
วัฒนธรรมครอบครัว และความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว มีผลตอการเติบโตท่ี
ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวหรือไมอยางไร ผลการทดสอบดวยการใชสถิติดังกลาว พบวา ภาวะผูนํา
ของธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการครอบครัว  วัฒนธรรมครอบครัว และความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ
ครอบครัว มีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเปน
การตอบคําถามวิจัย และตอบวัตถุประสงคขอสองของงานวิจัยนี้ 
 การสรางตัวแบบธุรกิจครอบครัวท่ีประสบความสําเร็จและมีการเติบโตที่ยั่งยืนโดยสราง
สมการพยากรณวา ธุรกิจครอบครัวไทยท่ีมีการเติบโตท่ียั่งยืนมีตัวแปรอิสระใดบางท่ีมีผลตอการท่ี
จะพยากรณวาธุรกิจท่ีเติบโตธุรกิจใด จะเปนธุรกิจท่ีมีการเติบโตท่ียั่งยืน โดยเร่ิมตนจากการใชสถิติ
การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติค หลังจากนั้นไดสรางสมการพยากรณธุรกิจครอบครัวท่ีมีการ
เติบโตท่ียั่งยืนข้ึน และพัฒนาเปนตัวแบบธุรกิจครอบครัวไทยท่ีประสบความสําเร็จและมีการเติบโต
ท่ียั่งยืน   
 ขอคนพบที่สําคัญจากงานวิจัยนี้ คือ ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธ
ของธุรกิจครอบครัว คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว วัฒนธรรมของธุรกิจ
ครอบครัว และความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว มีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของ
ธุรกิจครอบครัว   
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ตารางที่ 5.4  ขอคนพบท่ีสําคัญจากการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 

ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัวมีผล

ตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

ครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ

ครอบครัว มีผลตอการเติบโตที่

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผูนําในธุรกิจครอบครัวควรกระตุนใหสมาชิกใน

ครอบครัวเกิดการรวมแรงรวมใจในการจัดการ

ธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ควรมีการบริหาร

จัดการธุรกิจครอบครัวแยกออกจากการจัดการ

ครอบครัวอยางเด็ดขาด เพราะผูนําในธุรกิจครอบครัว

มักมีบทบาททับซอนกันในระหวางธุรกิจครอบครัวและ

ความเปนเจาของ ซ่ึงหากไมแบงแยกบทบาทหนาที่ใหดีแลว 

อาจนําพาใหธุรกิจลมเหลวและไมบรรลุเปาหมายทั้ง

เปาหมายของธุรกิจและครอบครัว  

• ผูนํามีบทบาทและหนาที่ในการบมเพาะทายาทใหมีความรู

และประสบการณทางธุรกิจอยางเพียงพอกอนที่จะขึ้นดํารง

ตําแหนงระดับสูงในธุรกิจครอบครัว  ระยะเวลาการเรียนรู

ประสบการณจากภายนอกที่เหมาะสมคือ 5 ป 

 
• แผนกลยุทธของธุรกิจครอบครัวควรใหความสําคัญ

กับหลักธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบตอ

สังคมจึงจะทําใหธุรกิจครอบครัวเติบโตอยางยั่งยืน

ได เพราะในปจจุบันนี้ธุรกิจไมสามารถมีเปาหมาย

เพื่อกําไรสูงสุดไดอยางเดียวอีกตอไป แตจําเปนตอง

ยึดถือธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและตองมี

ความรับผิดชอบตอสังคมโดยสวนรวมดวย 

• ธุรกิจครอบครัวควรมีกลยุทธในการสรางความ

ไดเปรียบในเชิงการแขงขัน เชน ริเริ่มธุรกิจใหม ๆ 

และการกระจายธุรกิจไปยังธุรกิจที่แตกตางจากที่

ธุรกิจดําเนินอยูโดยจะตองวิเคราะหสภาพแวดลอม

ท้ังภายในธุรกิจ ภายนอกธุรกิจ 



 

 

225 

 

ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 

การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจ

ครอบครัว มีผลตอการเติบโตที่

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการครอบครัวมีผลตอ

การเติบโตที่ ยั่งยืนของธุรกิ จ

ครอบครัว 

 

• ควรมีการวางแผนกลยุทธเพื่อมุงเนนความเปนสากล 

และใชกลยุทธระดับโลกอันเนื่องมาจากโลกาภิวัฒน

และการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีท่ีมีอยาง

รวดเร็ว หากธุรกิจไมปรับตัวใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลง ก็ไมสามารถอยูรอดและเติบโตอยาง

ยั่งยืนไดอีกตอไป 

• ควรมีแผนกลยุทธเกี่ยวกับการสืบทอดธุรกิจ ผูนํา

ควรมีแผนการสืบทอดธุรกิจ มีการกําหนดวางตัว

ทายาท บมเพาะทายาทเพื่อเตรียมตัวเขาสูธุรกิจ

ครอบครัว ท่ีสําคัญแผนการสืบทอดธุรกิจควรมีการ

หารือกันภายในคณะกรรมการครอบครัวและ/หรือ

สมาชิกครอบครัว เพื่อใหเกิดการยอมรับ ความ

เขาใจ และเปนความตกลงรวมกันในหมูสมาชิก

ครอบครัว เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงขึ้นในหมู

สมาชิกครอบครัว 

 
• คณะกรรมการบริหารควรมีนักบริหารมือ

อาชีพเขามาเปนสวนหนึ ่งของคณะ

กรรมการฯ เนื่องจากนักบริหารมืออาชีพเปน

ผูมีประสบการณ ความรอบรูในธุรกิจ และ

ตองใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ  

เกี่ยวกับธุรกิจ  ผูบริหารมืออาชีพจะมุง

เปาหมายของธุรกิจมากกวาเปาหมายของ

ครอบครัว และตองการพิสูจนฝมือการทํางาน 

และวัดผลงานจากงาน มากกวาความสัมพันธ

ในครอบครัว 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 
ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 

คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการครอบครัวมีผลตอ

การเติบโตที่ ยั่งยืนของธุรกิ จ

ครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
วัฒนธรรมครอบครัวมีผลตอการ

เติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

 
 

 

 

 
 

• ธุรกิจครอบครัวควรมีการตั้งคณะกรรมการ

ครอบครัวเพื่อใหมีหนาที่ในการสรางและจัดการ

ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว กําหนด

หลักเกณฑในการคัดเลือก บมเพาะสมาชิก

ครอบครัวเพื่อเขาสูธุรกิจครอบครัว แตไมควรมี

บทบาทเกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจครอบครัว

หรือไมควรมีบทบาทเฉกเชนเดียวกับคณะ

กรรมการบริหารโดยเด็ดขาด 

• คณะกรรมการบริหารควรมีการกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ กลยุทธ ยุทธวิธี อยางชัดเจน และนําไป

ปฏิบัติสําหรับธุรกิจครอบครัว เพื่อนําพาธุรกิจ

ครอบครัวใหประสบความสําเร็จและเติบโตอยาง

ยั่งยืน 

 

• ธุรกิจครอบครัวควรดําเนินธุรกิจบนพื้นฐาน

ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกครอบครัว เพราะ

ความสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกครอบครัวจะชวย

ผลักดันใหธุรกิจครอบครัวมีความแข็งแกรง และมี

พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัวอยางมาก

สมาชิกในครอบครัว ท้ังที่อยูในธุรกิจและไมไดอยู

ในธุรกิจ 

• ธุรกิจครอบครัวควรมีการรวมแรงรวมใจในการ

ทํางาน เพราะความสําเร็จและการเติบโตของธุรกิจ

เปนผลมาจากการชวยกันบริหารจัดการธุรกิจ และ

การเปนกําลังใจใหแกสมาชิกครอบครัวที่อยูใน

ธุรกิจ ซ่ึงจะทําใหตอสู ฟนฝา อุปสรรคนานัปการใน

การดําเนินธุรกิจ 
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ตารางที่ 5.4  (ตอ) 

 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 

วัฒนธรรมครอบครัวมีผลตอการ

เติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

 
 
 

ความไดเปรียบในการแขงขันของ

ธุรกิจครอบครัวมีผลตอการเติบโตที่

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว 

 
 
 
 
 

• ธุรกิจครอบครัวควรยึดมั่นคําสัญญาทางธุรกิจอยาง

ม่ันคง เหนียวแนน เนื่องจากเจาของธุรกิจครอบครัว

มักไดรับความเชื่อถือและเชื่อมั่นจากลูกคามากกวา

เจาของธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว 

 
• ธุรกิจครอบครัวควรมีการปรับเปลี่ยนการจัดการให

ทันสมัยอยูเสมอ  นอกจากนี้ธุรกิจครอบครัวมีการ

ยอมรับความเสี่ยงทางธุรกิจไดดีกวาธุรกิจที่ไมใช

ครอบครัว ซ่ึงถือเปนโอกาสทางธุรกิจที่จะสรางการ

เติบโตใหแกธุรกิจครอบครัวไดอยางรวดเร็ว 

• ธุรกิจครอบครัวควรรักษาความไดเปรียบในการ

แขงขันเอาไวอยางเหนียวแนน เชน เรื่องความรัก 

ความสามัคคีกลมเกลียวของสมาชิกครอบครัว 

เพราะสิ่งนี้เปนพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนธุรกิจ

ครอบครัวใหเติบโต อยูรอดและยั่งยืน 

• ธุรกิจครอบครัวควรยึดมั่นในคําสัญญาทางธุรกิจ ท่ี

ธุรกิจครอบครัวยึดถือเปนวัฒนธรรมการทํางานที่

สําคัญของธุรกิจครอบครัว เพราะเปนความเชื่อถือที่

ลูกคาไววางใจเจาของธุรกิจครอบครัว ซ่ึงถือเปน

ความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว 

 

 

5.3  อธิบายทฤษฎีและขอคนพบเชิงประจักษเพื่อสรางองคความรู 
 

             ธุรกิจครอบครัวไดรับการพิจารณาวาเปนหนวยธุรกิจที่มีการศึกษาคนควาเพื่อหาและสราง
องคความรูในการจัดการองคการและการจัดการธุรกิจนอยมาก ท้ัง ๆ ท่ีธุรกิจครอบครัวมี

ความสําคัญอยางมาก นอกจากนั้นธุรกิจครอบครัวยังคงมีการวิจัยและการศึกษาเชิงประจักษจํากัด
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อยูคอนขางมาก (Litz, 1997)  ท้ัง ๆ ท่ีเราตระหนักกันเปนอยางมากวาในทุก ๆ วันนี้ ธุรกิจครอบครัว
มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจมหภาคเปนอยางมาก และมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีแตกตางจากใน
อดีตโดยส้ินเชิง (European Commission, 2003;  Riehle, 2003)  แมวาการศึกษาวิจัยในเร่ืองเกี่ยวกับ
ธุรกิจครอบครัวยังเปนสาขาวิชาท่ีเพิ่งเร่ิมตนกันอยางจริงจัง แตผลงานวิจัยท่ีมีอยูก็ยังประโยชน
ใหแกผูบริหารธุรกิจครอบครัว ชุมชนธุรกิจครอบครัว นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาในสาขาวิชา
ธุรกิจครอบครัวนี้เปนอยางมาก งานวิจัยนี้จะเปนจุดเร่ิมตนและถือไดวาเปนงานวิจัยบุกเบิกการ
ศึกษาวิจัยธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานในเร่ืองปจจัยท่ีมี
ผลมีอิทธิพลตอธุรกิจครอบครัวไทยซ่ึงถือเปนเปนองคความรูท่ีเปนมิติใหมเพื่อประโยชนแก
การศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวไทย การศึกษาวิจัยท่ีจะตอเน่ืองจากวิจัยนี้ตอไป และเกดิ
ประโยชนในเชิงปฏิบัติจากการนําองคความรูท่ีไดรับจากงานวิจัยนี้ ไปใชเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการธุรกิจครอบครัวไทยใหอยูรอด ประสบความสําเร็จ และเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 
 งานวิจัยนี้จะพัฒนาความเขาใจในธุรกิจครอบครัวไทย การทบทวนวรรณกรรมในบทที่
สองท่ีอธิบายวาธุรกิจครอบครัวจะบริหารจัดการอยางไรเพื่อความอยูรอดในทามกลางการ
เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจระดับโลก ระดับภูมิภาคและทามกลางกระแสเทคโนโลยีท่ีทําใหสินคา
หรือบริการมีวงจรชีวิตผลิตภัณฑท่ีส้ันลงทุกวัน (Beckhard and Dyer, 1983;  Kets de Vries, 1993; 
Lank, 1994; La Porta et al.,1999) นอกจากนี้ธุรกิจครอบครัวขนาดใหญในประเทศไทย ยังมี
ความสําคัญตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศและระดับภูมิภาค และมักเปนธุรกิจท่ีเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมากกวาคร่ึงหนึ่ง (เนตรนภา ไวทยเลิศศักดิ์, 2549) 
ดังนั้นองคความรูจากงานวิจัยนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของ
ธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยไทย จะเกิดประโยชนไมเพียงแตธุรกิจครอบครัวในตลาด
หลักทรัพยไทย ยังเกิดประโยชนกับธุรกิจครอบครัวท่ีไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนเพ่ือใชเปนตัว
แบบ (model) ในการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอยางตอเนื่องยั่งยืน และสงผลตอระบบเศรษฐกิจ
ในระดับมหภาค ระดับการแขงขันในระดับสากล และเปนยังเปนการสรางองคความรูดานธุรกิจ
ครอบครัวใหแกชุมชนวิชาการดานธุรกิจครอบครัว นักวิจัย นักวิชาการและเพื่อการศึกษาใน
สาขาวิชาดานการจัดการธุรกิจครอบครัวตอไป 
 ขอคนพบท่ีสําคัญจากงานวิจัยนี้ คือ  ปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบครัว
ไทย  ข้ึนกับตัวแปรหลายตัว   เฉพาะท่ีสําคัญมาก 5 ลําดับแรก คือ (1)  ภาวะผูนําของธุรกิจ
ครอบครัว  (2) การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว  (3)  คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการครอบครัว   (4)  วัฒนธรรมครอบครัว และ (5)  ความไดเปรียบในการแขงขันของ
ธุรกิจครอบครัว โดยตัวแปรท้ัง 5 ตัวดังกลาว รวมกันอธิบายการเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบครัว
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ไดรอยละ 77.2  สวนที่เหลืออีกรอยละ 22.8 ยังไมปรากฏแนชัดวาเปนเพราะปจจัยอะไร ซ่ึงเปนสิ่งที่

ตองทําการศึกษาวิจัยตอไป 

  ผลจากการศึกษาวิจัยดังกลาวนํามาสรางตัวแบบ (model) ของธุรกิจครอบครัวไทยที่

ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตที่ยั่งยืน ซ่ึงสามารถปรับและประยุกตใชไดกับธุรกิจครอบครัว

ในประเทศไทย รูปแบบเกิดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่สองและบนพื้นฐานของขอ

คนพบในบทที่สามและบทที่ส่ี ถาธุรกิจครอบครัวทําการตัดสินใจทางธุรกิจโดยนําตัวแบบนี้ไป

ปฏิบัติ 

 

 

  
 

ภาพที่ 5.1  ตัวแบบธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตที่ยั่งยืน 

  

 

ความไดเปรียบในการแขงขัน

ของธุรกิจครอบครัว 

วัฒนธรรมครอบครัว 

 

ภาวะผูนําธุรกิจครอบครัว 

การจัดการเชิงกลยุทธ 

ธุรกิจครอบครัว 

คณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการครอบครัว 

   ธุรกิจครอบครัวที่มี 
   การเติบโตที่ยั่งยืน 
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5.4  ขอจํากัดในการศึกษา 
 

 

              ผลของการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาด

หลักทรัพยไทยไดรับการตีความขอมูลอยางระมัดระวังมากที่สุดภายใตขอจํากัดของการศึกษาวิจัยนี้ 

ขอคนพบซึ่งสามารถใชไดเปนการทั่วไป (generalisability)   ถูกจํากัดโดยการเลือกตัวอยางซึ่งถือวา

เปนตัวแทนของธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย ยิ่งไปกวานั้น สําหรับวัตถุประสงคของการนิยาม

ปฏิบัติการ เนื่องจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัวที่มีการศึกษาในเรื่องธุรกิจครอบครัว

ในประเทศไทยมีนอยมาก วรรณกรรมสวนใหญในงานวิจัยนี้เปนวรรณกรรมในการอธิบาย

ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นในตางประเทศเปนสวนใหญ ซ่ึงผลคือความแตกตางกันในแงบริบท 

วัฒนธรรมองคกร หรือแมแตสภาพแวดลอมทางธุรกิจ หรือแมแตความแตกตางในดานการกําหนด

นิยามสําหรับธุรกิจครอบครัว อยางไรก็ดี ผูวิจัยไดมีความพยายามอยางสูงในการใชความระมัดระวัง

ในการทบทวนวรรณกรรมจํานวนมากและดวยความละเอียดรอบคอบ เพื่อไมใหเกิดขอจํากัดที่อาจ

เกิดขึ้นในดานตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตน  

 นอกจากนี้ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไมไดทําการศึกษาปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเติบโตของ

ธุรกิจครอบครัว เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ ความตองการเงินทุนจากภายนอกธุรกิจ เปนตน เนื่องจาก

ปจจัยภายนอกเปนปจจัยที่ธุรกิจไมสามารถควบคุมได 

               ในการรวบรวมขอมูลของรูปแบบที่ใชในงานวิจัยนี้ ไดใชเวลาในเก็บรวบรวมขอมูล

จํานวนมาก เพราะผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจดานนโยบาย การบริหาร

จัดการ การควบคุมและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยวิเคราะหซ่ึงเปนธุรกิจครอบครัวนี้ คือ

ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจัดการ ซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงของธุรกิจครอบครัวแทบ

จะมีเวลานอยมากที่จะอุทิศใหกับการศึกษาวิจัยนี้ การเขานัดหมาย หรือเวลาที่ใหกับการสัมภาษณ

เชิงลึกหรือแมแตเพียงการตอบแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงสํารวจ ก็ถือวามีใหนอยมาก อยางไรก็ดี

ขอจํากัดดังกลาวกลับไมไดมีผลกระทบกับงานวิจัยนี้มากนัก อันเนื่องมาจากผลการศึกษาเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพไดใหผลที่มีลักษณะสอดคลองกัน และมีความถูกตองเชื่อถือไดโดยวิธีการ

ตรวจสอบแบบสามเสา (triangulation)  ขอจํากัดในแบบสอบถามเรื่องผลการประกอบการ มักเปน

คําตอบที่ผูตอบแบบสอบถามไมใครจะเปดเผยมากนัก เพราะบางครั้งผูตอบแบบสอบถามพิจารณา

เห็นวาเปนเรื่องที่ไมควรเปดเผย อยางไรก็ดี ผูวิจัยไดตรวจสอบจากงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

ซ่ึงเปนเงื่อนไขของบริษัทจดทะเบียนที่จะตองเปดเผยขอมูลของบริษัทตอสาธารณชนในฐานะเปน

บริษัทจดทะเบียน  
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5.5  การกําหนดทิศทางสําหรับงานวิจัยเรื่องธุรกิจครอบครัว 
 

               เปนที่นาสังเกตวา การขาดแคลนงานวิจัยในเรื่องธุรกิจครอบครัวในประเทศไทย ถึงแมวา

ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยจะมีความสําคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาค หรือ

แมแตบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ก็พบวาเกือบครึ่งหนึ่งเปนธุรกิจ

ครอบครัว และเปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือแมแตงานวิจัยในระดับนานาชาติก็พบวาธุรกิจครอบครัวที่ศึกษาเปนธุรกิจ

ครอบครัวขนาดใหญท่ีมีผลตอการจางงาน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเบื้องตน (GDP) ดังนั้น

งานวิจัยนี้จึงถือวาเปนงานวิจัยบุกเบิกเพื่อตอยอดหรือสรางโอกาสใหเกิดงานวิจัยในเรื่องธุรกิจ

ครอบครัวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  
 

    5.5.1   งานวิจัยเรื่องธุรกิจครอบครัวในอนาคต 
 

             ขอบเขตความรูเรื่องธุรกิจครอบครัวมีอยูอยางจํากัดในปจจุบัน ดังนั้นหัวขอสําหรับงานวิจัย

ตอจากนี้ ผูวิจัยไดพิจารณาแลว เห็นวาหัวขอในงานวิจัยเรื่องธุรกิจครอบครัวที่มีความนาสนใจและ

เปนไปไดในการศึกษามากที่สุด มีดังนี้ 
 

 5.5.1.1  ทําซ้ํากับงานวิจัยนี้ แตใชระเบียบวิธีการวิจัยที่แตกตางกันออกไป 

  5.5.1.2   ทําไมธุรกิจครอบครัวที่มีโครงสรางแตกตางกัน จึงมีผลการประกอบการที่

แตกตางกัน อะไรเปนสาเหตุทําใหเกิดความแตกตางกัน 

 5.5.1.3  ธุรกิจครอบครัว มีวิธีการคัดเลือก การสงเสริม และการสืบทอดธุรกิจ 

แตกตางจากธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัวหรือไม 

 5.5.1.4   โครงสรางทุนระหวางธุรกิจครอบครัว กับธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว มี

ผลตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจหรือไม อยางไร 

 5.5.1.5   การวางแผนการสืบทอดธุรกิจ ของธุรกิจครอบครัว มีลักษณะเปนอยางไร มี

ผลตอความสําเร็จและการเติบโตของธุรกิจครอบครัวหรือไม 

 5.5.1.6    ความไดเปรียบในการแขงขัน ระหวางธุรกิจครอบครัว กับธุรกิจที่ไมใช

ธุรกิจครอบครัวมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 

 5.5.1.7   สมาชิกครอบครัวที่เปนผูหญิง มีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจ

ครอบครัวในประเทศไทยหรือไม อยางไร 

 5.5.1.8   ธุรกิจครอบครัวเปนองคกรแหงการเรียนรูหรือไม อยางไร มีความแตกตาง

จากธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัวหรือไม อยางไร 
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     5.5.1.9  การจัดการธุรกิจครอบครัวและธุรกิจที่ไมใชครอบครัวมีผลตอการเติบโตที่

ยั่งยืนหรือไม อยางไร 

   5.5.1.10  การสรางนวัตกรรมการจัดการ ของธุรกิจครอบครัว มีผลตอความสําเร็จ

หรือความลมเหลวของธุรกิจครอบครัวหรือไม อยางไร 

   5.5.11   ความรวมมือของธุรกิจครอบครัวกับธุรกิจระหวางประเทศมีผลตอการ

เติบโตของธุรกิจครอบครัวหรือไม อยางไร 

      5.5.12  ปจจัยดานการเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก มีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืน

ของธุรกิจครอบครัวไทย หรือไม อยางไร 

                 

5.6   สรุป 
 

 

                     ธุรกิจครอบครัวมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยดวย 

อยางไรก็ตามงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยมีนอยมาก และถูกจํากัดโดยงานวิจัย

ในอดีตซึ่งทําใหงานวิจัยตอ ๆ มาไมสามารถตอยอดงานวิจัยในอดีตได การใชขอมูลจากธุรกิจ

ครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําใหเก็บรวบรวมขอมูลดานประวัติและผลการ

ประกอบการไดงาย การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวใน

ตลาดหลักทรัพยไทย เปนการศึกษาวิเคราะหเพื่อคนหาตัวแปรที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ

ครอบครัว ผลที่ไดรับจากการศึกษาจะเปนประโยชนตอเจาของธุรกิจครอบครัวที่สามารถนําไป

ประยุกตใชหรือนําไปปฏิบัติเพื่อความสําเร็จและการเติบโตอยางยั่งยืนกับธุรกิจครอบครัวใน

ประเทศไทยในลักษณะการนําไปใชไดเปนการทั่วไป  ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดมีคําถามวิจัยที่กําหนดไววา 

 “ ปจจัยอะไรที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยไทย”ผานการ

กําหนดวัตถุประสงคในงานวิจัยเพื่อศึกษา วิเคราะหและสรางตัวแบบธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโต

อยางยั่งยืน ผลการวิจัยชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา  ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว  การจัดการเชิงกล

ยุทธของธุรกิจครอบครัว  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว วัฒนธรรมครอบครัว 

และความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัวดังกลาว รวมกันอธิบาย

การเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวได ซ่ึงหมายความวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวดังกลาวเปนตัวแปรที่

สําคัญที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยไทย ผลลัพธของการ

ศึกษาวิจัยนี้คือตัวแบบ (model) ของธุรกิจครอบครัวที่มีการเติบโตที่ยั่งยืนซึ่งธุรกิจครอบครัวไทย

สามารถนําเอาไปใชเพื่อนําพาธุรกิจครอบครัวไปสูความสําเร็จและการเติบโตที่ยั่งยืนได 
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                  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

                  บมจ.  

 สิ่งที่แนบมาดวย  แบบสอบถามเพื่อแสดงวิสัยทัศน จํานวน 1  ชุด พรอมซองปดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย 

 

  ดวยกระผม อาจารยอําพล นววงศเสถียร ผูชวยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 

กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตรดุษฎีนิพนธ ใหทําวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ย่ังยืนของธุรกิจครอบครัวใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย”  

  กระผมพิจารณาแลว เห็นวาทาน เปนผูบริหารระดับสูงของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จอยาง

สูงในระดับประเทศและในระดับสากล ความคิดเห็นและวิสัยทัศนของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอดุษฎีนิพนธฉบับนี้ 

การวิจัยนี้ เพื่อคนหาปจจัยที่มีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว สรางรูปแบบ (Model) ธุรกิจครอบครัวไทยที่

ประสบความสําเร็จและมีการเติบโตอยางยั่งยืน และเปนโมเดลใหกับธุรกิจครอบครัวไทยเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนตอไป 

  จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดสละเวลาเพื่อใหความคิดเห็นและวิสัยทัศนในแบบสอบถาม

ที่แนบมาพรอมกันนี้ดวย จักเปนพระคุณยิ่ง และขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้    

    ขอแสดงความนับถือ 

 

(อาจารย อําพล นววงศเสถียร) 

   นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

 

ติดตอผูวิจัย : อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

อาจารยอําพล นววงศเสถียร   

ผูชวยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ                                  

วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก    

โทร.02-7447356-68 ตอ 133-134     

โทรศัพทมือถือ    086-326-6617  

โทรสาร 02-398-1356 

อีเมล :  n_ampol@yahoo.com 

ศาสตราจารย ดร.พิชิต พิทักษเทพสมบัติ 

รองศาสตราจารย ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ 

รองศาสตราจารย ดร.กัลยานี ภาคอัต 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

คณะรัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

โทร.02-3758778 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามในการวิจัยเชิงสํารวจ 
 



 
 

 

 

ก   ภูมิหลัง 

1     ช่ือธุรกิจ: __________________________________________________________ 

2     ทานพิจารณาวา  ธุรกิจของทานเปนธุรกิจครอบครัวหรือไม    0 เปน    1 ไมเปน                                 

3     ทาน/ครอบครัวทาน/เครือญาติ/บริษัท holding/ผูถือหุนแทนทานและครอบครัว/   ถือหุนในธุรกิจน้ี รวมกันโดยประมาณ 

       0  นอยกวา รอยละ 5                          1  รอยละ 5   ขึ้นไป ถึงรอยละ 10       2  รอยละ11 ขึ้นไป ถึงรอยละ 20 

       3  รอยละ 21 ขึ้นไป ถึงรอยละ 30      4  รอยละ 31 ขึ้นไป ถึงรอยละ 40       5  รอยละ 41 ขึ้นไป ถึงรอยละ 50 

       6  รอยละ 50  ขึ้นไป 

4     ธุรกิจครอบครัวนี้  กอตั้งเมื่อปพ.ศ.___________________ 

5     ธุรกิจครอบครัวนี้  มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ใชหรือไม   0 ใช    1 ไมใช     
 

 ข    ภูมิหลังสวนบุคคล 

6      ตําแหนงของทานคือ   0 ประธานกรรมการบริหาร   1 กรรมการผูจัดการ   2 อื่นๆ (โปรดระบุ)_______________ 

7     ระดับการศึกษา  0 ตํ่ากวาปริญญาตรี   1 ปริญญาตรี   2 ปริญญาโท   3 ปริญญาเอก   4 อื่น ๆ (โปรดระบุ)______________   

8     สาขาวิชาชีพที่ทานจบการศึกษา  0 บัญชี   1 บริหารธุรกิจ   2 วิศวกรรมศาสตร   3 คอมพิวเตอร   4 กฎหมาย  

       5  อื่น ๆ (โปรดระบุ)___________                                                         

9     ทานเขามาดําเนินธุรกิจน้ีเมื่อปพ.ศ.________________ 

10   หากทานไมใชเจาของธุรกิจครอบครัว ทานมีความเกี่ยวของกับเจาของ  0 มี โดยมีความสัมพันธเปน________________   1 ไมมี 
 

ค    ภูมิหลังทางธุรกิจ 

11   ลักษณะของธุรกิจ คือ         0 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  1  สินคาอุปโภคบริโภค         2 ธุรกิจการเงิน     

       3 สินคาอุตสาหกรรม      4 อสังหาริมทรัพยและกอสราง      5 ทรัพยากร     6 บริการ    7 เทคโนโลยี  

12   จํานวนพนักงานและลูกจาง  0 นอยกวา 100 คน    1 101 - 1,000 คน    2 1,001 - 5,000 คน     3 5,000 คนขึ้นไป 

13   การเขาสูธุรกิจครอบครัวของทาน  0  เปนทายาท   1 พี่นอง  2 แตงงานกับสมาชิกครอบครัว   3 เครือญาติ            

                                                              4  มาจากหลายตระกูล         5อื่น ๆ (โปรดระบุ)_________________                                   

14   ทานอยูในรุน(generation) ใดของธุรกิจครอบครัว    0รุนท่ี 1   1รุนที่ 2    2รุนท่ี 3   3รุนท่ี 4    4อื่น ๆ (โปรดระบุ)_______ 

15    มีสมาชิกครอบครัวจํานวน___________คน ในธุรกิจครอบครัวนี้  

16    สมาชิกครอบครัวที่เปนผูบริหารระดับสูง(คณะกรรมการบริหาร) จํานวน___________ คน 

17    ผูบริหารระดับสูง ท่ีไมใชสมาชิกครอบครัว จํานวน ___________ คน 

18    ในคณะกรรมการบริหารมีท่ีปรึกษา ท่ีไมใชสมาชิกครอบครัวหรือไม   0  มี จํานวน_______คน     1 ไมมี   

19    สมาชิกครอบครัวที่จะมาเปนผูบริหารระดับสูงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

        19.1  มีการศึกษาในระดับ      0 ปริญญาตรี      1 ปริญญาโท    2 ปริญญาเอก     3 อื่น ๆโปรดระบุ_________________ 

        19.2  มีอายุ                             0  ตํ่ากวา 20 ป   1 21 ป-30 ป     2 31ป-40 ป        3 40 ปขึ้นไป                               

        19.3  ควรมีประสบการณการทํางานมาจากภายนอกธุรกิจ หรือไม    0 ควร______ป    1 ไมควร           
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ง    ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืน 

      (1) ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว 

 

คํากลาว 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

20      ความสําเร็จ และการเติบโตของธุรกิจ เปนเพราะความมีวิสัยทัศนของ  

           ผูนํา  
     

21  ผูนําไดถายทอดวิสัยทัศน ใหกับสมาชิกทุกคนในธุรกิจ  

      เพื่อรวมกันทําใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

     

22    ความสําเร็จ และการเติบโตของธุรกิจ เปนเพราะความขยัน อดทนของผูนํา       

23  ความสําเร็จ และการเติบโตของธุรกิจ เปนเพราะการยึดมั่น  

      คําสัญญาตอลูกคา และธุรกิจ ของผูนํา  

     

24  บทบาทท่ีสําคัญของผูนํา คือการจัดการครอบครัว และการ 

      จัดการธุรกิจ แยกออกจากกันอยางเด็ดขาด เพื่อใหเกิดความ 

      กลมเกลียวของสมาชิกในครอบครัว และเกิดการเติบโต 

      อยางตอเนื่องและยั่งยืน 

     

25  บทบาทที่สําคัญของผูนํา คือการถายทอดคานิยมที่สําคัญ 

      (Core Values) ในการดําเนินธุรกิจ ใหแกทายาทรุนตอไป 
     

26  ผูนํา ตองสงเสริมและประสาน ใหเกิดความรักใคร 

      กลมเกลียวกันระหวางสมาชิกครอบครัวอยางสม่ําเสมอ 

     

27  ผูนํา ตองกระตุนใหสมาชิกครอบครัว เกิดการรวมแรง 

     รวมใจในการจัดการธุรกิจใหประสบความสําเร็จ 

     

28  ผูนํา มีการวางแผนเกี่ยวกับการสืบทอดทายาททางธุรกิจ 

      อยางจริงจัง และเอาใจใส 

     

29  ผูนํามีการวางแผน เพื่อเตรียมตัววางมือจากธุรกิจ เมื่อถึง 

      เวลาที่เหมาะสม อยางจริงจัง และเอาใจใส 

     

30  ผูนํามีการวางแผน บมเพาะทายาท ใหมีความรูและ 

     ประสบการณทางธุรกิจ เพื่อเตรียมตัวเขาสืบทอดธุรกิจ  

     อยางจริงจัง และเอาใจใส 

     

31  หลักเกณฑในการคัดเลือกทายาท เขาสืบทอดธุรกิจจะ 

      พิจารณาจากความสามารถเปนสิ่งสําคัญ มากกวา ความอาวุโส 
     

32  ผูนํา ดึงศักยภาพความสามารถของผูบริหาร ท่ีไมใชสมาชิก 

     ในครอบครัว มาใชอยางเต็มที่ 

     

33 โดยสรุป ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว มีผลตอการเติบโต 

     อยางยั่งยืน  
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    (2)  การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว 

 

คํากลาว 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

34  เปาหมายและวัตถุประสงคของธุรกิจ คือสรางความ 

      กลมเกลียวระหวางสมาชิกครอบครัว และสรางการเติบโต 

      ยั่งยืนใหกับธุรกิจ 

     

35  กลยุทธท่ีสําคัญของธุรกิจ คือ การสรางความสัมพันธในการ 

      ทํางานที่ดี เพื่อรวมกันสรางธุรกิจ ใหเติบโตตอเนื่องและยั่งยืน 
     

36  หลักการอยูรวมกันเปนครอบครัว ถือเปนกลยุทธท่ีสําคัญ      

37  กลยุทธท่ีสําคัญของธุรกิจ คือ การบมเพาะ และใหความ 

      ชวยเหลือผูสืบทอดธุรกิจ ใหมีความรูและประสบการณในธุรกิจ  

     

38  กลยุทธท่ีสําคัญของธุรกิจ คือ การริเริ่มธุรกิจใหม ๆ และ/ 

      หรือ กระจายธุรกิจ(Diversification) เพื่อการเติบโตตอเนื่อง 

      และยั่งยืน 

     

39  ธุรกิจมีการวางแผนกลยุทธ เพื่อมุงเนนความเปนสากล และ 

     มุงเนนกลยุทธระดับโลก(Global Strategy) 

     

40  ธุรกิจมีการวางแผนกลยุทธ เพื่อมุงสรางนวัตกรรมทางธุรกิจ  

      อยางตอเนื่อง 

     

41 แผน กลยุทธ ใหความสําคัญกับ หลักธรรมาภิบาล(Good  

     Governance)  

     

42  แผนกลยุทธ ใหความสําคัญกับ หลักความรับผิดชอบตอสังคม      

43  แผนการสืบทอดธุรกิจ ไดกําหนดไวเปนประเด็นกลยุทธท่ีสําคัญ      

44  แผนการสืบทอดธุรกิจไดมีการปรึกษาหารือกันใน 

      ครอบครัว 

     

45  แผนการสืบทอดธุรกิจไดรับความเห็นชอบจากสมาชิก 

      ครอบครัวทุกคน 

     

46  เวลาที่เหมาะสมของการถายโอนและสืบทอดธุรกิจ มีการ 

      กําหนดไวในแผนกลยุทธอยางชัดเจน 

     

47  หลักการคัดเลือกสมาชิกครอบครัว ใหเขามาเปนผูบริหาร 

      ระดับสูง คือ ตองไดรับการบมเพาะ จนกระทั่งมีความรู 

      ความสามารถและประสบการณมาแลวเปนอยางดี 

     

48   แผนกลยุทธ มีการกําหนดโดยคณะกรรมการบริหาร(Executive 

        Committee) ไมไดเกิดจากสมาชิกครอบครัวคนใดคนหนึ่ง และ 

       ไมไดเกิดจากสภาครอบครัว(Family Council) 

     

49   แผนกลยุทธ ถูกนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

       อยางจริงจัง 

     

50  โดยสรุป การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว มีผลตอ 

      การเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ 

 

     

     



 277 

 

 (3)  คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว 

 

คํากลาว 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

51  สมาชิกครอบครัว มีการจัดการความสัมพันธของครอบครัว 

     โดยจัดตั้ง คณะกรรมการครอบครัว(Family Council) มี 

     หนาที่ในการสรางและจัดการความสัมพันธ ระหวางสมาชิก 

     ในครอบครัว 

     

52  คณะกรรมการครอบครัว มาจากตัวแทนสมาชิกครอบครัว 

     ในแตละรุน มีผูอาวุโสสูงสุด เปนประธาน 

     

53  คณะกรรมการครอบครัว ไมมีบทบาทเกี่ยวของกับการ 

      บริหารจัดการธุรกิจของครอบครัว 

     

54  คณะกรรมการครอบครัว มีบทบาทในการบมเพาะ และ 

      เตรียมสมาชิกครอบครัวใหมีความรู ความสามารถและ 

      ประสบการณเพื่อรับสืบทอดธุรกิจ 

     

55    คณะกรรมการครอบครัว และคณะกรรมการบริหาร(Executive 

        Committee) มีบทบาทและหนาที่ แยกเรื่องครอบครัว และธุรกิจ 

        ออกจากกันอยางเด็ดขาด 

     

56  คณะกรรมการบริหาร มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  

      กลยุทธ ยุทธวีธี และการนําไปปฏิบัติ อยางจริงจัง เพื่อมุงสู 

      การเติบโตยั่งยืน 

     

57    คณะกรรมการบริหาร เชื่อวาการบริหารแบบธรรมาภิบาล 

         (Good Governance) ท่ีเนนเรื่องความโปรงใส สามารถ 

      ตรวจสอบได นํามาซึ่งการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ 

     

58   คณะกรรมการบริหาร ยึดหลักความตอเนื่องของธุรกิจครอบครัว 

       กลาวคือ สรางผูบริหารรุนใหมท่ีมีความสามารถสูง ท่ีเปน 

       สมาชิกครอบครัว ใหเขามาเปนคณะกรรมการบริหาร 

     

59  คณะกรรมการบริหาร ตองการนักบริหารมืออาชีพ และใหมี 

      สวนรวมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ 

     

60  ในคณะกรรมการบริหาร ควรมีสมาชิกที่มาจากครอบครัว และ 

      นักบริหารมืออาชีพที่ไมใชสมาชิกครอบครัว ในสัดสวนที่ 

     เหมาะสม 

     

61  ถาคณะกรรมการบริหาร ท่ีเปนสมาชิกครอบครัว และที่ไม 

      เปนสมาชิกครอบครัวมีสัดสวนใกลเคียงกัน ประธาน 

      คณะกรรมการที่เปนคนกลางที่มาจากภายนอกครอบครัว และ 

      เปนที่  ยอมรับนับถือของสมาชิกครอบครัว เปนสิ่งจําเปน 

     

62  โดยสรุป คณะกรรมการครอบครัว และคณะกรรมการ 

      บริหาร มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ 
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     (4) วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว 

 

คํากลาว 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

63    ความสามัคคีกลมเกลียว ของสมาชิกในครอบครัว เปนสิ่งสําคัญ  

      ยิ่งในการดําเนินธุรกิจ 
     

64   การดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานความสัมพันธอันดี ระหวางสมาชิก 

      ในครอบครัว สรางการเติบโตอยางตอเนื่อง และยั่งยืน  
     

65  การรวมแรง รวมใจ ของสมาชิกครอบครัว เปนแรงผลักดันสําคัญ 

      ท่ีทําใหธุรกิจเติบโตยั่งยืน 
     

66  การสรางกําลังใจและ การเสียสละของสมาชิกในครอบครัว 

      เพื่อใหธุรกิจบรรลุผลสําเร็จและมีการเติบโตอยางยั่งยืน เปนสิ่งที่   

      สมาชิกครอบครัวยึดถือ 

     

67     ผูกอตั้งธุรกิจ เปนศูนยรวมของความรัก ความสามัคคี ของ 

      สมาชิกในครอบครัว 
     

68   คานิยม  และความเชื่อถือในภาวะผูนํา ของสมาชิกในครอบครัว 

       นํามาซึ่งความสําเร็จของธุรกิจ 
     

69   คานิยมหลัก(Core Value) ของครอบครัว เปนสิ่งที่สมาชิก 

       ครอบครัว ตองสืบทอดในระหวางรุน และภายในสมาชิกครอบครัว 
     

70  การยึดถือหลักความอาวุโส ในระหวางสมาชิกครอบครัว เปน 

      สิ่งที่สมาชิกครอบครัวยึดถือ และสืบทอดกันมา 
     

71  การยึดมั่นคําสัญญา ระหวางครอบครัวกับธุรกิจ ทําใหธุรกิจ 

      เติบโตยั่งยืน 
     

72  โดยสรุป วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว มีผลตอการเติบโตอยาง 

       ยั่งยืนของธุรกิจ 
     

  (5)  ความไดเปรียบในการแขงขัน 

                                                         คํากลาว เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

73  การปรับเปลี่ยนการจัดการธุรกิจใหทันสมัยอยูเสมอเปนสิ่งจําเปน      

74  การยอมรับความเสี่ยง ในการจัดการธุรกิจ เปนสิ่งจําเปน      

75   การเปลี่ยนแปลงในตลาด และสภาพแวดลอมทางธุรกิจให  

      โอกาสธุรกิจในการสรางนวัตกรรม และธุรกิจใหม ๆ 
     

76  ธุรกิจ ยึดคํามั่นสัญญา เพื่อผลดีตอธุรกิจในระยะยาว      

   77  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ท่ีกระทบธุรกิจ  ธุรกิจสามารถปรับตัวได  

      อยาง รวดเร็ว 
     

78  ธุรกิจ มีโครงสรางองคการ ท่ีตอบสนองตอการตัดสินใจ 

      ทางธุรกิจที่รวดเร็วกวาธุรกิจที่ไมใชธุรกิจครอบครัว 
     

79     สมาชิกครอบครัว มีทักษะ และเปนมืออาชีพสูง เพราะอยูใน 

      ธุรกิจ ต้ังแตยัง เยาววัย 
     

80     สมาชิกครอบครัว เต็มใจที่จะลงทุน เพื่อขยายกิจการ จากเงินกําไรของธุรกิจ      

81 โดยสรุป ธุรกิจมีความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งมีผลตอการ 

      เติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ 
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   (6)  การเติบโตอยางยั่งยืน 

 

คํากลาว 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

ไมแนใจ/ 

ไมทราบ 

82  ธุรกิจ มียอดขาย ท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ต้ังแตกอตั้งธุรกิจ จนถึง 

      ปจจุบัน 
     

83  ธุรกิจ มีอัตรากําไรสุทธิ(Net Profit Margin)  เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

      ต้ังแตกอตั้งธุรกิจ จนถึงปจจุบัน 
     

84  ธุรกิจ มีความสามารถในการทํากําไร(Profitability) เพิ่มขึ้นอยาง 

      ตอเนื่องตั้งแตกอตั้งธุรกิจ จนถึงปจจุบัน 
     

85  ธุรกิจ มีสวนแบงตลาด(Market Share) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ต้ังแต 

      กอตั้งธุรกิจ จนถึงปจจุบัน                                                                  
     

86  ลูกคามีความพึงพอใจในสินคาหรือบริการ(Customer  

      Satisfaction) อยางตอเนื่อง ต้ังแตกอตั้งธุรกิจ จนถึงปจจุบัน              
     

87  ธุรกิจ มีผลตอบแทนจากสินทรัพย(Return on Asset หรือ ROA)  

      สูงขึ้น อยางตอเนื่อง ต้ังแตกอตั้งธุรกิจ จนถึงปจจุบัน 
     

88   ผลตอบแทนจากทุน(Return on Equity หรือ ROE) สูงขึ้น อยาง 

       ตอเนื่อง ต้ังแตกอตั้งธุรกิจ จนถึงปจจุบัน 
     

89  ธุรกิจ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของทุน(Debt per Equity) ตํ่าลง 

       อยางตอเนี่อง ต้ังแตกอตั้งธุรกิจ จนถึงปจจุบัน           
     

90  โดยสรุป ธุรกิจ มีการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 
     

 

จ  ขอเสนอแนะ 

   91  ทานคิดวา ปจจัยสําคัญอะไร ท่ีมีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทาน โปรดนําแบบสอบถาม ใสซองปดแสตมปที่แนบมาพรอมนี้ สงคืนใหผูวิจัยดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือนําเพื่อขอความอนุเคราะหสัมภาษณเชิงลึก 
 



คณะรัฐประศาสนศาสตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 

   มีนาคม  2551 
 

เร่ือง  โปรดใหวิสัยทัศนของทานในการมองภาพปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืน 
ของธุรกิจครอบครัวตระกูล.......................... 
 

เรียน    
 
ส่ิงท่ีแนบมาดวย  1.  คําถามเพ่ือใหทานแสดงวิสัยทัศน 
   2. รายนามผูใหวิสัยทัศนท้ังหมด  
  

ดวยกระผม นายอําพล นววงศเสถียร ผูชวยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซาธอีสท
บางกอก กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตรฯให
ทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตท่ียั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย”  ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวไทย 
เพื่อการเติบโตท่ียั่งยืน  ผูถือหุนของบริษัท  ผูลงทุนชาวไทยและชาวตางประเทศในตลาดหลักทรัพย
ไทย นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษา  และเปนการสรางรูปแบบ (Model) ธุรกิจ
ครอบครัวไทยท่ีประสบความสําเร็จและเติบโตอยางยั่งยืน ตอไป 
 คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และผูวิจัย  ไดเล็งเห็นวา  ตระกูล....................                
เปนธุรกิจครอบครัวท่ีประสบความสําเร็จอยางสูงในประเทศไทย และเปน Role Model  ของธุรกิจ
ครอบครัวในประเทศไทย  ผูกอต้ังและทายาทแตละทานลวนเปนนักธุรกิจในระดับมืออาชีพชั้น
แนวหนาของประเทศ และไดขยายธุรกิจในเครือเขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงใน
ระดับสากล ดังนั้น วิสัยทัศนของทานจะเปนประโยชนตอผลการวิจัยอยางมาก ผลการวิจัยท่ีไดจาก
การแสดงวิสัยทัศนของทานจะเปนโมเดลใหกับธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยตอไป และเปนการ
สรางองคความรูใหกับนิสิตนักศึกษาไดเรียนรูในระดับอุดมศึกษาอีกตอไปดวย 

ผูวิจัยจึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ไดโปรดสละเวลาเพื่อใหขอคิดเห็นและวิสัยทัศน
ของทานในเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย” ดังกลาวดวย จักขอบคุณยิ่ง 

 



จึงใครขอนัดสัมภาษณทาน ในวัน เวลา  และสถานท่ี  ตามท่ีทานจะใหความอนุเคราะหได 
ขอมูลท่ีทานใหวิสัยทัศนจะใชเพื่อการศึกษาเทานั้น และหากทานไมประสงคจะใหเปดเผยขอมูลใน
สวนใด ผูวิจัยยินดีท่ีจะดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป 
 อนึ่งผลงานวิจัยท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหลักสูตรฯ แลว จะนําเสนอในท่ีประชุม
ระดับประเทศและ/หรือระดับสากล (Public conference) และตีพิมพในวารสารดานการจัดการท่ี
เช่ือถือไดในระดับประเทศและระดับสากลตอไป 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายอําพล นววงศเสถียร) 
                        นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
 
 

กรุณาติดตอผูวิจัย : อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
อาจารยอําพล นววงศเสถียร   
ผูชวยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ                              
วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก   
โทร.02-7447356-68 ตอ 133-134    
โทรศัพทมือถือ    086-326-6617  
โทรสาร 02-398-1356 
n_ampol@yahoo.com 
 

ศาสตราจารย ดร.พิชิต พิทักษเทพสมบัติ 
รองศาสตราจารย ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ 
รองศาสตราจารย ดร.กัลยานี ภาคอัต 
คณะรัฐประศาสนศาสตร 
สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
โทร.02-3758778 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คําถามแบบไมมีโครงสรางสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก 
 



แนวคําถามที่ใชในการใหทานแสดงวิสัยทัศน 

 
 
-  ผลการวิจัยในตางประเทศที่ระบุวาธุรกิจครอบครัวจะอยูรอดไดไมเกินเจเนอเรชั่นที่สาม ทานมี
ความเห็นอยางไร   

 

- ทานเห็นวาปจจัยอะไรที่ทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง

ได  

 

- ทานเห็นวาผูกอตั้ง หรือทายาทรุนกอนหนา ควรมีแผนการสืบทอดทายาทธุรกิจหรือเตรียม

ทายาทรุนตอไป  เพื่อเปนผูรับสืบทอดธุรกิจไวหรือไม อยางไร 

 

- ทานเห็นวากลยุทธอะไรที่ควรนํามาบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวไทย เพื่อใหเติบโตอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน 

 

- ทานเห็นวาการนําธุรกิจครอบครัวเขาสูตลาดหลักทรัพย มีผลตอการเติบโตอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทย หรือไม อยางไร 

 

- ทานเห็นวาปจจัยอะไรที่จะทําใหธุรกิจครอบครัวไทยเติบโตอยางไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

กรณีศึกษาที่ 1 บมจ.เซ็นทรัลรีเทลคอรปอเรชั่น 
 



กรณีศึกษาที่ 1 บมจ.เซ็นทรัลรีเทลคอรปอรเรช่ัน 
คุณสุทธิชาติ   จิราธิวัฒน 
ตําแหนง : ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
สัมภาษณเม่ือวันอังคารท่ี 18 มีนาคม 2551 เวลา 11.00 – 12.45 น. 
 ณ อาคารชิดลมทาวนเวอร ชั้น 16 
 
ประเภทธุรกิจในกลุมเซ็นทรัล : ดีพารทเมนทสโตร พัฒนาอสังหาริมทรัพย ซุปเปอรมารเก็ตและ
รานสะดวกซ้ือ โรงแรม หนังสือพิมพ ผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 
กอตั้ง : พ.ศ.2493 
ผูกอตั้ง : นายเตียง จิราธิวัฒน 
ผูบริหาร :   
คุณสุทธิชัย จิราธิวัฒน (รุนท่ี 2)   Executive Chairman 
คุณสุทธิเกียรติ             จิราธิวัฒน (รุนท่ี 2) Executive Vice Chairman 
คุณสุทธิชาติ           จิราธิวัฒน (รุนท่ี 2) Executive Director - HR 
คุณสุทธิศักดิ์          จิราธิวัฒน (รุนท่ี 2) Executive Director - Operation 
คุณสุทธิธรรม              จิราธิวัฒน (รุนท่ี 2)       Executive Director– Operation 
คุณปริญญ จิราธิวัฒน (รุนท่ี 3) Executive Director – Finance 
 
ภูมิหลัง  
 ธุรกิจของ “จิราธิวัฒน” ถือกําเนิดมาจาก เจ็งนี่เตียง หรือ เตียง จิราธิวัฒน ผูเปนบิดา เปน
ชาวจีนไหหลําผูอพยพครอบครัวเขามาต้ังหลักแหลงในประทศเม่ือป พ.ศ.2470 ดวยการประกอบ
ธุรกิจคาปลีกเล็กๆ นอยๆ (รานโชหวย) ท่ีวัดจอมทอง อําเภอบางขุนเทียน จ.ธนบุรี (ปจจุบันคือวัด
ราชโอรส เขตจอมทอง กทม.) ในพ้ืนท่ี 50 ตารางเมตร โดยต้ังช่ือวา เขง เสง หลี แปลวา ไหหลํา
ธุรกิจประสบความสําเร็จ เติบโตเร่ือยมาจนถึงป พ.ศ. 2490 จากจุดเร่ิมตนนี้เองเปนผลผลักดันใหคุณ
สัมฤทธ์ิ จิราธิวัฒน ซ่ึงเปนบุตรชายคนโตไดชักชวนบิดาและนองๆ ใหเปดกิจการ รานจําหนาย
หนังสือและนิตยสารจากตางประเทศ ตอมาภายหลัง กิจการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และไดมีการ
ขยายธุรกิจออกไปดวยการนําเขาสินคาประเภทตางๆ จากตางประเทศมาจําหนายภายใตชื่อรานคาวา 
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“หางเซ็นทรัลเทรดดิ้ง” ตอมาเปลี่ยนชื่อมาเปน “หางเซ็นทรัล” นับเปนจุดเริ่มตน ท่ีไดกลายเปน

รากฐานในการดําเนินธุรกิจอยางมั่นคงของครอบครัวในเวลาตอมา 

Family  Tree 

ตระกูลจิราธิวัฒน 

รุนที่  1 รุนที่  2 รุนที่ 3 

นายเจ็งนี่เตียง 

+ หวาน (ภรรยาคนที่ 1)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายสัมฤทธิ์ (ฮกเสง) 

 

 

 

 

 

 

 

2. นายวันชัย (ยี่โถ) 

 

 

 

 

3. สุทธิพร 

4. สุจิตรา 

5. มุกดา 

6. รัตนา 

7. สุทธิเกียรติ 

+  แมรี่ 

 

+ อาภัสรา 

8    สุทธิชาติ 

       + แมรี่แอน 

 

 

1. เกรียงศักดิ์ 

2. ยุวดี 

3. นิจศิณี 

4. ศิริเกศ 

5. สกลศรี 

6. ปริญญ 

7. ทศ 

 

1. ชินทนะ 

2. วัฒน 

3. กอบชัย 

4. ศักดิ์ชัย 

 

1. ณรงคฤทธิ์ 

 

1. ธีรยุทธ 

 

1. ธีรเดช 

2. สมกมล 

3. ธีรเกียรติ 

1.    ภาสกร 

1.     ชาติ 

2.     ไท 

3.      แคทเทอรีน 

4.      เจนเนอวีฟ 
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                        รุนที่ 1                          รุนที่ 2                        รุนที่ 3 

นายเจ็งนี่เตียง 

+ (ภรรยาคนที่ 2) 

นางบุญศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

+ (ภรรยาคนที่ 3) 

นางวิภา 

 

 

 

1. สุทธิชัย 

2. ลิดา 

3. สุทธิศักดิ์ 

4. สุทธิธรรม 

5. สุทธิเดช 

6. สุกัญญา 

7. สุทธิพันธ 

8. สุทธิลักษณ 

9. สุพัตรา 

10. อัจฉรา 

11. สุทธิพงษ 

12. สุทธิภัค 

13. ปยพรรณ 

 

1. บุษบา 

2. วัลยา 

3. นาถยา 

4. จริยา 

5.    สุทธิสาร 

 

 

แหลงที่มา: ปรับปรุงจาก Veerasak  sonsuwan,1996. 

 

 นิยามของคําวา “เซ็นทรัล” เปนคําที่คุณสัมฤทธิ์ คิดขึ้นมาจากแนวคิดของคุณเตียง ผูเปน

บิดา ท่ีมีความสนใจในการเมืองเปนพิเศษโดยเฉพาะตนตระกูลดั้งเดิมที่สืบเชื้อสายมาจากคนจีน

แผนดินใหญเนื่องจากประเทศจีน เปนประเทศที่มีความยิ่งใหญในอดีต แตในสงครามโลกครั้งที่ 2 

ไดถูกมหาอํานาจจากชาติตะวันตกรุกราน ทําใหประเทศจีนถูกแบงแยกออกเปนหลายสวน รัฐบาล

กลางของจีนในสมัยนั้น จึงตองการรวมศูนยกลางการปกครองขึ้นมาใหม จึงใชคําวา “ตงเอียง” 

แปลวา “กลาง” มาเปนกุศโลบายในการรวบรวมประเทศขึ้นใหม คุณสัมฤทธิ์ฯ เห็นวาคําๆ นี้ ตรง
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กับภาษาอังกฤษวา “เซ็นทรัล” ฟงแลวมีความไพเราะ ดูมีพลังและมีความหมายที่ยิ่งใหญ เปน

ศูนยกลางรวบรวมความสําเร็จตางๆ เขาไวดวยกัน จึงนําชื่อเซ็นทรัลมาใชเปนชื่อของบริษัท 

 การแบงยุคธุรกิจ “จิราธิวัฒน” หลังจากการเสียชีวิตของบิดา ช่ือคุณเตียง จิราธิวัฒน ผู

บุกเบิกธุรกิจหางสรรพสินคาในยุคที่ 1 (พ.ศ. 2470 – 2511) คุณสัมฤทธิ์  จิราธิวัฒน บุตรชายคนโต 

จึงเขารับหนาที่ผูนําในการบริหารกิจการเซ็นทรัลรวมกับนองๆ เพื่อสืบสานเจตนารมณของบิดาเปน

ผูนําเซ็นทรัลในยุคที่ 2 (พ.ศ.2511-2532) และกลายเปนผูวางรากฐานที่สําคัญของธุรกิจใหมีความ

ม่ันคงและประสบผลสําเร็จมีช่ือเสียงในเวลาตอมา ซ่ึงหลังจาก พ.ศ. 2532 เปนชวงเริ่มตนของ

เซ็นทรัลในยุคที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหางสรรพสินคาใหมดวยรูปลักษณ และคอนเซ็ป

ท่ีแตกตางจากดีพารทเมนทสโตรท่ัวไป เนนจับกลุมเปาหมายคนรุนใหมดวยสินคาที่ทันสมัย

หลากหลายชนิด 

 วิวัฒนาการการเติบโตของกลุมเซ็นทรัล 

 วิวัฒนาการของธุรกิจ “จิราธิวัฒน” ต้ังแตแรกจนถึงปจจุบัน 

 พ.ศ. 2470 คุณเตียง จิราธิวัฒน เริ่มบุกเบิกธุรกิจครอบครัว 

 พ.ศ. 2490 คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน รวมกับนองๆ เปดกิจการการคาหนังสือนิตยสาร

จากประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรก 

 พ.ศ. 2493 เปดหางเซ็นทรัลเทรดดิ้ง บริเวณหองแถวที่ถนนเจริญกรุงปากซอย

โรงแรมโอเรียลเต็ลในปจจุบัน เปนรานขายหนังสือและสินคาตางๆ อันเปนตนกําเนิดของหาง

เซ็นทรัลในปจจุบัน 

 พ.ศ.2499 เปดหางเซ็นทรัล สาขาวังบูรพาเปนสาขาแรกที่เปนสรรพสินคาที่สมบูรณ

แบบและใหญท่ีสุดในประเทศในขณะนั้น เนื่องจากมีสินคาครบเกือบทุกชนิดวางจําหนายและ

นับเปนหางสรรพสินคาแหงแรกที่ใชปายราคากําหนดราคาสินคาแนนอน เปนราคามาตรฐานไมมี

การตอรองเหมือนรานคาทั่วไป ตอมาไดเปดสาขาเยาวราช และไดปดกิจการลง เนื่องจากอยูในทําเล

ท่ีไมเหมาะสม 

 พ.ศ. 2507 เปดหางเซ็นทรัล สาขาราชประสงค 

 พ.ศ. 2511 เปดหางเซ็นทรัล สาขาสีลม เปนหางที่ประสบความสําเร็จที่มีลูกคามา

จับจายใชสอยมากที่สุดในสมัยนั้นและเริ่มเปดแผนกซุปเปอรมารเก็ตขึ้นเปนครั้งแรก 

 พ.ศ. 2516 เปดหางเซ็นทรัล สาขาชิดลมดวยแนวความคิด One  Stop Shopping 

กลายเปนหางหลักสําคัญของกลุมเซ็นทรัลจนถึงปจจุบันนี้ 

 พ.ศ. 2521 กอตั้ง Central Fast Food  ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน Central  Restaurant 

Group (CRG) โดยการนําธุรกิจ Fast Food ของตะวันตกเขามาเปนครั้งในประเทศไทย ไดแก Mister 
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Donut (2521), Kentucky Fried Chicken (2527), Baskin Robbins (2543), Auntie Anne’s (2541), 

Pizza Hut (2544) และ Steak Hunter (2546)  

 พ.ศ. 2524 เปดหางเซ็นทรัล สาขาลาดหญาเปนฝงธนบุรีสาขาแรก 

   เปดศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราว ซ่ึงเปนศูนยการคาแหงแรกของกลุมที่มี

ความครบวงจรที่สมบูรณแบบใหญท่ีสุดในขณะนั้น ประกอบดวยหางสรรพสินคา รานคาปลีก 

โรงแรมและสํานักงานใหญ 

 พ.ศ. 2526 โรงแรมไฮแอทเซ็นทรัล พลาซา กรุงเทพฯ และศูนยประชุมบางกอกคอน

เวนชั่นเซ็นเตอรเปดอยางเปนทางการ 

 พ.ศ. 2529 บริหารและดําเนินการ โซฟเทลเซ็นทรัลหัวหิน รีสอรท 

 พ.ศ. 2531 เปดหางเซ็นทรัล สาขาหัวหมาก มีการนําเทคโนโลยี Bar  Code เขามาใช

เปนครั้งแรกในประเทศไทย 

   รับบริหารกิจการเซ็นทรัล วงคอมาตบีชรีสอรท พัทยา 

 พ.ศ. 2532 เปดหาง Zen ซ่ึงเปนหางสรรพสินคาที่มีแนวทันสมัย (Trendy) ข้ึนที่สาขา 

Word Trade Center (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน Central World Plaza)  

 พ.ศ. 2533 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด ไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดําเนินการกิจการโรงแรมภายใตแบรนดของไทย “Central 

Hotels & Resort ” (CHR)  

   ซ้ือกิจการโรงแรมเซ็นทรัลแมสอดฮิลล 

 พ.ศ. 2534 เปดหางเซ็นทรัล สาขาสีลมคอมเพล็กซ 

 พ.ศ. 2535 เปดหางเซ็นทรัล สาขากาดสวนแกวในจังหวัดเชียงใหมอันเปนสาขา

ตางจังหวัด และภาคเหนือแหงแรกของกลุมฯ 

 พ.ศ. 2536 นําธุรกิจ Franchise ของ Marks & Spencer เขามา 

   เปดศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา และศูนยการคาเซ็นทรัล ซิต้ีบางนา 

   ซ้ือโรงแรมเซ็นทรัล ลอสแองเจลลิส 

   เปดดําเนินการโรงแรมเซ็นทรัล โฟทติ้ง ยางกุง เมียนมาร 

 พ.ศ. 2537 เปด Big C Superstore สาขาแรกที่ถนนแจงวัฒนะ ซึ่งเปนหาง Superstore 

แหงแรกของประเทศไทยตอมาไดขยายหาง Big C ออกไปอีกหลายสาขา ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

   Central  Pattana  (CPN)  ไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน ในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตอมาไดเปดศูนยการคาเพิ่มขึ้น 10 โครงการในปจจุบันและคาดวา

จะเปดโครงการเพิ่มขึ้นอีกหลายโครงการในอนาคต 
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   เปดหางเซ็นทรัลหาดใหญ ซ่ึงเปนสาขาภาคใตของประเทศแหงแรกของกลุม 

 พ.ศ. 2538 กลุมหางเซ็นทรัลไดเขาไปถือหุนใหญของหาง Robinson ในนามของ 

Central Retail Corporation (CRC) ในเวลาตอมา 

   รวมทําธุรกิจ Joint  Venture กับ Watson’s  (Hong  Kong) และนําธุรกิจ 

Franchise ของ Office Depot เขามาเปนครั้งแรก  

   เปดศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา ปนเกลา และศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล 

เซ็นเตอร พัทยา  

   เปดโรงแรมเซ็นทรัลสุคนธา-หาดใหญ 

 พ.ศ. 2539 รวมทํา Joint Venture กับ Royal Ahold จาก Netherlands เพื่อดําเนินธุรกิจ  

   Supermarket  ในประเทศไทยในนาม Tops Supermarket  

   เปดเซ็นทรัลสมุยบีชรีสอรท 

   ขายกิจการโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ลองแองเจลลิส 

   เปดหางเซ็นทรัล สาขา Future Park รังสิต 

 พ.ศ. 2540 เปดศูนยการคาเซ็นทรัล รัชดา พระราม 3 

   รับบริหารเซ็นทรัลวอเตอรฟรอนทสวีท-ภูเก็ต 

 พ.ศ. 2541 CPN ไดเขามาซื้อกิจการศูนยการคาพลาซา แอรพอรต เชียงใหม ตอมาได

เปลี่ยนชื่อเปน เซ็นทรัล แอรพอรต พลาซา เชียงใหม 

   ซ้ือกิจการบัตเตอรฟลายวิลเลจ เกาะสมุย และสรางเพ่ิม 60 วิลลา พรอมทั้ง

เปลี่ยนชื่อ เปน เซ็นทรัลสมุยวิลเลจ 

 พ.ศ. 2543 รวมทํา Join Venture รวมกับ Casino ของฝรั่งเศส เพื่อขยายธุรกิจ Big C 

Superstore   

   ยายโรงแรมเซ็นทรัลโฟทติ้งไปประเทศติมอรตะวันออก ตกแตงปรับปรุง 

และเปลี่ยนชื่อ เปนเซ็นทรัลมาริไทม ดิลี ติมอรตะวันออก 

 พ.ศ. 2544  CRC ขยายธุรกิจประเภท Specialty  Stores และ Category  Killers ไดแก 

B2S , Homeworks และดําเนินธุรกิจ E-Commerce ภายใตช่ือ Central Online  

   ทําสัญญา Franchise กับกลุม Accor และเปลี่ยนชื่อโรงแรม 

   โรงแรมโซฟเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพ 

   โนโวเทลเซ็นทรัลสุคนธา หาดใหญ 

   ดําเนินการกอสรางศูนยแสดงสินคาสกายฮอลล โรงแรมโซฟเทลเซ็นทรัล 

พลาซา กรุงเทพฯ  
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 พ.ศ. 2545 เปดศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2  

   CPN เขารวมถือหุนใหญของศูนยการคา World Trade Center และเปลี่ยน

ช่ือเปน Central World Plaza โดยมุงพัฒนาใหเปนโครงการ Flag ship ของบริษัทตอไปในอนาคต 

   ไดรวบรวมกิจการบริษัทตาง ๆ ของกลุมธุรกิจ Restaurant & Fast Food 

เขาไวดวยกันมาเปน Central Restaurants Group  

 พ.ศ. 2546 เริ่มกอสรางเซ็นทรัลกระบี่เบยรีสอรท โรงแรมระดับ 5 ดาว 

   เซ็นสัญญาพัฒนาและบริหารโครงการโรงแรม เวิลดพลาซา ที่เซ็นทรัล

เวิลด พลาซา รวมถึงหองประชุม และจัดนิทรรศการพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร 

 พ.ศ. 2547  CPN ไดซ้ือกิจการหาง Jusco  Rattanathibet ตอมาเปลี่ยนเปน Central 

Rattanathibet Town Center 

   เปดศูนยการคา Central Festival Phuket และเปดหางเซ็นทรัลภูเก็ต 

   CRN ซ้ือกิจการ Top Supermarket คืนจากกลุม Royal Ahold และกิจการของ Food Lion  

 พ.ศ. 2548 เปดโรงแรม Central Krabi Bay Resort ในเดือนตุลาคม 

   เปดอาคารสํานักงาน Central World Tower ท่ีเปนอาคารที่ทันสมัยและ 

Hi-Tech ท่ีสุดในยาน ซ่ึงมีพ้ืนที่ขายจํานวนมากที่สุดเชนกัน 

 พ.ศ. 2549 – 2551โครงการในอนาคต 

      Central World Hotel Bangkok & Convention Centre , Central Pattaya 

Beach Resort, Pattaya, Central Phuket Beach Resort, Phuket 

   ศูนยการคาบริเวณแจงวัฒนะ และพัทยา 

 หลังการบุกเบิกธุรกิจคาปลีก ท่ีเปนธุรกิจเริ่มตนของครอบครัวแลว ธุรกิจไดเติบโตอยาง 

ม่ันคง สงผลใหปจจุบันไดขยายธุรกิจเครือขายออกไป 5 ธุรกิจหลักประกอบดวย 

 1.  ธุรกิจคาปลีก (Central Retail Corporation-CRC)  

 2.  ธุรกิจโรงแรม (Central Hotel Resort Group-CHR) 

 3.  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Central Pattana-CPN) 

 4.  ธุรกิจการคาและการตลาด (Central Marketing Group-CMG) 

 5.  ธุรกิจอาหาร (Central Restaurant Group-CRG) 

 

การบริหารจัดการ 

 เมื่อ 19 มิถุนายน 2545 ไดจดทะเบียนชื่อ บริษัท กลุมเช็นทรัล จํากัด เพื่อพัฒนาปรับปรุง

รูปแบบการบริหารงานในระบบธุรกิจครอบครัวมาสูการบริหารการจัดการที่ไดรับมาตรฐานและ
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สากลมากยิ่งขึ้น ซ่ึงไดแบงการบริหารออกเปน 2 ระดับยุทธศาสตร และระดับปฏิบัติการ โดยระดับ

ยุทธศาสตรมีหนาที่กํากับและดูแลตรวจสอบใหการบริหารจัดการธุรกิจการเติบโตไปตามความ

ตองการของผูถือหุน ขณะที่ระดับปฏิบัติการจะมีหนาที่บริหารจัดการควบคุมดูแลธุรกิจของกลุม

เซ็นทรัล 

 โครงสรางการบริหารธุรกิจของครอบครัวแบงคณะกรรมการออกเปน 2 คณะ 

ประกอบดวยคณะกรรมการของตระกูล (family council) และคณะกรรมการธุรกิจ  คณะกรรมการ

ธุรกิจยังแบงออกเปน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารตามผังโครงสราง 

  

 ผังโครงสราง 

 

 
 

 

 องคประกอบของ คณะกรรมการของตระกูล (family  council) มีสมาชิกจํานวน 14 คน มี

วาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป โดยคัดเลือกสมาชิกจากจิราธิวัฒนรุนตางๆ โดยมีหลักการเลือก 

“เราปกครองใชระบอบประชาธิปไตย ไมใชเลือกขางตัวเองเขามามากกวา ถาลูกหลานเราไมดีจริง 

เราไมเลือกก็ไดใหอยูเฉยๆ เอาเงินไปเที่ยวดีกวา  ใหคนอื่นทํา”  เนื่องจากการบริหารภายใต

ครอบครัวจิราธิวัฒนใน generation ตอๆ ไปในอนาคต ความเหนียวแนนของครอบครัวอาจจางลง

ไดจึงไดนําบุคคลภายนอก ท่ีเปนเพื่อนรักหรือบุคคลที่เคารพนับถือ เขารวมเปนที่ปรึกษาเพื่อใหคน

กลางดูแลการดําเนินธุรกิจใหเปนระเบียบ  มีความโปรงใสและยุติธรรมที่สุดสําหรับครอบครัว 

 

 

 

โครงสรางการบริหาร 

คณะกรรมการของตระกูล คณะกรรมการของธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร 
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รายชื่อคณะกรรมการของตระกูล (Family Council) 

1. นายวันชัย  จิราธิวัฒน ประธานคณะกรรมการ 

2. นายสุทธิพร  จิราธิวัฒน 

3. คุณหญิงสุจิตรา  จิราธิวัฒน 

4. นายสุทธิชัย  จิราธิวัฒน 

5. นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน 

6. นายสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน 

7. นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน 

8. นายสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน 

9. นายสุทธิพันธ  จิราธิวัฒน 

10. นายสุทธิลักษณ  จิราธิวัฒน 

11. นายกอบชัย  จิราธิวัฒน 

12. นายปริญญ  จิราธิวัฒน 

13. นส.บุษบา  จิราธิวัฒน 

14. นส.วัลยา  จิราธิวัฒน 

         องคประกอบคณะกรรมการบริษัทฯ (board of directors) มีสมาชิกจํานวน 12 คน มีวาระการ

ดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป  คณะกรรมการบริษัทฯ  มีหนาที่ในการบริหารจัดการธุรกิจ 

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors) ปจจุบัน 

1) คุณวันชัย  จิราธิวัฒน Chairman  

2) คุณสุทธิพร  จิราธิวัฒน Vice Chairman  

3) คุณหญิงสุจิตรา  จิราธิวัฒน Vice  Chairman  

4) คุณสุทธิชัย  จิราธิวัฒน Director  

5) คุณสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน Director  

6) คุณสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน Director  

7) คุณสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน Director  

8) คุณยุวดี   พิจารณจิตร Director  

9) คุณกอบชัย  จิราธิวัฒน Director  

10) คุณสุทธิลักษณ  จิราธิวัฒน Director  

11) คุณบุษบา  จิราธิวัฒน Director  

12) คุณทศ    จิราธิวัฒน Director  
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13) คุณจินตนา  บุณรัตน   Secretary 

 องคประกอบของคณะกรรมการบริหาร (executive  committee) มีสมาชิกจํานวน 5 -10 คน 

มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป โดยคัดเลือกจากบุคคลตระกูล จิราธิวัฒน ท่ีมีประสบการณ

เกี่ยวกับธุรกิจในกลุม หรือเปนผูชํานาญดานธุรกิจจากภายนอก มีความมุงมั่นและมีกลยุทธท่ีดีท่ีจะ

ทํางานใหสําเร็จและมีความเชื่อถือได โดยเนนตําแหนงประธาน รองประธานและ Executive 

Director ดาน Operation Finance และ HR ซึ่งหากทั้ง 5 ตําแหนง     ไมสามารถหาบุคคลในตระกูล 

จิราธิวัฒน ไดก็สามารถแตงตั้งบุคคลภายนอกทําหนาที่ไดโดยจะคัดเลือกจากที่มีความสามารถสูง

จํานวนไมเกิน 3 คนมาดํารงตําแหนง การที่ใหบุคคลภายนอกดํารงตําแหนงไดก็มีวัตถุประสงค

เพื่อใหเสริมและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริหาร โดยรวมใหสําเร็จลุลวง 

 รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

1. คุณสุทธิชัย  จิราธิวัฒน Executive  Chairman  

2. คุณสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน  Executive Vice Chairman 

3. คุณสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน  Executive Director - HR 

4. คุณสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน Executive Director - Operation 

5. คุณสุทธิธรรม  จิราธิวัฒน  Executive Director – Operation 

6. คุณปริญญ  จิราธิวัฒน  Executive Director – Finance 

 

ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืน  

 หลักการและแนวความคิดในการบริหารจัดการธุรกิจใหยั่งยืน   คุณเตียง จิราธิวัฒน ผูเปน

บิดาไดวางเปาหมายในการทําธุรกิจวา การทําธุรกิจในอนาคตจะตองเติบโต มีความมั่นคงดวยการ

บริหารจัดการของลูกหลายดวยปรัชญา “ขยันขันแข็ง สูงานและซื่อสัตยตอลูกคา” จากเปาหมาย

ดังกลาวจึงตองมีลูกมากๆ  เพื่อมาชวยดูแลธุรกิจในอนาคตได  ปจจุบันครอบครัว จิราธิวัฒนท่ีเปน

ลูกหลานมีจํานวนถึง 168 คน 

 คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน ท่ีเปนพี่ใหญและเปนผูบุกเบิก ธุรกิจของครอบครัวใหเจริญเติบโต

ขยายกิจการเรื่อยมา ไดปลูกจิตสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบตอประเทศชาติและการมีสวนรวม

ในสังคม ตลอดจนความรูความเขาในหลักการบริหารจัดการที่เปนปจจัยหลักนําไปสูความสําเร็จ

อยางยั่งยืนจากประสบการณและความรูจากธุรกิจคาปลีกที่มีอยางยาวนานและการหยั่งรูจิตใจของ

ลูกคาไดอยางลึกซึ้งภายใตแนวปรัชญาที่ทางเซ็นทรัลไดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติไดดังนี้ 
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 1) ปรัชญาการบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good  Governance) ท่ีเนนเรื่องความโปรงใส

สามารถตรวจสอบได การปฏิบัติท่ีเนนความเรียบงาย แสดงถึงการออนนอมถอมตน รวมถึงยึดมั่น

ในความประหยัด ความขยันขันแข็ง ความมานะบากบั่น และความซื่อสัตย ผลสําเร็จก็จะตามมาเอง 

 2) การคิดคนและการสรางนวัตกรรมใหม “หลักในการประกอบธุรกิจในการสรางตนเอง

ยอมเหมือนกันเสมอ คือมีหลักอยางหนึ่งวา จงมีความคิดริเริ่มล้ําหนาผูอ่ืนและพยายามทําสิ่งที่ผูอ่ืน

ทําไมได แตอยาทําสิ่งที่พลเมืองดีเขาไมทํากัน” 

 3) การยึดหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม และการทําธุรกิจทุกประเภท

นอกจากตองคํานึงถึงเรื่องผลกําไร ในขณะเดียวกันเรื่องของจรรยาบรรณกับศีลธรรมก็เปนอีกสิ่งที่

สําคัญที่เคียงคูกันไป โดยไมอาจจะละเลยไปไดเด็ดขาด 

 ดวยหลักปรัชญาดังกลาว คณะผูบริหารบริษัทกลุมเซ็นทรัล ไดนํามาปฏิบัติเพื่อใหธุรกิจมี

ความมั่นคงยั่งยืนตลอดไป ไดแก 

 1. หลักความรับผิดชอบ เนื่องจากเปนบริษัทที่ใหญธุรกิจมีมูลคาเปนแสนลาน มีพนักงาน

จํานวนมาก และมีประชาชนเปนลูกคามากมาย ความรับผิดชอบตอปจจัยดังกลาวจึงเปนเรื่องสําคัญ

ท่ีตองดูแลเปนพิเศษ การใหสวัสดิการที่ดีกับพนักงานบริษัท ไดพัฒนาปรับปรุงอยูเรื่อยๆ เชนการ

รักษาพยาบาล ทุนการศึกษา บุตรพนักงานและตัวพนักงาน การสรางขวัญกําลังใจและโบนัส

ประจําปในสวนของประชาชนและสังคมที่ไดจัดตั้งฝายภาพลักษณองคกรขึ้นมาดูแลรับผิดชอบใน

การคืนกําไรใหสังคม โดยกําหนดแผนงานชวยเหลือไวหลักๆ ในแผนงานเชน งานถวายความ

จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย งานดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ดานกีฬา ดานการศึกษา 

ดานภัยพิบัติตางๆ  และงานการกุศลอื่นๆ เรื่องความรับผิดชอบนี้ ไดรับการอบรมสั่งสอนปลูกฝง

ความคิด และความรูมาตั้งแตเด็ก ในสมัยเด็กๆ คุณพอจะกําหนดใหลูกหลานทุกคนตองรูจัก

รับผิดชอบคาขาย โดยในวันหยุดเรียน เด็กในบานทุกคนจะตองไปขายของที่รานสาขาใดสาขาหนึ่ง 

อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน และทุกวันผูใหญท่ีดูแลสาขาตางๆ จะตองกลับมารับประทานอาหารค่ํา

รวมกันที่บานศาลาแดงบางวันบางคนมาสายก็จะรอกันถึง 2 ทุมก็มีในโตะอาหารที่จะพูดคุยในเรื่อง

การคาขาย หากมีปญหาก็จะหารือกันเปนประจําทุกวัน 

 2. หลักคุณธรรมและจริยธรรม ไดกําหนดใหผูบริหารทุกระดับปกครองดูแลทุกขสุขของ

พนักงานใหท่ัวถึง ดวยการอบรมช้ีแจงทําความเขาใจในสวัสดิการที่ดี ใหการชวยเหลือเมื่อเจ็บไขได

ปวย ใหความรักความเมตตาในการปฏิบัติงาน และกับลูกคาก็จะมีความซื่อสัตยดวยการใหบริการ

ดวยสินคาที่ดีมีคุณภาพ ไมหลอกลวงลูกคาและใหบริการลูกคาดวยความเปนกันเองหนาตายิ้มแยม

แจมใส ต้ังใจสนทนาพูดคุย 
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 3. หลักการมีสวนรวม ตามที่บอกแลววาเปนบริษัทใหญ มีพนักงานจํานวนมากมาย ดังนั้น

ฐานะเปนคนสวนใหญท่ีเปนพลังสําคัญในการประกอบธุรกิจและรูซ้ึงถึงความตองการของลูกคา

ตลอดจนเพื่อนๆ พนักงานดวยกัน 

 4. หลักความโปรงใส การทําธุรกิจดวยมูลคาทุนจํานวนมาก จําเปนตองมีความโปรงใส

สามารถรับการตรวจสอบได ท้ังจากทุกๆ ฝายไมวาจะเปนคณะกรรมการที่ไดจัดตั้งขึ้น หนวยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวของ พนักงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนลูกคา โดยเฉพาะการรับบริจาคเพื่อการกุศลจาก

ลูกคาตองมีรายละเอียดรายรับรายจายปดประกาศใหทราบในที่สาธารณะ 

 5. หลักความประหยัด เรื่องนี้เปนสิ่งจําเปนเนื่องจากบริษัทฯมีสินทรัพยเปนเงินหรืออาคาร

สถานที่พรอมวัสดุอุปกรณตางๆ จํานวนมากในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น จําเปนตองมีมาตรการ

ควบคุมการใชจายหรือใชทรัพยากรตางๆ ท่ีมี ใหเกิดประโยชนท่ีสุด มิฉะนั้นแลวกําไรที่จะไดจะหด

หายไป วันหนึ่งบริษัทฯ ก็จะไมได การคัดเลือกบุคคลเขาทํางานจึงตองตรวจสอบประวัติแตละ

บุคคลใหดีท่ีสุด 

 6. หลักความตอเนื่องของผูบริหาร ปจจุบัน ตระกูลจิราธิวัฒน เปนตระกูลที่ใหญ มีสมาชิก

ปจจุบันประมาณ 165 คน คณะกรรมการตาง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีมีอยูในปจจุบัน มีอายุมากในอนาคต

ก็จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นแนวคิดการสรางผูบริหารรุนใหมจึงมีความจําเปน ปจจุบันนี้ก็

มีการดึงคนรุนใหมเขามาบริหารจัดการในคณะกรรมการตางๆ และใหมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่

เพื่อเสริมสรางประสบการณทํางาน 

 7. หลักการสรางความสัมพันธกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  การทําธุรกิจขนาดใหญ

จะใหมีความยั่งยืน จําเปนตองมีการพัฒนาสัมพันธกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานของรัฐที่เปนผูควบคุม นโยบาย กฎ ระเบียบ กติกาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การทําธุรกิจ หากเรามีความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลของหนวยงานนั้นๆ การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

อาจจะไมเสียอะไรเลย ปจจุบันบริษัทฯ ไดพยายามสงบุคลากรรุนใหมๆ ของครอบครัวเขาไปรับ

การศึกษาหลักสูตรตางๆ ท่ีสําคัญ เพื่อประโยชนตามที่กลาวมาแลว เชนหลักสูตรวิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร หลักสูตรสถาบันพระปกเกลา หลักสูตรสถาบันจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง และ

หลักสูตรอื่นๆ เทาที่จะดําเนินการได นอกจากนั้นยังไดจัดผูแทนไปแสดงความยินดีในโอกาสสําคัญ

ตางๆ ของบุคคลและหนวยงานเปนประจําและตอเนื่อง ภาคเอกชนก็เชนกัน มีการพบปะพูดคุยเขา

รวมสมาคมและใหการสนับสนุนตางๆ ตามที่รองขอเทาที่สนับสนุนใหได 

 8. หลักการอยูรวมกันเปนครอบครัว แมวาครอบครัว จิราธิวัฒนจะใหญข้ึน จําเปนตอง

สรางบานเพิ่มแตก็จะสรางอยูในรั้วเดียวกัน ทํางานดวยกัน นอนดวยกัน กินขาวหมอเดียวกัน เลน
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ดวยกัน เพื่อปูพ้ืนฐานใหทุกคนรับรูวาเปนครอบครัวเดียวกัน ไมเกิดการแบงแยกวาเปนพี่นองตาง

มารดา  

งานชวยเหลือสังคมที่สําคัญที่ไดดําเนินการ 

 งานการชวยเหลือสังคมเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหธุรกิจมีความมั่นคง ยั่งยืน บริษัทฯได

สนับสนุนงบประมาณจํานวนหนึ่ง เพื่อมาดําเนินการทุกๆ ป สําหรับป 2550 ท่ีผานมาประกอบดวย 

การถวายความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 ไดดําเนินการทูลเกลาฯ ถวายเงินแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรง

ใชในโครงการหลวงและโครงการศิลปาชีพฯ 

 ไดนอมเกลาฯ ถวายรถรับบริจาคเคลื่อนที่ขนาดเล็กจํานวน 5 คัน  แดสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมอบใหศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

 การบริจาคเงินสนับสนุน โครงการรวมใจภักดิ์รักในหลวงใหกับคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 

 การจัดกิจกรรมการลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคมและ 5 ธันวาคม ในสถานประกอบการ

ของบริษัทในกลุมเซ็นทรัล 

 การจัดทํากิจกรรมทําดีเพื่อพอหลวงเปนพระราชกุศล 

 การจัด โครงการบริจาคโลหิต “6 ลานซีซี เทิดไทองคราชัน” ถวายเปนพระราชกุศลซึ่งได

เกินเปาหมายไดถึง 8.7 ลานซีซี 

 โครงการขายพวงกุญแจ “เรารักในหลวง” นํารายไดทูลเกลาฯ ถวายใหกับมูลนิธิพระดาบส 

 การนําพนักงานไปรวมลงถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระประชวร 

ณ โรงพยาบาลศิริราช 

 การทูลเกลาถวายเงินใหมูลนิธิพระดาบสเพื่อจัดทําอาคารเรือนโรงเรือนประมงและเกษตร

พรอมลานเอนกประสงค ณ โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ 

ดานการศึกษา 

 ไดสนับสนุนเงินสรางโรงอาหารขนาด 300 ท่ีนั่งใหกับโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  

จังหวัดเชียงใหม 

 มอบทุนการศึกษาใหนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยผานกระทรวงศึกษาธิการ 

 จัดกิจกรรมแขงขันสรางนักการตลาดรุนเยาวแกนิสิตนักศึกษา “โครงการ Central Group 

Junior Marketeer ครั้งที่ 2” 

 มอบทุนการศึกษาใหกับบุตรพนักงานและตัวพนักงานของบริษัทในกลุมเซ็นทรัล 

 การพัฒนาหองสมุดและหองพยาบาลโรงเรียนวัดพระงาม จังหวัดอยุธยา 

การจัดกิจกรรม  “HomeWorks พบนองสถาปตย” เพื่อสรางความสัมพันธกับสถานศึกษา 
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การจัดกิจกรรม โครงการพี่จูงนอง 

การกอสรางอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติและสรางรั้วโรงเรียนบานคลองมวง จังหวัดกระบี่

ซ่ึงไดรับภัยสึนามิ 

ดานการกีฬา 

 ไดสนับสนุนอุปกรณกีฬาใหกับกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเยาวชนไดออกกําลังกาย 

ดานสาธารณประโยชนอ่ืนๆ  

 การบริจาคผาหม ไดรวมกับหนวยภาครัฐและเอกชนนําผาหมไปแจกจายชวยเหลือ

ผูประสบภัยหนาว 

 กิจกรรมชวยเหลือเกษตรกร บริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด (Central Food Hall, Tops 

Market Place, Tops Supermarket) ไดรับสินคาจากเกษตรกรมาจําหนาย รวมทั้งการรวมกับ

หนวยงานภาครัฐ จัดงาน อาทิ รวมกับพาณิชยจังหวัด 9 จังหวัดภาคตะวันออก จัดงาน “เทิดไท 80 

พรรษา มหัศจรรยผลไมไทยของดีลํ้าคา 9 จังหวัดภาคตะวันตก” 

 รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชยในการจัดจําหนายสินคาปลอด

สารพิษ 

 รวมกับกระทรวงพาณิชยจัดงาน “ขาวหอมมะลิไทย หอมไกลทั่วโลก” 

รางวัลจากหนวยงานและองคกรตางๆ ประกอบไปดวย  

 บริษัทในเครือโรงแรมและ รีสอรท ไดรับรางวัล Best Local Hotel Chain จากงาน 18th TTG 

TRAVEL AWARDS 2007 

 หางโรบินสันเขารับรางวัล “นักบริหารดีเดนแหงป ดานธุรกิจคาปลีก จากหนังสือเสนทางไทย” 

 บริษัท เซ็นทรัล ฟูด ฮอลล รับรางวัล “The World’s Greatest จากนิตยาสารเดอะโกรเซอร” 

 บริษัท เซ็นทรัล ฟูดรีเทลจํากัด รับรางวัล Trusted  Brand จากนิตยาสาร ลีดเดอร ไดเจสท

เปนปท่ี 2  ติดตอกัน, หางโรบินสันเขาเฝารับประทานประกาศเกียรติคุณจากพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลี จากความรวมมือจัดหาโลหิตเปนหมูคณะ และบริษัทในเครือโรงแรมรับ

รางวัลจากกระทรวงแรงงานและมูลนิธิใบไมเขียว 

 

สรุป 

 ธุรกิจครอบครัว “จิราธิวัฒน” เปนธุรกิจของคนไทยลวนๆ เติบโตขึ้นมาอยางตอเนื่อง จาก

ประวัติอันยาวนานกวา กึ่งศตวรรษที่เริ่มตนจากธุรกิจคาปลีกเล็กๆ ไดผานมรสุมและฟนฝาตอสูมา

อยางโชกโชนจนถึงปจจุบัน เปนบริษัทที่มีความมั่นคงบริษัทหนึ่งของประเทศ ผลสําเร็จ ดังกลาว 

เกิดมาจากความมุงมั่นในการประกอบธุรกิจดวยความอดทน ความขยันขันแข็ง และดวยความ
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ซ่ือสัตยของบิดา ซ่ึงเปนผูบุกเบิกในยุคครอบครัว และไดถายทอดมรดกดังกลาวมาสูผูบริหารของ

กลุมบริษัทในยุคปจจุบันไดยึดถือเปนแนวทางการปฏิบัติสืบตอมาโดยตลอด ทําใหกลุมเซ็นทรัล

ประสบผลสําเร็จขึ้นมาอยางรวดเร็วและมั่นคงยั่งยืนตลอดไป ดวยอุดมการณและจิตสํานึก

บรรพบุรุษของพวกเราไดใหเปนมรดกไวกับพวกเราทุกๆ คน ซ่ึงพวกเราจะรักษาสิ่งดีงามนี้ไวกับ

ครอบครัวจิราธิวัฒนตลอดไป 
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กรณีศึกษาที่ 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
 



กรณีศึกษาที่ 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
คุณชาตรี  โสภณพนิช  
ประธานกรรมการ  
สัมภาษณเม่ือวันจันทรท่ี  25 กุมภาพันธ 2551 เวลา 11.00-12.30 น. 
ณ สํานักงานประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ ถนนสีลม กรุงเทพฯ 
 
กอตั้ง       :   พ.ศ. 2487   
ผูกอตั้ง    :  นายชิน   โสภณพนิช 
ผูบริหาร :   คุณชาตรี โสภณพนิช (รุนท่ี 2) 
 
ภูมิหลัง 
 ผมเขาสูธุรกิจโดย เร่ิมจาก คุณพอผม (คุณชิน โสภณพนิช) หรือท่ีทุกคนเรียกวา “นายหาง” 
เกิดในเมืองไทยแถบวัดไทร บางขุนเทียน แตพออายุ 4 -5 ขวบ คุณปูก็พาไปเมืองจีนแผนดินใหญ 
ไปเย่ียมญาติและเขาโรงเรียน เพื่อใหเรียนรูภาษาและขนบธรรมเนียมจีนใหดีข้ึน พอเรียนจบช้ัน
มัธยมก็ถูกเรียกตัวกลับเมืองไทย ตอนน้ันอายุ 17 ป เห็นจะได  กลับมาก็ตองชวยปูทํางาน ทํางาน
หนัก เพราะฐานะครอบครัวตอนนั้นมีปญหามาก นายหางเปนคนขยันและหัวดี เกงในการคํานวณ
มาก แตก็ไมเลือกงาน ทํางานทุกอยางท่ีจะทําได ตั้งแตเปนเสมียน รวมทุนคาสินคาเกษตร ผูจัดการ
โรงไม และอ่ืนๆ จนสามารถเก็บเงินตั้งรานวัสดุกอสรางและเครื่องเขียนของตัวเองได มีคนเลาให
ฟงวา นางหางเปนคนขยันทํางานจริง คร้ังหนึ่งจําเปนตองรีบขนขาวจากเรือไปขาย กุลีแบกขาวมีไม
พอ งานลาชา เลยตองลงไปชวยแบกขาวสารเอง สามารถแบกไดคร้ังละ 2 กระสอบทีเดียว แตไม
ทราบวากระสอบหนึ่งหนักเทาใดนะ จนเปนท่ีเลาลือกันวานายหางทําไดทุกอยาง แมแตเปนกุลีก็ทํา
ไดดีดวย ในบรรดางานท้ังหลายท่ีเคยทํามานั้น ไมมีอะไรท่ีนายหางชอบและถนัด เทากับการคา
เงินตราตางประเทศ เพราะอาศัยวาเปนคนหัวดี คํานวณไว สามารถคิดอัตราไขวระหวางเงินตรา
สกุลตางๆ ไดอยางรวดเร็วและแมนยํา ประกอบกับเปนคนมีอัธยาศัยดี จึงมีลูกคาแลกเงินมากมาย 
ใครก็รูจักนายหางกันท้ังนั้น เนื่องจากในสมัยกอนตลาดการคาของคนเช้ือสายจีนยังเล็กอยู ใครเปน
ใครก็พอจะรูกัน ไมใชเฉพาะคนในวงการคาเทานั้น เจานายขาราชการท้ังหลาย ก็ยังใหการเอ็นดนูาย
หางในฐานะคนหนุมหัวดี นิสัยดี  พอดีตอนนั้นธนาคารกรุงเทพกําลังจะต้ังธนาคารข้ึน ประมาณป 
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Family  Tree 

ตระกูลโสภณพนิช 

 

รุนที่  1 รุนที่  2 รุนที่ 3 

นาง Sang wailao-Eng         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชิน 

+ นางบุญศรี(อาใน) 

1. นายRabil 

+ นางนารินทร 

 

 

 

2. นายชาตรี 

+ นางสุมาลี 

 

 

 

 

 

1. นายชาญ 

+ นาง Chiwa 

 

2. นายโชติ 

+ นางกัญญา 

 

 

 

3. นายชัย 

+ นางนุชนารถ 

 

1.     นายสตีเวน 

2.     นางแมรี่-แอน 

3.     นางดอนนา 

4.     นายชาญวุฒิ 

 

1.     ชาติศิริ 

2.     สาวิตรี 

       + นฤดล รมยะรูป 

3.    ชาลี 

4.    สุชาดา 

      + สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล 

 

1. นายวาฤทธิ์ 

2. นางมาลี 

 

1. โชติยา 

2. ชรัท 

3. สุพรรณา 

4. กิตติยา 

 

1. จันนิดา 

2. รวยลักษณ 

3. ชวัล 

4. ชาณี 

        ลษา 
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รุนที่  1 รุนที่  2 รุนที่ 3 

 4.  นางชดชอย 

+ John Young 

 

 

 

5. นายเชิดชู 

       + นางกาญจนา  ศรีเฟองฟุง 

1. ชยุต 

2. มารัตน 

3. เจษฎา 

4. กรัน 

 

1.     ชล 

2.     ชลลดา 

3.     อิทธิ 

 

แหลงที่มา: ปรับปรุงจาก  Veerasak  sonsuwan, 1996. 

 

พ.ศ. 2487 เห็นจะได เจาพระยารามราฆพกับคุณหลวงรอบรูกิจ ก็เลยมาถามนายหางวา จะรวมเขา

หุนตั้งธนาคารของคนไทยขึ้นใหมกันหรือไม ทุนจดทะเบียนแค 4 ลาน แตเรียกเก็บครั้งแรก 50%  

คือ  2  ลานบาทเทานั้น ทานก็เลยตอบตกลง รวมทุนดวย 20% ก็ตกประมาณ 800,000 บาท จายจริง

เพียง 400,000 บาท 

 ตอนธนาคารกรุงเทพเริ่มกิจการใหมๆ นายหางไมไดทําหนาที่เปนผูบริหาร แตอยางใด เปน

เพียงกรรมการธนาคาร แตก็ยังไดรับการขอรองใหชวยงานในฐานะผูจัดการดานการตลาด มีหนาที่

หลักในการแนะนําลูกคามาใหธนาคาร และเปนที่ปรึกษาในดานลูกคาธุรกิจ มีคนเขียนประวัติผิดวา 

นายหางเปน “คอมประโด” ธนาคารกรุงเทพ ที่จริงไมถูกตองนัก เพราะตําแหนงจริงๆ คือ ผูจัดการ

ดานการตลาดทั่วไป สวนคอมประโดตัวจริงของธนาคารตอนนั้น ก็คือ คุณณรงค สุทธิกุลพาณิชย 

 แตกิจการของธนาคารกรุงเทพในยุคเริ่มตน ก็ไมไดราบรื่นอะไรมากนักทั้งนี้เพราะฝาย

จัดการดําเนินนโยบายผิดพลาด โดยใหเงินลูกคากูไปลงทุนในกิจการที่ดิน ซ่ึงกําลังเฟองฟูหลัง

สงครามโลกมากเกินไปจนขาดสภาพคลอง เพราะลูกคาหมุนเงินไมทัน ตอนนั้นก็ราวๆ ป พ.ศ. 

2494-2495 เห็นจะได เพราะเปดกิจการมาไดเพียง 6-7  ปเทานั้นเอง ฐานะของธนาคารที่ขาดสภาพ

คลองนั้นนากลัวมากเพราะถาประชาชนแหกันมาถอนเงินฝากพรอมๆ กันแลว ธนาคารก็ตองลม

แนนอน ดังนั้น จึงตองการแกไขเปนการดวน โดยการเปลี่ยนคณะกรรมการธนาคารทั้งชุด ในที่สุด 

ผูถือหุนสวนใหญซ่ึงคุนเคยและใหความไววางใจนายหางดีอยูแลว ก็ลงมติแตงตั้งนายหาง เปน

กรรมการผูจัดการใหญของธนาคารกรุงเทพคนใหม ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2495 ปญหาเรื่องการคา

ท่ีดินนี้คงจะมีผลตอสภาพความคิดของนายหางมาก เพราะเชื่อวามันมีความเสี่ยงตอกิจการธนาคาร
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มาก ซ่ึงปรากฏวาตลอดชีวิต นอกจากบานที่อยูอาศัยของครอบครัวแลว ทานไมไดซ้ือหรือสะสม

ท่ีดินอีกเลย และนโยบายของทานก็ชัดเจนวา ต้ังแตเปลี่ยนคณะกรรมการธนาคารเปนตนมา 

ธนาคารกรุงเทพไดทุมเททุกอยางใหกับการพัฒนาธนาคารในฐานะ “ธนาคารพาณิชย” ท่ีใหบริการ

ทางการเงินแกลูกคาประชาชนอยางแทจริง และอยางเดียวมาโดยตลอด 

 ผมเองก็บังเอิญเติบโตมาในธุรกิจของธนาคาร เพราะตอนธนาคารกรุงเทพตั้งขึ้นมา ผมก็มี

อายุเพียงประมาณ 10 ขวบเทานั้น พอผมจบโรงเรียนการธนาคารที่อังกฤษ ก็กลับมาทํางานใน

เมืองไทย เริ่มแรกก็ทําธนาคารเอเซียทรัสตทําไดปเดียว คุณบุญชู โรจนเสถียร ก็ชวนมาทํางานที่

ธนาคารกรุงเทพ  และสอนงานให   ตอนอายุ  25  ปพอดี  ทํางานอยูหลายตําแหนงทีเดียว   จนอายุ

ได 46  ป  ก็ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูจัดการใหญของธนาคารกรุงเทพ จําไดดีวันนั้นคือวันที่ 13 

มีนาคม 2533 ท่ีมาที่ไปของตระกูลโสภณพนิชกับธนาคารกรุงเทพ ก็มีเทานี้เอง 

 

ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืน 

 ปจจัยอะไรที่ทําใหธุรกิจครอบครัวประสบความสําเร็จจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งได นั้น 

ท่ีจริงไมวาจะเปนธุรกิจอะไรก็ตาม จะเปนบริษัทครอบครัว หรือบริษัทมหาชนก็ตาม ก็มีเพียง 3 

ปจจัยเทานั้นที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จที่ยั่งยืน คือ 

 1.   ความขยันหมั่นเพียร และอดทน 

 2.   ความเกง 

 3.   ความมีโชค หรือ เฮง 

 ความขยันหมั่นเพียร และอดทน นั้น ตองถือวาสําคัญมากๆ จะสําคัญที่สุดหรือไมก็ไม

ทราบ แตตองถือวาเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานในการทํามาหากิน ถาไมขยันทํางานแลวละก็แยเลย  ส่ิงที่

ควรจะไดก็ไมได ส่ิงที่จะไมเสียหายก็เสียหาย สิ่งที่จะทันกับเวลาเหตุการณก็ไมทัน แตถึงแมจะมี

ความขยันทํางานหนักก็ตาม ปญหาก็ยังจะตองมีเขามาตลอด เพราะฉะนั้นจึงตองอาศัยความอดทน

และมุมานะเขาชวย ถาเจอปญหาแลวทองาย ใจไมสู ใจไมนิ่งพอ ก็จะประสบความสําเร็จไดยาก 

เชน เหตุการณบางอยางตองใชเวลานานกวาจะแกไขได เชน ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การเปลี่ยนแปลง

นโยบายของรัฐบาล เปนตน นอกจากนั้นปญหาเร่ืองคนหรือผูรวมงาน ถาแกไขไมเปน ก็อาจจะบาน

ปลายกลายเปนปญหาวิกฤติไดเชนกัน เพราะเราทํางานคนเดียวไมได ตองอาศัยแรงคนอื่นชวย ถา

ผูใหญของกิจการไมเกงเรื่องการบริหารคนแลว ก็จะหาความสงบสุขในกิจการไมได เพราะความ

คิดเห็นของคนเราไมเหมือนกันแนนอน บางครั้งเราก็ตองผอนตามเขา บางครั้งก็ตองพยายามกลอม

ใหคนอื่นเห็นคลอยตามความคิดเรา ซ่ึงทั้งหมดนี้ไมใชเรื่องงาย ตองใชเวลาและความอดทนสูงทั้งนั้น 
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 ถัดมาก็คือ ความเกง เรื่องของความเกงนี้ไมตองพูดถึง จะทําอะไร จะแขงขันกับใคร ถาไม

เกงรอบตัวจริงถึงขั้น ก็มีแตแพกับแพตลอดไป ความเกงมีอยู 2 อยาง คือ เกงโดยกําเนิด คือมีหัวดี 

คิดอะไรไวกวาคนอื่น จําเรื่องราวในอดีตไดดีและแมนยํา อยางนี้ถือวาโชคดี คนหัวดีนี้ถาเรียน

หนังสือก็ไปไดสูง ก็จะเกงในการงานที่ตัวเองทําอยู คนรุนเกาๆ ไมไดเรียนหนังสือสูงเทาใด แต

เกงกาจในอาชีพของตนเองที่ทําอยู ตัวอยางมีเห็นอยูท่ัวไปแลว สวนเกงอีกอยางหนึ่งคือ เรียนรูจาก

ประสบการณ ทําไปเรียนไป ชางสนใจ ชางสังเกต ชางวิเคราะห ก็เกงไดเหมือนกัน ถาหัวดีและมี

ประสบการณสูง ก็ยิ่งเกงใหญเลย 

 สําหรับคนท่ีไมคอยเกง หัวไมคอยดี หรือไมไดรํ่าเรียนสูงๆ นั้น ถาไดรับการสืบทอดบริษัท

ครอบครัวมา ก็แบงออกไดเปน 2 พวก เชนเดียวกันคือ 

 1.   ตัวเองไมเกง แตคิดวาเกง คนประเภทนี้ประสบความสําเร็จยาก 

 2.   ตัวเองไมเกง แตรูวาตัวเองไมเกง และพยายามหาคนเกงเขามาชวยเหลือกิจการ   คน

ประเภทนี้อยูรอดไดดี และถาบริหารคนเกงดวยแลว ก็สามารถทําใหกิจการครอบครัวประสบ

ความสําเร็จไดตลอดไปเชนกัน 

 ปจจัยสําคัญสุดทายคือ ความโชดดี หรือ เฮง ตามภาษาตลาดนั้นบางคนถือวาเปนปจจัย

เสริมที่มีอานุภาพมาก แตเรื่องโชคหรือพูดแบบวิชาการวา “โอกาส” มักจะเกิดขึ้นกับผูท่ีมีความ

พรอมอยูแลวเกือบทั้งนั้น หมายความวาบุคคลที่จะมีโชคไดก็คือ คนที่มีท้ังความเกงและ/หรือ 

ประสบการณเทานั้น จึงจะไดรูวานั่นคือโอกาสหรือโชคที่เขามา สวนคนอื่นๆ นั้น แมโอกาสจะเปด

กวาง แตถาไมรูวานั่นคือโอกาสทอง ก็ตองปลอยใหโชคนั้นหลุดลอยไปอยางนาเสียดาย และตอง

นั่งคอยโชคลาภใหลอยมาถึงตัวอยางลมๆ แลงๆ อยางนี้ใชไมได ดังคําโบราณวา “คนโงเปนคนฉวย

โอกาส แตคนฉลาดสรางโอกาสไวฉวย” โชคหรือ เฮงที่ผมพูดนี้ไมใชเปนเรื่องของการพนันหรือ

การเลนหวยนะครับ แตเปนการหยั่งรูถึงสภาวะเหตุการณท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไปวาจะเอื้ออํานวยตอ

ธุรกิจการคาของตัวเองมากนอยอยางไร ซ่ึงตองอาศัยความรอบรู การเฝาติดตามขาวสาร การ

วิเคราะหสภาพตลาดที่มีผลกระทบตอกิจการแตละประเภทนั่นเอง 

 ธุรกิจครอบครัว ท่ีจริงก็ไมตางไปจากบริษัทอื่น ๆ เทาใดนัก เพราะอํานาจสูงสุดก็อยูท่ีผูถือ

หุนใหญเหมือนกัน ใครมีหุนมากก็มีเสียงมาก มีน้ําหนักในการตัดสินใจมากเทานั้นเอง ถาเปน

บริษัทครอบครัวถือหุนใหญสวนบริษัทอื่นๆ ก็เปนเชนเดียวกัน ผูถือหุนใหญมีสิทธิมีเสียงมากที่สุด 

แตมีบุคคลนอกครอบครัวเขามาถือหุนรวมดวยเทานั้น ถาจะแตกตางกันก็คงจะเรื่องของการ

ตัดสินใจที่อาจจะรวดเร็วกวาเทานั้น เพราะถาเปนธุรกิจใหญๆ มีผูถือหุนจํานวนมากและเปนบริษัท

มหาชนก็อาจจะมีความคลองตัวนอยกวาบริษัทครอบครัวขนาดเล็กในดานการตัดสินใจ นอกนั้นก็ดู

เหมือนกัน 
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  ผลการวิจัยในตางประเทศที่วาธุรกิจครอบครัวจะอยูรอดไดไมเกินเจเนอเรชั่นที่สาม  ผม

เห็นวา นี่คงจะเปนเรื่องของสถิติมากกวานะครับ และก็ไมมีความหมายอะไรมาก เหตุผลก็ไมมี

อะไรลึกลับ เพราะเชื่อกันวาเด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีอันจะกิน ท่ีเกิดมาบนกองเงินกองทอง และมี

ความสมบูรณดานโภคทรัพยมาก มักจะมีความทะเยอทะยานและความอดทนนอยกวาคนอื่นๆ ท่ีมี

ความ “หิว” ตอความสําเร็จ ถาใหสืบทอดกิจการบริษัทตอๆ กันไป ก็อาจจะไมเห็นความจําเปนใน

การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือพัฒนาบริษัทใหทันสมัย เพื่อกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง เพราะ

การทําเชนนั้นยุงยากและตองทํางานหนักคิดวาพอแมสรางมาใหก็พยายามรักษาตอไป ประคับ 

ประคองเพื่อใหคงอยูเปนสมบัติแกลูกหลานสืบไปก็พอแลว การที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมดูจะมีความเสี่ยงมาก และขาดความกลาที่จะทํา บริษัทอื่นๆ เขาวิ่งไปถึงไหนกันแลว แตธุรกิจ

ครอบครัวก็คงทําไปอยูอยางเดิม อยางนี้ตองลาหลังคนอื่นแนนอน และที่แยท่ีสุดคือ อาจมีลูกหลาน

ขาดความสามารถพอเพียง ท่ีจะเปนผูบริหาร แตเนื่องจากเปนบริษัทของตระกูลจึงจําเปนตองทํา ทํา

แลวก็ไมไดผลดีเทาที่ควร ในที่สุดก็อาจจะถึงกับลมละลายไปก็ได อีกปจจัยหนึ่งคือ อาจเกิดการแยง

สมบัติ หรือการแยงสมบัติกันระหวางลูก ๆ หลานๆ เพราะมีความแตกตางกันในดานความคิดเห็น 

ถาขาดผูใหญในครอบครัวที่สามารถเปนผูตัดสินขอพิพาทอยางเด็ดขาดแลว ก็อาจจะปนผลรายตอ

ธุรกิจมากทีเดียว 

 อยางไรก็ตาม ผมเห็นวา เรื่อง 3rd  generation หรือ จะกี่ generation ก็ตาม ไมนาจะเปน

ประเด็นใหญของการอยูรอดของกิจการในครอบครัว ประเด็นสําคัญนาจะอยูท่ี ผูเขามาบริหารงาน

นั้น มีความขยัน ความอดทน เกง เฮง มากหรือนอยเทานั้น บริษัทที่ประสบความสําเร็จแลว มักจะมี

ลูกหลานที่ไดรับการศึกษาดีมาชวยงานเปนเบื้องตนอยูแลว ถาลูกหลานที่ไมเกงหรือไมชอบทํา

ธุรกิจ หลีกทางใหแกพ่ีนองที่เกงกวาไปบริหาร ปญหาก็จะไมมาก หรือถาแยกกันไปบริหารระหวาง

พ่ีนองตามบริษัทที่ต้ังขึ้นใหม และชวยกันดูแล กิจการของครอบครัวทั้งหมดจะสามารถขยายตัวได

รวดเร็วมากขึ้น ในเมืองไทยก็มีอยูใหเห็นมากเชนกัน มันอยูท่ีวิธีการบริหารนะครับ อยางของ

ตระกูลผมนั้นไมเห็นมีอะไรเปนปญหา คุณพอผมมีลูก 7 คน ทานก็จัดการตั้งบริษัทใหมๆ ใหลูกๆ 

เขาไปดูแล ทั้งบริษัทประกันภัย บริษัทการเงิน คลังสินคา และอื่นๆ และก็แบงหุนใหอยางยุติธรรม 

คนที่เปนผูบริหารบริษัทใดก็มีหุนมากหนอย  ถาใหอีกคนบริหารอีกบริษัทหนึ่ง ก็ใหหุนมาก 

สลับกันไป ดังนั้น ลูกๆ ทุกคนก็มีงานทํา ไมแยงกัน และพี่นองก็ยังมีหุนสวนอยูในกิจการทั้งหมด

ดวย ชวยเหลือประสานงานกัน กิจการก็เจริญเติบโตขึ้น เพราะฉะนั้น เคล็ดลับในการจรรโลงกิจการ

ของบริษัทครอบครัว จึงมิใชการพยายามใหบริษัทดั้งเดิมเจริญเติบโตตอไปไดแตอยางเดียว แตแทท่ี

จริงคือการแตกหนอ ขยายกิจการออกไปยังธุรกิจอื่นๆ แลวแบงกันดูแลรับผิดชอบนั่นเอง บริษัทใด

ในกลุมเจริญดีรํ่ารวย พ่ีนองที่ถือหุนรวมดวยก็ไดผลประโยชนตามไปดวย บริษัทใดมีปญหา พ่ีนอง
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ก็จะมารวมกันชวยแกไขเยียวยา อยางนี้เปนตน ถาทําอยางนี้ไดในทุกๆ generation ปญหาก็จะไมมี 

บริษัทดั้งเดิมจริงๆ อาจจะกลายเปนบริษัทที่มีแตสัญลักษณแหงความเจริญรุงเรืองในอดีต อาจจะ

เหลือแตเพียงชื่อและความทรงจําที่ดีๆ เทานั้น แตนั่นไมไดหมายความวากิจการของครอบครัวลม

หายตายจากไปไหน หากกลับเจริญรุงเรืองตามสภาวการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตางหาก จาก

โรงสีไฟในอดีต ก็เปลี่ยนไปเปนบริษัทขนสงขามจังหวัด ไปสูกิจการโรงแรม บานพักอาศัยและก็

เปนอุตสาหกรรมการผลิตของกินของใชประจําวัน อยางนี้ก็คือความเจริญรุงเรืองสืบตอเนื่องกันมา 

มิใชการลมสลายของกิจการในครอบครัวแตอยางใด แตเปนการเปลี่ยนรูปของกิจการใหเขากับยุค

สมัยไดมากขึ้น ซ่ึงเปนวิธีการที่ถูกตองนะครับ 

 ผูกอตั้งหรือทายาทรุนกอนหนานี้  ควรมีการเตรียมทายาทรุนตอไปเพื่อเปนผูรับสืบทอด

ธุรกิจไวหรือไมนั้น  ถาเปนคนเชื้อสายจีนในสมัยกอน เขาจะดูแลลูกชายเปนสําคัญ ลูกชายคนโตก็

มักจะไดรับความคาดหวังที่จะสืบทอดกิจการธุรกิจดั้งเดิมตอไป สวนลูกคนรองอื่นๆ ก็จะเปนผูชวย

พ่ีคนโตในกิจการนั้นๆ วิธีการเตรียมตัวก็เหมือนกัน ถากิจการเดิมแข็งแรงและเจริญเติบโตดี ก็จะสง

ลูกๆ ใหไปเรียนหนังสือกันใหเต็มที่ เมื่อจบมาแลวก็เอามาฝกงานในบริษัท เพื่อเตรียมรับงานเปน

ผูบริหารตอไป ถาบริษัทมีปญหา ลูกคนโตก็มักจะตองเขามาชวยครอบครัวทํามาหากิน โดยไมได

เรียนหนังสือขั้นสูงมากนักแตก็ยังตองมีหนาที่สงเสียนองๆ ใหไดเรียนกันตอไป สําหรับในดานการ

คาขาย ลูกคนโตก็จะไดรับการเคี่ยวเข็ญสั่งสอนวิชาการคาอยางหนัก โดยเฉพาะในดานการตลาด

เครือขายลูกคาและบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของ การอบรมสั่งสอนลูกๆ ก็ตางกันไปในแตละครอบครัว 

แตสวนใหญก็เปนเรื่องของเทคนิคในการคาขายเฉพาะดาน ไมมีอะไรลึกลับพิเศษ แตเรื่องที่พอ

จะตองทําพิเศษอีกอยางหนึ่งคือการดูใหออกวาลูกแตละคนมีนิสัยสันดานเปนอยางไร ชอบทําอะไร 

ไมชอบทําอะไร เกงและสนใจอะไรกันบาง แลวก็พยายามแบงงานใหทําตามอุปนิสัยใหถูกตอง ลูก

บางคนไมชอบทําการคา จะบังคับใหทําก็จะไมไดดี ก็ตองสนับสนุนใหทําในสิ่งที่เขาชอบ เชน 

ขาราชการ ครู อาจารย หรืออื่นใดที่เขาถนัด แตสวนใหญก็ออกทุนใหไปเริ่มกิจการใหม สวนลูกคน

โตมักจะตองอยูชวยพอไปตลอด คราวนี้ก็อยูท่ีตัวของลูกหลานแลววาจะมีความสามารถมากนอยแค

ไหน จะเกงสูพอไดไหม หรือเกงกวา ตรงก็ตองถือวาเปนเรื่องภายหลังและอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบพอไปแลว 

 สําหรับกลยุทธการจัดการธุรกิจครอบครัวใหเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน  ผมเห็นวากล

ยุทธในการบริหารธุรกิจ ไมวาจะเปนกิจการในครอบครัว หรือกิจการประเภทอื่นก็ตาม ผมถือวา

เรื่อง “คน” เปนเรื่องสําคัญที่สุด ทุกคนมี 24 ช่ัวโมงเทากันแตงานที่จะทํามีมาก ทําทั้งวันทั้งคืนก็ไม

หมด ตองแบงเบาภาระความรับผิดชอบใหกับคนอื่นๆ ชวยทําดวย ดังนั้น การเลือกสรรคนเขามา

เปนทีมผูบริหารในระดับตางๆ  ถือวาสําคัญที่สุด มิฉะนั้นจะมีปญหาตามมาไมมีท่ีส้ินสุด คนบางคน
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เกงแตเฉพาะเรื่อง แตดูคนไมเปน เลือกเอาแตละคนสอพลอเขามาเปนคนสนิท แตทํางานไมไดเรื่อง 

และเปนตัวเจาปญหา อยางนี้เสร็จเลยนะครับ เพราะวาความสามารถในการบริหารกิจการขั้นสูงสุด

นั้นก็คือ ความสามารถเรื่องคนโดยเฉพาะ ถาดูคนไมออก เลือกคนไมเปน ใชคนไมถูก เสร็จแน 

ความสําเร็จเกิดขึ้นไมได เคล็ดลับมีงายๆ ดังนี้คือ แทนที่เขาจะตองมาเอาใจเรา เราตองเลือกคนที่เรา

เขาใจเขา จึงจะถูกตอง คนเกงๆ มีมากมายในบานเมืองเรา เราตองรูวาคนเกงอยูท่ีไหน และพยายาม

ชักชวนใหเขามารวมงานกับเราใหได ตองเขาใจเขาใหดี ดูแลเขาใหสบาย ยกยองใหเกียรติเขา อยาง

นี้เขาก็จะใชความสามารถของเขา ทุมเทใหกับงานของธุรกิจของเราไดเต็มที่ ผมเชื่อในเรื่องของ 

Team work คุณพอผมสรางธนาคารกรุงเทพขึ้นมาไดถึงขั้นนี้ ก็เพราะทานมีทีมผูบริหารที่ดีทํางาน

รวมกับทาน ดูแลรับผิดชอบในงานสําคัญทุกดานของธนาคาร ขอเอยชื่อเฉพาะบางทาน ก็ไดคือ คุณ

บุญชู  โรจนเสถียร คุณปยะ ศิวยาธร คุณอาวิลา อาวิลาสกุล  คุณประยูร  วิญญรัตน   และคุณวิระ  

รมยะรูป ทีมงานของทานนี้ นับไดวาเปนกลุมบุคคลที่สามารถและประสบการณดีท่ีสุดทีมหนึ่งของ

ประเทศไทย สวนผมก็มีทีมงานชวยเหลือผมเชนกัน เชน  คุณดํารงค  กฤษณามระ คุณปติ สิทธิ

อํานวย คุณเดชา ตุลานันท คุณธรรมนูญ  เลากัยกุล และตอนหลังก็ได ดร.อํานวย  วีรวรรณ เขามา

ชวยงานรับผิดชอบระดับสูงสุดอีกทานหนึ่ง เพราะฉะนั้น ถาเรามีคนดีมาทํางานรวมกันและมีความ

สมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว ปญหาใหญก็จะสามารถคลี่คลายไดงาย 

ความสําเร็จก็จะตองบังเกิดขึ้นแนนอน 

 ถาจะถามวา ทายาทรุนตอไปเอาไปไวท่ีไหน ก็ขอตอบวา ถาเกงและโตเร็วพอ ก็สามารถเขา

รวมทีมกันได ถายังไมเกงหรือยังออนวัย ก็ตองฝกปรือใหปกกลาขาแข็งตอไปจนแกรงพอที่จะสาน

ตองานตอไปได ทีมงานรุนเกา ในที่สุดก็จะผันตัวไปเปนพี่เลี้ยง คอยแนะนําสั่งสอน ดูแล แกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นอยูตอไป จนกระทั่งลมหายตายจากกันไปในที่สุด ซึ่งก็เปนวิธีการถายทอดธุรกิจจาก 

generation หนึ่งไปยัง generation ถัดไปอยางดีท่ีสุดเทาที่ผมวิเคราะหและมีประสบการณมานะครับ 

  การนําธุรกิจครอบครัวเขาสูตลาดหลักทรัพยมีผลตอการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

หรือไมนั้น  เรื่องของตลาดหลักทรัพย มีนัยสําคัญอยู 3 ประการ คือ เปนแหลงที่จะแสวงหาเงินทุน

เขาสูกิจการไดอยางสะดวก เขาตลาดหลักทรัพยแลว เสียภาษีเงินไดนอยลง และสุดทายก็คือ เปน

หนาเปนตาแกเจาของกิจการ เพราะเปนที่ยอมรับจากตลาด ซ่ึงทั้งสามเหตุผลนี้ผมเขาใจวาชัดเจนอยู

ในตัวอยูแลวครับ ไมจําเปนจะตองอธิบายเพิ่มเติม และโดยเฉพาะอยางยิ่งจุดประสงคหลักของการ

จัดตั้งตลาดหลักทรัพย ก็ดวยเหตุผลดังกลาวเปนพื้นฐานเชนกัน 

 แตมองในอีกมุมหนึ่งนั้น ก็มักจะเห็นบริษัทครอบครัวใหญๆ ไมนอยที่ไมสนใจนํากิจการ

เขาตลาด แมวาประโยชนท่ีไดจะชัดเจนมากนอยอยางไรก็ตาม ท้ังนี้ก็ดวยเหตุผล 2-3 ประการ

เชนกัน 



 310 

 1)   ไมอยากกระจายหุนที่ถือครอบครองโดยคนในครอบครัวออกสูมือมหาชน เรียกวา ไม

อยากใหคนนอกเขามายุงงานภายในครอบครัววาอยางนั้นก็ไดนะครับ      

 2)   ไมอยากลําบากที่จะตองปฏิบัติตามกฎอันเครงครัดของตลาด วาดวยการบันทึกบัญชี 

การเปดเผยขอมูล การแตงตั้งเจาหนาที่บริหารและกรรมการบริษัท ตลอดจนกฎเกณฑวาดวยการ

ปฏิบัติงานทางธุรกิจการซื้อขายทรัพยสิน และอื่นๆ อีกมาก เรียกวาเพียงเสียภาษีรายไดนิติบุคคล

ลดลงไปบาง ก็อาจจะไมคุมตอการเปดบริษัทสูสาธารณชน     

 3)  ธุรกิจครอบครัวบางธุรกิจ ยังไมอยูในสภาพที่พรอมในการเขาตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้

อาจจะเปนเรื่องของบัญชี เรื่องของตัวธุรกิจเองหรือมีปญหาบางอยางที่ยังแกไขไมตก หรืออะไรก็

แลวแต จึงยังไมสามารถขอสมัครเขาตลาดหลักทรัพยได ท้ังๆ ท่ีใจก็อยากจะเขา    

 อยางไรก็ตาม ผมมีความเห็นวา ถาจะใหกิจการใดกิจการหนึ่งเจริญเติบโตตอไปอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน นั้น จําเปนจะตองกลาที่จะแสดงตัวออกสูที่โลงแจง จะมัวซอนตัวอยูในเงามืด

ของสังคมเยี่ยงอดีตนั้น เปนการไมถูกตอง เพราะนอกจากกฎเกณฑของตลาดจะชวยใหเราประพฤติ

ตนในทางที่ถูกตอง ถูกกฎหมายแลว ประโยชนมหาศาลที่จะพึงมีกับกิจการครอบครัวในอนาคตนั้น 

มากมายมหาศาลยิ่ง การแยกตัวไมรวมขบวนของตลาด ยอมจะเปนการเอาเปรียบลูกหลาน และ

ปฏิเสธความเจริญกาวหนาของกิจการในครอบครัวในอนาคต ซ่ึงผมวาไมเปนการสมควรยิ่ง กิจการ

ครอบครัวใดมีความพรอม ก็ควรจะรีบสมัครเขาเปนสมาชิกของตลาดหลักทรัพยทันที ท้ังนี้มิใช

เพียงผลประโยชนของผูถือหุนในครอบครัวเทานั้น แตยังจะเปนผลดีตอการพัฒนาตลาดทุน และ

เสริมสรางความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกิจไทยโดยสวนรวมอีกดวย 
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จําเริญ 

 

 

1. วรรณี 

2. วรรณา 

3. วิเชียร 

4. วัลลี 

5. สุชาดา 

6. วิสูตร 

7. วิชัย 

8. วิสิทธิ์ 

9. วิวัฒน 

 

1.     วิเศษ 

2.     วิสิน 

3.     วิสัน 
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รุนที่  1 รุนที่  2 รุนที่ 3 

 จําเริญ 

 

 

เกษม (จํารูญ) 

 

จรัญ 

4.   ศรีจันทร 

5.   วิทยา 

6.   วิชา 

 

แหลงที่มา :รวบรวมโดยผูวิจัย,  2551 

 

ภูมิหลัง 

 ตระกูล พูลวรลักษณ เริ่มจากคุณพอเปนพี่ชายคนโตของตระกูล (คุณเจริญ) มีนองชายคือ 

คุณจําเริญ ปูเปนคนจีนโพนทะเล  ขามน้ําขามทะเลทํางานแลกคาจางรายวัน ฉะนั้นธุรกิจจริง  ๆ  จะ

เริ่มที่คุณพอไมใชคุณปู เพราะพอสรางขึ้นจากศูนยจากไมมีอะไร จนกระทั่งมีอาณาจักรมหาศาล

และธุรกิจใหญโต พ่ีนองทุกคน แมกระทั่งพออายุ 83 ปคุณอาจําเริญอายุ 79 ป แลวก็ยังไปมาหาสูกิน

ขาวกันตลอดเปนภาพที่นารัก ไปเที่ยวกันเอง ผมมีความรูสึกวาสิ่งนี้ดี ช่ืนชมเขา พวกเขามีความ

ผูกพันกัน  บางทีก็เลาถึงความยากลําบากสมัยกอนที่รวมทุกข รวมสุข คนหนึ่งแบกผัก คนหนึ่งถือ

ถังน้ําคอยลางผัก คนหนึ่งฉายหนัง คนหนึ่งเดินบัตร นองสาวขายตั๋วหนัง  คือเปนอยางนี้  ธุรกิจนี้ก็ 

47 ปแลวที่ เราวนเวียนอยูกับเซลลูลอยดของฟลมหนัง และก็ท้ังหมดนี้เปนการพัฒนาเอสเตท หรือ

มันเปนเรียลเอสเตท (real  estate)   เพราะที่ไหนมีโรงหนังที่นั่นมีความเจริญ แลวก็จะมีตลาด มี

ศูนยการคา มีรานคา มีตึกรามบานชองที่เปนอาคารพาณิชยข้ึนมา  ฉะนั้นก็คิดวาคุณสมบัติของผูนํา 

วิสัยทัศน ความยุติธรรม ความกลาตัดสินใจ และการทํางานโดยมีจุดยืนของตัวเอง ตาง ๆ  เหลานี้ 

เปนคุณสมบัติของผูนําที่สําคัญมาก วันนี้พอมีเจนเนเรชั่นถัดมาคือรุนลูก เกิดขึ้นเวลาเรามานั่ง 

คํานวณโดยดูจํานวนของคนรุนปู - ยา มา 2 คน  มีลูก 7 คน  คุณพอมี 7 คน ผมมี 4 คน แปลวา เจน

เนเรชั่นที่ 3 ครอบครัวจะมัลติพลาย (multiplies) ไปเรื่อย จะมีคนอยูอยางนอย 200 -300 คน เจน

เนเรชั่นที่ 1-2 มีท้ังหมด 42 คน เจเนเรชั่น 2- 3 มีเปน 100 คนก็ท่ีพูดถึงวาสภาวะผูนําของผูกอตั้ง

หรือประมุขจึงตองสําคัญมาก สรุปแลวผมเห็นวา ภาวะผูนําข อง ผูกอ ต้ัง และประมุข มีควา ม สําคัญ ม าก 
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ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืน  

 วรรณกรรมและงานวิจัยที่ระบุวาธุรกิจครอบครัวจะเติบโตไมเกินสามเจนเนอเรชั่นจริง

หรือไม  ผมคิดวามีท้ังจริงและไมจริง ในเจนเนอเรชั่นที่ 3 มักจะเปนเจนเนอเรชั่นสุดทาย เปรียบ

เหมือนตลาดที่กําลังจะวาย  เหตุผลที่สังเกตจากธุรกิจครอบครัวอื่นๆ โดยการเปรียบเทียบ กับธุรกิจ

ครอบครัวเราเอง ผมพบวาการที่ธุรกิจครอบครัวจะประสบความสําเร็จ แลวจะมีเจนเนอเรชั่นที่สืบทอด

ได ผมเรียกวา “back bone” คือ ตองมีกระดูกตรงกลาง  ซ่ึงมาจาก 3 องคประกอบที่สําคัญ คือ 

 ประการแรก  ผูนําของตระกูล (ผูกอตั้ง) / รุนที่ 2 ประมุขคนใหม (leader) ประมุขคนนี้

จะตองสืบทอดประมุขคนตอไปไดอีก ซ่ึงถาเรายังคงมี โดมีโน (domino) ของประมุขคนนี้อยูใน

ทุกๆ เจนเนอเรชั่น เรื่อยๆ จะอยูรอดจะทําใหธุรกิจไปถึงรุนที่ 4 – 5   ถาขาดตอนเมื่อไหร อาจจะ

ไปสูความจริงที่ฝรั่งชอบพูดวาไมเกินเจนเนอเรชั่นที่ 3 เพราะสาเหตุขอนี้  เปนสาเหตุใหญท่ีสุด 

 ประการที่สอง wealth ของครอบครัว ตองมีการเติบโตอยางยั่งยืน (sustainable growth) 

อยางที่ควรจะเปน อยางนอยที่สุดไมควรเล็กลง อาจจะพยุงหรือประคองไดบางสถานการณ คือไมดี

ข้ึน แตถาแยลงไปเลยแลว  จะดึงไมข้ึนในที่สุดมาก็ลมสลาย  เกิดจาก wealth ของครอบครัว อาจจะ

เปนในเรื่องของสินคาหรือบริการ (product)   อาจจะเปนการทําธุรกิจแบบกระจายธุรกิจ (diversify)  

อาจเปนการสรางนวัตกรรม (innovation) เปนการจัดการที่คอนขางมากขึ้นดานเทคโนโลยีทาง

การตลาด เทคโนโลยีทางการจัดการ  การเงิน เศรษฐศาสตรและการบริหารจัดการ 

  ประการที่สาม  เรื่อง คุณธรรม  ประเด็นนี้สําคัญ   ถาพิจารณาที่ประมุขก็ดี โปรดักสก็ดี 

โปรดักสดีท่ีมีอยูใน wealth ของครอบครัวแมจะดียังไงก็ตาม แตถาคุณธรรมไมเกิดขึ้นก็จะไปตอ

ไมได คุณธรรมในที่นี้ รวมความต้ังแตคุณธรรมตออาชีพ  ตอตนเอง  ตอสังคม  ตอประเทศชาติ เชน

ถาทําธุรกิจผิดกฎหมาย เชนการคายาบาหรือทําอะไรไมดี ในที่สุดก็จะถูกจับหรือคูแขงขันกลั่น

แกลง ในที่สุดก็จะไปตอไมไดดวยปจจัย 3 ประการนี้  ดวยความเกงของประมุขของครอบครัว  จะ

ดวยความเกงของประมุขหรือ leader ประมุขในความหมายของผมไมจําเปนตองเปนคนที่มี

สายเลือดจริงๆ ก็ได คําวาลูกนองในนิยามของ management จะไมมีความผูกพันทางสายเลือด แต

วิธีการปกครองดูแลของเขา ดวยระบบคนจีน  เขาจะรักผูชวยเหลือ มือขวา  มือซาย ผูติดตาม

มากกวา บางครั้งรักมากกวาลูก มากกวานองชายแทๆ  จะใชคําวาลูกก็ไดเหมือนกัน ซ่ึงผมเห็นวา 

หลายครั้งที่ประมุขไมไดยกสิ่งที่ดีท่ีสุดใหลูกหลานตัวเอง  แตยกใหผูเหมาะสมมากกวา ถาจะดูอยาง

กรณีของลีกวนยู  เขาก็ไมไดยกใหลูกชายทันที แตมอบใหนายกรัฐมนตรีดูแลประเทศในระยะเวลา

หนึ่งกอน จนลูกโตคอยรับตําแหนง เปนความตั้งใจไมใชความบังเอิญ ในไทยเองก็มีกรณีอยางนี้ คือ

กลุม จิราธิวัฒน ผมคลุกคลีมาหลายเจนเนอเรชั่น  ต้ังแตคุณเตียง  คุณสัมฤทธิ์  คุณวันชัย สามเจน

เนอเรชั่นที่ถายทอดกันมาจนถึงลูกหลานจะรูจักกับผมหมด ปรากฏวาคุณสัมฤทธิ์จะมีวิธีการในการ
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พบปะ family และมีพบปะสังสรรคใหญๆ ทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล และทุกสัปดาห  ส่ิง

เหลานี้, กฏเหล็กตาง ๆ เหลานี้ เกิดจากภาวะผูนํา เกิดจากประมุขแตละครอบครัว มีวิธีคิดและสราง

คลื่นลูกใหม เกิดจากคนที่เอาการเอางาน ก็จะไดตําแหนง เชนคุณทศ จะเห็นไดวาไดทํางานมีผลงาน

ท่ีดี  แต ก็ยังเปน family แตท้ังหมดนี้มันหมายถึงวาคุณสัมฤทธิ์เกงมาก ตองบอกวาเปนประมุขของ

เซ็นทรัลในยุคนั้นที่เกงมาก มีความยุติธรรม ความยุติธรรมทําใหปกครองคนไดเยอะ ความมีใจกวาง 

โอบออมอารี เปนเรื่องสําคัญมาก  

 อีกประการหนึ่ง ผมเห็นวาตัวของธุรกิจเองตองเปนธุรกิจที่แข็ง ผมคิดวาธุรกิจตองเปน

ธุรกิจที่ sustainable  growth จริง ๆ  ตองมีการจัดการเขามาเกี่ยวของมี know how ซ่ึงจะสอดคลอง

กับเจเนอเรชั่นที่ 2 ท่ีวา เจเนอรัลที่  1 จบ ป.4 เจเนอรัลที่2 จบเมืองนอก ปริญญาตรี โท เอก และเอา

ความรูเหลานั้นมาพัฒนาองคกรจึงเกิดเปนเรื่องของการปรับตัว diversify คือมีการปรับตัวทางธุรกิจ 

ถาธุรกิจเดิมเปนอยางไรและยังทําอยางนั้นธุรกิจจะไม growth ในยุคโบราณ มีธุรกิจขี้ไตท่ีขายดีมาก

แตไมมีการพัฒนาไมทําอะไรขายขี้ไตอยางเดียว ก็จะไมสามารถโตไดเพราะเมื่อคนเลิกใชขี้ไต

สินคาก็จะขายไมได อันนี้เปนการเปรียบเทียบในรูปธรรม วาธุรกิจตองมีการ diversify ไมง้ันก็จะอยู

ไมได 

 ผมเองวันที่ตัดสินใจกลับมาทําธุรกิจโรงหนังอีกครั้งเปนชวงลําบากใจ เพราะในตระกูล

ท้ังหมด ตอนนั้นมีเปน 100 คน (รุนที่ 2) ไมมีใครเอาธุรกิจโรงหนังเลย เพราะทุกคนมองวาเปน

ธุรกิจที่ sunset (ไมเติบโต แตรอวันตาย) แลว เพราะสวนใหญจะทุบทิ้งมาเปนคอนโดมีเนียม 

อพารตเมนท เปนศูนยการคาไปหมด  คุณพอผมพูดแคประโยคเดียววา  

  “ธุรกิจอะไรก็ทําไปจะรวยกี่รอยกี่พันลานก็ทําไป แตธุรกิจโรงหนังอยาทิ้งเปนธุรกิจที่ให

ความสุขแกมนุษย สรางรอยยิ้ม เรียกเสียงหัวเราะและน้ําตาใหคน”   

  เพียงประโยคที่คุณพอพูดประโยคนี้ กลายเปนแรงบันดาลใจก็เริ่มนํากลับมาคิดใหม เมื่อทุก

คนไมมีใครเอา ทุกคนพยายามจะเลิกธุรกิจนั้น ทําใหผมกลับมาทําก็ 20 กวาปแลว เมื่อทํามาแลว

ผลตอบแทนออกมาคอนขางดี เกิดเปนยุคมินิเธียเตอรท่ีอยูในศูนยการคาเริ่มที่ โรบินสัน เซ็นทรัล  

แตยังยึดแกนหลักคือ สรางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แลววันนั้นเริ่มมีการ diversify จากโรงหนัง

ขนาดใหญ 1,000 ท่ีนั่ง อยางแมคแคนนา สกาลา เมโทร มาเปนโรงหนัง 200 – 250 ท่ีนั่ง รูสึกวาการ 

diversify ครั้งนั้นมันเปนประสบความสําเร็จมาก 

 พอมาอีกยุคหนึ่งซึ่งเปนการเคลื่อนทุนตางชาติ ถือวายุคการเคลื่อนยายทุนครั้งสําคัญของ

ตางชาติ  โลกมันเริ่มมีการหมุนไมมีการยอนกลับอีกแลว  ออสเตรเลียควบรวมกับนิวซีแลนดแลวก็

มาถึงฮองกงเขาไปเทคโอเวอรนิวซีแลนด  ประกาศจะบุกโรงหนังมัลติเพล็กซท่ัวโลก พอรวมปุบ

เขาบุกทั่วเอเซีย ซ่ึงประเทศแรกคือสิงคโปร ปรากฏวาผูประกอบการที่เคยทําธุรกิจประเภทเดียวกัน
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คือโรงหนังลมระเนระนาด  กลุมโกลเดนวิลเลจ ซ่ึงรวมทุนระหวางออสเตรเลียกับฮองกง ยึด

สิงคโปรเปนประเทศแรก ไปอยูสิงคโปรตอนเหนือเกาะซิชุนเทนเพียงไมกี่เดือนมีมารเก็ตแชรใน

เกาะฮองกงครึ่งหนึ่งทําใหผูประกอบการธุรกิจแทบจะลมหายตายจากภายในระยะเวลาสั้นมาก  

กําลังเลาถึงการเคลื่อนทุนของระบบธุรกิจ ถาไมมี diversify มันพัง ไปตอไมไดแน แลวเขาบุกมาที่

ประเทศไทย ซ่ึงก็มาเจอเราตอนนี้ ผมมีโรงภาพยนตรตอยอดมาจากพอ เปนรุนที่ 2 ผมมีความรูสึก

วาตองรบ  แลวตองตายไปขางหนึ่ง  เปนเรื่องของศักดิ์ศรี แตความเปนจริงไมเปนอยางนั้น ผมรูสึก

วาสิ่งที่คุณพอเองมองกับผมมองไมเหมือนกัน พอมองวาการทําธุรกิจตองแบงกันทําแบงกันรวยไม

จําเปนตองรวยคนเดียว ผมปรึกษาผูใหญคือ คุณมานิตย  อุดมคุณธรรม ผูบริหารสูงสุดของโรบินสัน  

คุณมานิตยใหสติวา ถาสูกันเราจะมีสถานะเปนอยางไรเหมือนรบกัน อะไรจะเกิดขึ้น แตถารวมกัน

ไดจะเกิดอะไรขึ้น ความเสียหายอาจกลายเปนความไดเปรียบทางธุรกิจก็ได  ผมเลยมองอีกมุมหนึ่ง

วาทําไมไมคิดจะรวมมือกันทําเปน JV  จึงตัดสินใจเจรจารวมทุน joint venture เปนที่มาของ EGV  

และถือเปนตํานานของโรงภาพยนตร (E คือ Entertain 50% GV คือ Golden Village 50%  ) ท่ีถือวา

เกิดการ ไดเวอรสซิไฟล  เหมือนกับพายุเขามา เราก็กางใบซะเลย จะไดแลนฉิว   จากฝายตั้งรับ

กลายเปนฝายบุก ถาเปรียบกับสิงคโปรในระยะเวลาและในสถานการณเดียวกัน ฝายสิงคโปร

ระเนระนาด แตผมไมใช  เราใชเวลา 18 เดือน ไดสวนแบงตลาด (market  share) เกินครึ่ง  ยึด

ศูนยการคา  4     มุมเมือง ยึดดาวนทาวน เปนปรากฏการณท่ีมีไมบอยนักในยุคนั้น  เกิดการตื่นตัว

เกิดการปรับพัฒนาเทคโนโลยีจนเรากลายเปนโรงหนังที่ดีท่ีสุดในโลก ปไหนที่โกลเดนวิลเลจ เขา

มา นาจะประมาณป พ.ศ. 2537  โกลเดนฮารเวส 25% วิลเลจโรดโชว 25% วิชัย 50% (EGV)   ไม

ทราบวาใครไปติดตอกับใครกอน เรียนตรง ๆ สมัยนั้นตั้งใจจะสูเขาเต็มที่ 

 กลับมาที่เรื่องของคุณธรรม ตอนนั้นคุณพอบอกใหคิดดีๆ จะรบก็ได ถารบอะไรจะเกิดขึ้น 

ถาไมรบจะดีข้ึนไหม คนที่ 2 คือคุณมานิตย เปนผูท่ีมีเสียงใหญท่ีจะบอกศูนยการคาตางๆ ใหเลือกวา 

ฝรั่งที่จะมายึดโรงภาพยนตรกับคนไทยกลุมนี้จะเลือกใคร ปรากฏวาฝรั่งมายึดหัวหาดซีคอนและ

พอจะมาดีล (deal) กับฟวเจอรปารครังสิตไมได เพราะติดนายวิชัย  และการที่เขามายึด 4 มุมเมือง

ไมได   ทําใหเขาไปไมได ถาไปก็ไมประสบความสําเร็จ การที่จะฝาไปไดตองรบกับ 3 รุม 1  ยุคนี้

เปนยุคศูนยการคาขยายเมืองออก เลยทําใหเปน 3 ตอ 1 ฝรั่งจึงเจรจาขอ JV  (joint  venture) ได

หรือไม ตอนนั้นคิดวาไดเปรียบไมเอาจะรบ คิดแบบฝายบุก แตคิดอีกทีหนึ่งวาไมมีอะไรโลงขนาด

นั้น คิดจะรบอยางเดียวก็ไดคําเตือนวาถารวมจะไดมากกวาไหมเลยเกิดการเจรจาขึ้น แปลกมากที่

ออสเตรเลียเปนฝรั่งที่มีจิตใจเปนเอเชียเขาอยูใกลคนเอเชียมากที่สุด มีจิตใจเหมือนคนเอเชีย จะพูด 

สื่อสาร รูหมดฮวงจุย ขนบธรรมเนียม เขาใจหมด  แตกตางจากอเมริกัน ยุโรป พอคุยกันก็ไปดวยดี 

สุดทายก็เกิด joint venture  จะถามวาใครเสนอกอนก็จะพูดยาก แตเรามีคนกลาง (agent) เปนคน
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ติดตอให จัดการนัดใหคุยกัน ทุกอยางก็ราบรื่นในยุคนั้น  ถาเปรียบ สมมติวาถาพายุทอรนาโดลูกนี้

เขามาแลวเราไมมีวิธีต้ังรับเราอาจหายไปเลยก็ได   เพราะเพิ่งมารูวาเขามีทุนใหญกวาเรามากเปน

เจาของสวนสนุก สวนน้ํา รีสอรท  เปนผูสรางหนัง ซัพพลายใหญท่ัวโลก ถาเทียบสเกลแลวใหญ

กวาเรามาก ถาเกิดรบจริงๆ แมวาเราไดเปรียบในชวงตนเราก็ไมชนะ แตเราคิดวาการแบงปนชวยกัน

พัฒนาวงการใหโต ท่ีทําใหวิกฤตรอบนั้นเปนโอกาสเราก็ไปไดดีกับวิกฤต ผลออกมาดีกวาที่คาด แต

วาพัฒนาการไมไดส้ินสุดตรงที่ชวงฮันนีมูนมันมีชวงที่เลยไปอีก 10 ป (ป พ.ศ. 2546) เปนปท่ี EGV 

เริ่มถดถอย ผมจึงจําเปนตองซื้อทั้งหมดคืนมาเปนเจาของคนเดียว100% วิลเลจโรดโชว มีปญหาที่

อารเจนตินา อินเดีย หลายประเทศ เพราะดูแลไมท่ัวถึง แกปญหาไมทันเพราะอยูไกล ผลกระทบทํา

ใหเราเสียหายจึงตัดสินใจเทคโอเวอร แลวเราก็กลับมาทําให  EGV เขาสูท่ีปรากฏการณเชนปจจุบัน

นี้ ซ่ึงผมกลับมาปดฝุนและทําธุรกิจใหม นํา EGV เขาตลาดหลักทรัพย ผลของการเขาครั้งนั้น ถือวา

ประสบความสําเร็จคอนขางมากในแงมารเก็ตแชร ในแงรายได ออกมาดีกวาเดิม  แตวา  คูแขง

สําคัญคือ MAJOR มีความแข็งแกรงมาก  EGV เปนฝายเพลี่ยงพล้ําเพราะติดนโยบายตาง ๆ  เราตอง

มาปลดโซตรวนออกจากตัวเองกอนแลวคอยสูใหม  MAJOR เองมีพัฒนาการไล ๆ กันหางกัน ป

สองป EGV  เขาตลาดหลักทรัพยกอนและเติบโตไดดี ทําใหไดเปรียบในเชิงการคา  EGV ถึงจุด ๆ 

หนึ่ง ตางคนตางเร่ิมแขงขัน การลด แลก แจก แถม ดูหนังแจกรถ เริ่มแขงขันกันรุนแรง อีกหนอยคง

แจกบาน เริ่มคิดเชิงการจัดการมากขึ้น เริ่มดึงคนมีฝมือมาชวย ท้ังสองฝายตางพัฒนาสรางคนขึ้นมา 

เปนโรงเรียนสอนคนมากมาย ถือเปนวิกฤตอีกรอบ วิกฤตรอบนี้ก็กลับมาที่ผูนํา ใครจะเปนคนฝา

มรสุมลูกนี้ไปมันเกิดสภาวะความกดดันบางอยางที่ทําใหตางคนตางรูสึกวาถาไมรวมมือกันกําไรจะ

นอยลงเรื่อย ๆ ดวยคาใชจายดานการตลาด  สุดทายวันดีคืนดีก็เกิดเหตุการณนั้นอีกก็มาคุยกัน ตอน

นั้นไมไดคุยกันเลย ไมเคยคุยกันแตผมกินขาวหมอเดียวกัน เตะบอลดวยกัน ใกลชิดกัน พอโตก็ตาง

คนตางเรียนหนังสือ เลยไมไดพบกัน ไมไดเจอกัน 10 ป ไมมีความขัดแยงกัน แตไมมีธุรกิจตอง

ติดตอกัน  เมื่อเศรษฐกิจบีบรัดขึ้นมาคิดวาถึงเวลาที่จะคุยกันหรือยังมาเจรจาเพื่อหาหนทางที่ดี ก็มี

คนกลางมาประสานวาถาคุณมารวมกัน (merge) กัน จะเปนขาวดีกับวงการมาก และเปนเทรนของ

โลก เปนการผูกขาดกันไมใหคนตางชาติเขามาแยงมารเก็ตแชรในไทยอีกเลยปดประเทศไมง้ันมันมี

รูท่ีจะใหคนอื่นมาแทรกเปนเบอร 3 เบอร 4  เรื่องmergeเปนเรื่องที่ท่ัวโลกทํากัน เราก็ไมเห็นดวย 

เพราะโอกาส  growth   ผมสูงกวา แตคุณวิชาอยากรวม คุณวิชาดีกวาในดานมารเก็ตติ้ง คุณวิชาดีใน

ดานมารเก็ตแคปใหญ ชวงที่ฝรั่งเขามาผมมีมารเก็ตแชรเพิ่ม 20-28% ภายในเวลาไมถึงป ของคุณ

วิชาเสียสวนแบงใหผมเรื่อย ๆ จาก 50 % ก็ลงมาเรื่อย ๆ 

 ธุรกิจครอบครัวในรุน คุณพอคุณอา ทําธุรกิจกงสีตอนที่อายุเยอะแลว มันเปนจุดเล็กๆ เปน

ลูกผูชาย 4 คน จับมือกัน คุณพอ คุณอา อายุมาก เมื่อมีลูกเริ่มมีอายุเยอะแลว สงเราไปทําเริ่มมีของ
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ตัวเองและของกงสี เหมือนกิ่งกานเริ่มขยายออกไป  คุณอาจําเริญออกไปจากกงสีกอน ทําธุรกิจเอง

แตคุณจําเริญมาขอกอน คุณพอก็ไมวา ถาพูดถึงเกงไหม คุณจําเริญเกง ในความเกงบางครั้งเหมือน

การหยุด เปรียบสมัยโรงหนังยุคมาบุญครอง ในเดอะมอลล MGM เปนยุคแรกที่คุณจําเริญเริ่มแตก

ออกไปเปนของตัวเองโดยที่กงสีไมไดไปดวย ทําออกมาถือวาสําเร็จในระดับหนึ่งไมไดเลวราย

ไมไดเสียหายวงการ ถือวาใชได   คุณพอไมเอาเองก็โทษไมได กลายเปนจุดเล็กๆ  ท่ีมีการแตกกิ่ง 

ออกใบจากตนใหม ตอนนั้นคุณวิชัย คุณวิชา ยังไมตองทําอะไรเปนยุครอยตอ ตอมาก็มีรุนลูก 

บังเอิญพี่ชายผม คุณวิสูตรเปนคนตั้งชื่อหนัง สงอารตเวิรค ใหไทยรัฐ เดลินิวส เปนครีเอทีฟ ดูงาน

ทุกชิ้นของธุรกิจในนามกรุป ในรุนที่ 2 ยังไมมีบทบาทมากนักเพราะเปนเด็ก ผูใหญยังคงแฮนดเดิ้ล

ธุรกิจพวกผมก็จบใหมยังไมเปนอะไรก็ทําอยางอื่น เชนสนุกเกอรแตทุกอยางที่ทําประสบ

ความสําเร็จ  แปลกมากที่ success ท้ังที่ไมใชวิถีเดิม การไมย่ํารอยเดิมทําใหเรามีโอกาสประสบ

ความสําเร็จมากกวาคนอื่น มันเปนจุดแข็ง   ผมทําหลายอยางกอนที่จะทําโรงหนังก็ประสบ

ความสําเร็จหมด สําหรับวัยที่เทากันผมไปไกลกวาเพื่อนผม  เพราะเรามีวิธีคิด แตวิธีคิดวิธีแกท่ี

สําคัญตองคุณธรรม  ในยุคทําโรงหนังมัลติเพล็กซ EGV ข้ึนมาถึงยุคแรก ยุคที่สอง แตละยุคปญหา

ไมเหมือนกัน แตเรื่องที่เหมือนกันคือภาวะผูนํา โจทยไมเหมือนกันเมื่อมาเรียงลําดับเหตุการณมัน

ดวยเหตุผล มีทางออกเอง มีวิสัยทัศน มีวิธีคิดตาง ๆ  มาพูดถึงตัวธุรกิจเองก็ยังมีอนาคต ใครจะชวง

ชิงมารเก็ตแชรไดดีกวากันตางหาก มรสุมลูกนี้เปนมรสุมลูกที่สอง ก็มีความรูสึกวาแตละยุคปญหา

ไมเหมือนกัน วิธีแกก็ไมเหมือนกัน 

 กลับมาที่ภาวะผูนําเมื่อนํามาประมวลวิสัยทัศน สุดทายกรณีของ MAJOR กับ EGV มาจบ

กันที่ไมใชเงิน ไมใชผลประโยชน ไมใชมารเก็ตแชร จบลงที่ คุณวิชากับผม เราคุยกัน 2 คน แลว

ปรึกษากันวาทําอยางไรใหคุณพอ คุณอามาสนิทกันเหมือนเดิม เปนการ Re-union คือกลับมามี

ความสัมพันธท่ีดีตอกันอีกครั้ง เรื่องที่ 3 คือคุณธรรม เราคิดวาสิ่งสําคัญไมใชเงิน แตคือครอบครัว 

เลยตกลงรวมมือกันคือ ตองเรียนความจริงวาตอนที่คุณอาออกไปสรางรอยราวเล็กๆขึ้นมา ทําให

ความเปนเอกภาพของกงสีลดพลังอํานาจไป เหมือนตนไมใหญมีกิ่งกานแตกออกไป และสังคมเริ่ม

มองวาครอบครัวแบงออกเปน 2 ฝายจะมีสักวันไหมที่จะมาพบกัน จบลงที่วาทํายังไงที่จะใหเขา

กลับมาคืนดีกันก็เลยมา merger กัน  ทุกอยางก็กลับตาลปตรไปหมดหลายฝายก็มีความสุข  ปนั้น

กําไร 100 ลาน ปถัดมากําไรมากที่สุดในรอบ 10 ป   ปตอไปก็มีบริษัทอื่นเขามา merger เชน

แคลิฟอรเนียวาว  มีกิจการดานการรวมบริษัท (merger acquisition)  ตลอดเวลาเพราะเกิดการลื่น

ไหลกิจการเริ่มใหญโต ธุรกิจทุกอยางเริ่มคงที่ม่ันคง กิจการเริ่มแข็งแกรง ธุรกิจก็ growth เรื่อย ๆ นี่

คือความกาวหนาที่เรามีความสุข  คุณวิชาเกง เรียนรูเร็ว ความจริงเราสองคนคลายกัน ผมเลยบอกวา 

คุณทําไปเลย เดี๋ยวผมนั่งบอรดเอง คอยสนับสนุน หลาย ๆ อยางจึงออกมาดี เปนการรวม 2 บริษัท
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ใหญเขาหากัน EGV+MAJOR รวมกันไดเปรียบในเรื่องตนทุน, ความไดเปรียบ อํานาจเจรจาตอรอง

กับ supplier , distributor ความไดเปรียบเปนเจาตลาด ผูนําตลาด  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้เปนประโยชนเขา

ไปที่บริษัท ถือเปนมรสุมลูกใหญท่ีผานพนไปดวยดี ครั้งที่ 2 จากนั้นชีวิตผมก็ดีข้ึนโดยลําดับ มีชีวิต

ท่ีมีความสุขมากขึ้น มีเวลาตีกอลฟ มีเวลาอยูกับลูกมากขึ้น ชวยงานสังคม เปนประธานสงเสริมการ

ลงทุนไทย , กรรมการบอรดในตลาดหลักทรัพย ฯ บทบาททางสังคมดีข้ึน ท้ังหมดไมไดเกิดจากการ

คาดหวังอะไร แตเกิดจากการวางอะไรบางอยาง เหมือนเทน้ําทิ้งออกจากแกวครึ่งหนึ่ง เพื่อเติมน้ํา

ใหม ถาเรากอดมันไวตลอดโดยไมปลอยมันไป คงไมมีการพัฒนาตัวเรา เราคงเหนื่อยมาก และคง

ทําอะไรอยางนี้ไมได วันนี้เราสามารถพัฒนาชวยเหลือ ไมลําพังตัวเอง แตชวยสังคม ประเทศชาติได

มากขึ้น    

 กลับมาสูท่ีดิน 10 ไร ท่ีเรานั่งกันอยูนี้ คือเราเอาที่ดินมาพัฒนาเปนอสังหาริมทรัพยเต็ม

รูปแบบ ถือเปนอีกสเต็ปหนึ่งที่กําลังจะเริ่ม  จริง ๆ แลวธุรกิจโรงหนังเปนธุรกิจเรียลเอสเตทแตตน 

เพียงแตโรงหนังคือโรงหนัง ไมใชเรียลเอสเตท ในภาพพจนของที่อยูอาศัย  มีญาติคุณจําเริญอีก 2-3 

คน สายบานใหญ บานเล็ก ไปทําธุรกิจคอนโดฯ เห็นไดวาจริง ๆ แลวในนิยามของธุรกิจครอบครัว

ท่ีมีธุรกิจที่มาจากอสังหาริมทรัพย คอนขางตรง เพราะเรายังอยูธุรกิจพัฒนาที่ดิน แตจะพัฒนาใน

รูปแบบของโรงหนัง  สถานเริงรมย  โบวล่ิง   ก็คิดวาเรายังอยูใน field ท่ีเราชํานาญอยู   เรามีแลนด

แบงคอยู เรามีกระแสเงินสดที่ดี มีเกือบทุกอยางที่จําเปนในธุรกิจ เปนความไดเปรียบ เชื่อวาอาจเปน

ปจจัยสูความสําเร็จ (key success  factor) ของคําวา sustainable  growth ของธุรกิจ  วันนี้จะดวยขอ

แรก ขอ2 ขอ3 ท่ีผมกลาวมาวันนี้ มันก็คงวนเวียนอยูกับเราตลอดเวลาเพียงแตเราตองมารอดูวา47 ป 

แหงการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย รูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย มันจะไปสูเจนเนอเรชั่นที่ 3 หรือไม 

 สําหรับการวางแผนในเจนเนอเรชั่นที่ 3 ก็มีครับ  ลูกคุณวิชา 2 คน อยูท่ีนิวยอรค,  ลูกผมยัง

เล็กเรียนอินเตอรท้ังสองคน อยูบางกอกพัฒนา ทุกคนจะถูกปลูกฝงวิธีคิดวิธีการทํางาน ต้ังแตเด็กๆ 

เรามีความเชื่อมั่นวาเด็กเหลานี้จะสรางธุรกิจตอไปได แตจะนําไปพลิกแพลงความคิดใหพนสภาวะ

การแขงขันยังไง ถูกฝกใหทัน globalize มากขึ้นเรื่อยๆ ลูกผม 10 ขวบ คนโตเพิ่งกลับจากอินเดียเปน

นักเรียนแลกเปลี่ยน12 ประเทศ เปนเรื่องเปนราว มันเปนธรรมชาติอยางหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ 

ตามวัน เวลา ท่ีหมุนเร็วขึ้น ยังมีเรื่องปรัชญาอยูคือ  ลูกก็คือลูก ลูกนองก็คือลูกเหมือนกัน ถาเกิดเรา

คิดวาถาลูกไมเกงตองเรียนรูอีกเยอะ ตองสรางคนใหม สรางลูกที่ไมใชลูกแท ๆ สืบทอดกิจการใน

ชวงหนึ่ง    และอาจใหโอกาสลูกอีกครั้งถาลูกทําไมไดก็ไมเปนไร ในที่สุดแลวคําวากิจการของ

ครอบครัว อาจเปนแคพารตเนอร อาจมีหุนเยอะหรือครึ่งหนึ่ง หรือเปนโฮลดิ้ง แตไมจําเปนตอง

บริหาร 100 % ตอไปบริษัทใหญ ๆ ในโลกมีหลายบริษัทที่ดูเหมือนวาไมมีประมุขแลว    แตถาเรา

มองยอนอดีตเขาไปจริง ๆ ผมเชื่อวาเขาอาจจะแปรรูป เปลี่ยนรูปจากที่เคยเปนชื่อบุคคล มาเปนการทรัสตี  
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คอรปอรเรต โฮลดิ้งซึ่งหาไมเจอ เพราะเปนพัฒนาการวางโครงสรางในการบริหารจัดการ wealth 

คนละรูปแบบ  

 หมายความวา รุนลูกไมจําเปนตองเปน CEO อาจอยูในผูถือหุนก็ไดจริง ๆ  ผมยังคิดอยูวา

บริษัทใหญ ๆ ในโลก ท่ีเรามองวาเปนมหาชนไปหมดแลว เบื้องหลังของตรงนั้นอาจไมไดเปนอยาง

ท่ีเราเห็น จริง ๆ เบื้องหลังอาจถือโดยบุคคลกลุมหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปน holder ก็ได เปนการ “remote” 

ไกล ๆ  ซ่ึงมองไมเห็น ดวยโครงสรางทางธุรกิจ แตวาเขาเองก็คงความเปนเจาของในที่สุด ทําให

บริษัทฯนี่ก็ยังอดทนไดอีก อาจจะดวยรูปแบบไหนก็ตาม กลุมพวกพอง แอสโซซิเอท มีหลายวิธี ถา

องคกรไหนมีการถือไขว จะดูไมออก เราไมเขาใจวาเขาควบคุมกันอยางไร  

 เราคงไมไดปดกั้นใคร ไมวาลูกหรือลูกนอง แตส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะเกิดขึ้นบนวิสัยทัศนกับ

สภาวะของผูนําในองคกรนี้ วาเขามองอยางไร มองอะไรไว คิดอะไรตอ วันนี้ เริ่มจากปู-ยา 2 คน มา

รุนตอมา 9 คน  รุนผม 49 คน จนมา 200 คน วิธีท่ีจะควบคุมคน 9 คน 49 คน 200 คน มันไม

เหมือนกัน  ถาองคกรไมมีระเบียบขั้นตอน วิธีคิดเปนระบบยุติธรรม หลักธรรมาภิบาลที่ดี จะ

ปกครองคนไมได มันจะมีลูกดี ลูกไมดี หลานดี หลานไมดี เหลนดี ไมดี ปนไปปนมา กลไกของการ

ปกครองหรือวิธีคิดตองเกง กลับมาที่ 3 ขอ (ภาวะผูนํา wealth ของครอบครัวและคุณธรรม) คุณ

สรางโดยตัวเองหรือไม ลูกเราหรือไม ก็เปนการตองนํามาปรับใชใหได modify flexibleใหได 

สุดทายถาไมมีคุณธรรมก็จบลงที่คุณ  แมจะรวยแคไหนก็เอาเงินไปใชไมได  องคกรตองมีวิธีคิดเปน

ระบบธรรมาภิบาลและ  3 ขอที่กลาวมาตองมา modify  ใหไดถาไมมีคุณธรรมก็ไปไมได  

 ในเรื่องธรรมาภิบาล (good governance) ผมมองลึกกวานั้น  ผมมองถึง merit เลย ซ่ึงยิ่งกวา 

good  governance  เพราะวาอยางขงจื้อ เวลาพูดถึงการปกครอง การดํารงอยู เวลาอานตองตีความ

เยอะกวาจะเขาใจ ผมวาคนจีนมีอะไรที่สอนเยอะเพราะเราถูกปลูกฝงมา เรื่องความซื่อสัตย ,เสียสละ

,กลาหาญ,ภาคภูมิใจ เปนอะไรที่บางทีเปนมืออาชีพ (professional) คนเรียนจบจากฮารวารดไมมี

ตรงนี้  มันถายทอดกันไมได ความรักในเกียรติ ในศักดิ์ศรีองคกรไมมี ถาเปน CEO ท่ีเกงจะถอย

หนึ่งกาว  เพราะคิดวาไมพรอมจะตายกับมัน แตถาถามคนที่เกิดมาเปนจักรพรรดิ์จะทําจนกวาจะ

ตาย   สองอยางนี้ก็ตางกันแลว ผมชอบใชคําวา “แมทัพ” ทําเพื่อตัวเองไดลาภยศ สรรเสริญ ไดเปน

เจาเมือง ถาแพก็เตรียมหนี ซ่ึงความรูสึกเปนเจาของ (sense of belonging) ตางกันกับจักรพรรดิ์ คนที่

มีชาติตระกูลจะมีอะไรเหนือกวาแมทัพ มีความรูสึกของการเปนเจาของตางกัน 

 เรื่องสภาเครือญาติ จะทําอะไรคุยกอนแตตองไดรับฉันทามติกอน  ผมมีความเชื่อวาทั้งหมด 

เปนการจัดฉากเพื่อกอใหเกิดความรวมมือรวมใจ  เพราะทั้งหมดมีธงอยูแลว แตธงไมจําเปนตองอยู

ตรงนั้นตลอด ขึ้นอยูกับผูรับสืบทอด คนที่มีวิสัยทัศนเกงจะมองออกวาอะไรคือคําตอบสุดทาย มัน

เปนเทคนิคใหเกิดการรวมมือรวมใจกันอยางไร ในความรวมมือถาเปนคุณพอมีธงในใจ หลายครั้งที่
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มีความตองการไวแลว แตหลายครั้งผมใหขอมูลใหม ถามีขอมูลชี้แจงก็สามารถเปลี่ยนได แลวยัง 

กระบวนการ (process) เขาไป ทายาทสืบทอดไดโดยการเรียนรูจากงาน (on the job training) คนที่

อยูใกลสุดเรียนรูไดมากที่สุด เรียนรูไปเรียนรูมา ก็สามารถทําได รุนหลานปญหาคือ ไมเห็นวิธีการ

ทํางานของกง เห็นแตรุนพอที่ ประสบความสําเร็จแลว (ไมเคยเห็น3 รุนพรอมกัน) อันนี้ดูไดจาก

ทําไมถึงมีการเขียนประวัติ คุณเทียม 4 เลม ทําไมพอผมตองเขียนตําราประวัติข้ึนมา ทําไมถึงตอง

เก็บสะสมตําราเพราะมันเปนรองรอยประวัติศาสตรเปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริง แตวาทั้งหมดนี้สวน

หนึ่งมาจาก การวางระบบของประมุข จะตองรูวาประกอบดวยอะไร ธุรกิจคืออะไร การสืบทอด

อํานาจทําอยางไร ซ่ึงมีการวางกอนลวงหนา อาจเรียกพินัยกรรมก็ได บางคนเรียกเปนการ training 

การวางแผนแมบท 50 ป เหมือนอะไรที่ออกมามีผลลัพธคลายกัน สุดทายทําใหผูสืบทอดที่ไมรูจัก

บรรพบุรุษวาเปนยังไง ผูกผมแบบแมนจู จะมีวิธีคิดอยางไร เปนเหมือนปรัชญาที่สอนมาเปนรุนๆ 

จนซึมซับนํามาใชในชีวิตจริง วันนี้มีส่ิงที่ดีกวานั้นที่มีตําราที่ทําเรื่องพวกนี้ไวให ทําใหคนรุนหลาน

ไดรูจัก  มีตํารา  หนังสือ สุดทายคนที่ไมเคยรูจักบรรพบุรุษที่เกิดการสูญหายของคนในครอบครัว

โดยกระทันหัน ส่ิงตาง ๆ ก็จะถูกเปดเผยออกมาก็ได  ส่ิงนี้จะไมหายไปในพริบตา ผูประกอบกิจการ

เปนผูถายทอดวัฒนธรรม ถายทอดไปในตัวเด็ก ถาพอแมมีคุณธรรมขึ้นอยูกับศิลปะในการ

วางรากฐานของครอบครัว รุนลูกของผมตองมีความสามารถ ผมเองก็วางถึงรุนลูกแลว รุนลูกผม

ตองมีความสามารถสืบทอด ถาเขาใจสิ่งที่เราวางไว วางลายแทงในวัยที่เหมาะสม ก็สามารถสืบทอด

รุนตอไปได  

 

บทสรุป 

 สูตรการสืบทอดธุรกิจอยางยั่งยืน เปนเรื่องละเอียดออน เปนนามธรรม อยางไรก็ตามก็ยัง

เปนสิ่งที่ปฏิบัติไดเปน “แกน”  ขอเรียกวา “พินัยกรรม” ซ่ึงหมายถึงการกําหนดผูสืบทอดธุรกิจไว

แลว แตยังตองบมเพาะใหมีความรูประสบการณในระยะยาว รวมถึงตองมีการสืบทอดคุณคา

(wealth) ของครอบครัวใหไดสืบตอไปดวย ซ่ึงเปนขอไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ คุณคานี้

ตองมีการถายทอดจากผูนํารุนหนึ่ง สูอีกรุนหนึ่งอยางไมขาดสาย จึงจะนําพาธุรกิจครอบครัวเติบโต

และไปสูความยั่งยืนได  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

กรณีศึกษาที่ 4 บมจ. อมตะ คอรปอเรชั่น 
 



 
กรณีศึกษาที่ 4  บมจ.อมตะ คอรปอเรช่ัน 
นายวิกรม   กรมดิษฐ 
ตําแหนง ประธานกรรมการบริหาร 
สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2551 เวลา 16.30 น. 
ณ อาคารกรมดิษฐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

 
ประเภทธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย 
กอตั้ง             : พ.ศ. 2518 
ผูกอตั้ง          : คุณวิกรม กรมดิษฐ 
ผูบริหาร        : คุณวิกรม กรมดิษฐ 

 
Family Tree ตระกูลกรมดิษฐ 

 รุนท่ี 1 
  นายถุงฝด  +  
  นางเจี้ยซ่ึง 

1.   วิกรม 
2.   สมจิตร 
3.   วิฑูรย 
4.   วิภาว ี
5.   วิบูลย 
6.   สมภัทรา 
7.   สมหะทัย 
8.   วิสุทธ์ิ 

 
แหลงท่ีมา : รวบรวมโดยผูวิจัย, 2551 
 
ภูมิหลัง                        
 ผมเกิดเม่ือวันอังคารท่ี 17  มี.ค. 2496 เวลา 24.00 น. จ.กาญจนบุรี บรรพบุรุษสืบเช้ือสาย
จากชาวจีนแคะ ซ่ึงอพยพมาจากเมืองจีน เขามาต้ังถ่ินฐานอยูในชุมชนทาเรือเม่ือ 150 ปกวา มาแลว 
เปนบุตรชายคนโตของตระกูล มีนองมารดาเดียวกันและตางมารดารวม 23 คน จบการศึกษา
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ปริญญาตรีดานวิศวกรรมศาสตรเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยแหงชาติไตหวัน มีความสนใจการคา

ต้ังแตยังเล็กโดยรับชวงตอในกิจการรานถั่วคั่วจากปาขณะเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จน

เมื่อเรียนจบปริญญาตรีกลับมาเปดบริษัท วี  แอนด เค คอรปอเรชั่น จํากัด ซ่ึงเปนธุรกิจนําเขา-สงออก 

เมื่อ พ.ศ. 2518 ตอมาหันมาบุกเบิกธุรกิจทางดานการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 3 แหงในประเทศไทย 

และอีก 2 แหงในประเทศเวียดนาม กอใหเกิดมูลคาการผลิตเกือบ 700,000 ลานบาท และมี

ประชากรเกือบ 200,000 คน ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิอมตะ ตลอดจนสนใจการเขียนหนังสือเพื่อถายทอด

ประสบการณชีวิตใหเปนประโยชนแกอนุชนรุนหลังสืบตอไป 

 ผมเกิดในครอบครัวคนจีนแคะ ซ่ึงเปน 1 ใน 5 ของคนจีนกลุมใหญ ๆ ท่ีเดินทางเขามาทํามา

หากินและตั้งหลักแหลงในประเทศไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทรคนจีนทั้ง 5 กลุมดังกลาว 

ประกอบดวย แตจิ๋ว กวางตุง ไหหลํา ฮกเกี้ยน และแคะ ซ่ึงในบรรดากลุมคนจีนเหลานี้จีนแคะนับวามี

จํานวนนอยที่สุด 

 คําวา “แคะ” เปนคําเรียกในภาษาแตจิ๋ว แตตามจริงแลวจีนแคะมีชื่อเรียกกวา “ฮากกา” 

(Hakka) ซ่ึงหมายถึง “อาคันตุกะ” เนื่องจากไดอพยพจากพื้นเพดั้งเดิมบริเวณที่ราบลุมแมน้ําฮวงโห

ท่ีเคยเรียกวาดินแดนตงหยวน ปจจุบันนี้เปนที่ต้ังของมณฑลชานซี เหอเปย ชานตง อานฮุย หูเปย 

และ เหอหนาน 

 วากันวาชาวจีนแคะนั้นเคยไดรับใชใกลชิดราชวงศถึงในรั้วในวัง แตคอนขางจะมีความเลว

และเลนพรรคเลนพวกมิใชนอย จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหตองถูกอัปเปหิออกจากวังหลวงไปยังดินแดน

สวนอื่น  

 การอพยพแตละครั้งของชาวแคะจะเปนไปในรูปของกองคาราวานขนาดใหญ เมื่อพบทําเล

ท่ีถูกใจก็จะตั้งถิ่นฐานอยูตอไป แตโดยที่พ้ืนที่เหลานั้นมักจะมีเจาของเดิมครอบครองอยูกอนแลว 

ดังนั้นผูมาใหมจึงมีฐานะเปนเหมือนแขกจากตางถิ่น และถูกเรียกวา “ฮากกา” หรือ“อาคันตุกะ”  

 ส่ิงหนึ่งซึ่งสะทอนถึงความเปนนักเดินทางและผูอพยพของคนจีนแคะ คือการที่พวกเขา

นิยมอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ และสรางบานพักอาศัยขนาดใหญท่ีลักษณะแข็งแรงคลายปอม

คายแบบในสมัยโบราณ  

 ชาวจีนแคะขึ้นชื่อในเรื่องของความอดทนขยันทํางานและไมหวั่นกับงานหนัก นอกจากนี้

ยังขึ้นชื่อในความตระหนี่ถ่ีเหนียว มัธยัสถอดออมและคาขายเกง จนไดรับการขนานนามวาเปน ยิว

แหงชนชาติจีน (Jews of Chinese) 

 นอกจากนี้แลวชาวจีนแคะยังเปนกลุมชนที่เครงครัดในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี มี

ความเปนอนุรักษนิยมสูง และสนใจทางดานการเมืองมาก 
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 จึงไมนาแปลกใจวาทําไมอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อ และทัศนคติในการดํารงชีวิตใน

หมูคนจีนแคะจึงสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งอยางมั่นคง แนนหนา และฝงรากลึก 

 อยางไรก็ตาม ผมเชื่อวา ชาวจีนแคะสามารถที่จะผสมผสานและหลอหลอมวัฒนธรรมเกา

กับวัฒนธรรมใหม ๆ ในแตละสิ่งแวดลอมที่ตัวเองทํามาหากินเขาดวยกันไดอยางลงตัวซึ่งครอบครัว

ของผมก็เปนเชนนี้มาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษ 

 ชาวแคะที่เขามาเมืองไทยรุนแรก ๆ มักประกอบอาชีพดานชางฝมือ เชน ชางตัดเสื้อผาผูชาย 

ชางทํารองเทา ชางทําเครื่องหนัง ชางเงิน  ชางตัดผม ขณะที่บางคนเปนพอคารานชํา หรือเจาของ

โรงยาสูบ 

 ปูทวดของผม นาย ซุนชั้ง  แซชิว ซ่ึงไมวาจะแซชิวในภาษาจีนกลาง แซคูในภาษาแตจิ๋ว 

และเซี่ยงคิ้วในภาษาแคะ ลวนแลวแตเปนแซเดียวกันทั้งนั้นทั้งนี้โดยเขียนเปนภาษาอังกฤษวา QUI 

มีความหมายวา โคกหรือเนิน 

 ปูทวดเดินทางรอนแรมดวยเรือสําเภาจากบานเกิดซึ่งเปนเมืองเล็ก ๆ ช่ือเจซี หางจากเมือง

ซัวเถาประมาณ 100 กิโลเมตร มณฑลกวางตุง มาคาขายที่เมืองไทยเมื่อประมาณเกือบ 160 ปท่ีแลว 

และไดมาตั้งหลักแหลงที่อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ทําใหไดพบกับยาทวดคือ นางอินทร ซ่ึง

เปนคนไทย มีถ่ินฐานที่อยูอําเภอทามวงและไดแตงงานกันเมื่อปูทวดซึ่งตอนนั้นอายุราว 20 ป

หลังจากนั้นทั้งคูไดยายนิวาสสถานมาอยูท่ี ตําบลทาเรือ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดย

ประกอบอาชีพดานธุรกิจใบยาสูบ 

 ในเวลานั้นจังหวัดกาญจนบุรีมีช่ือเสียงดานการทําไรยาสูบพันธไทยไมแพท่ีจังหวัดเพชรบูรณ

เนื่องจากพื้นที่สวนใหญยังเปนปาทึบ อากาศคอนขางเย็น ยาสูบที่ปลูกได จึงมีใบที่มีขนาดเล็กสี

เขียวเขม และกลิ่นฉุนจัด เรียกวา “ยาปากแพรก”  

 ธุรกิจใบยาสูบสามารถทํารายไดเปนล่ําเปนสัน สงผลใหปูทวดอยูในฐานะคหบดีคนหนึ่ง

ในสมัยนั้น แตนาเสียดายที่ปูทวดมีอายุส้ัน เพราะลมปวยและเจ็บหนักจนในที่สุดก็เสียชีวิตลงเมื่อ

อายุไดเพียงแค 26 ป ขณะที่เดินทางไปคาขายที่เมืองจีน ศพของปูทวดถูกฝงไวท่ีบานเกิดจนถึง

ปจจุบัน 

 ยาทวดไดสืบสานธุรกิจตอมาจากปูทวด และดวยความสามารถและเอาการเอางานของยา

ทวดนี่เอง ทําใหยาทวดไดรับการยอมรับและจัดวาเปนผูหญิงที่ทรงอิทธิพลทางการคาใบยาสูบที่สุด

คนหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้น  ท้ังยังสามารถขยายกิจการออกไปอยางกวางขวาง ไดรับ

การนับหนาถือตาจากผูคนทั่วไป 

 เลากันวายาทวดเปนคนที่ดุ เด็ดขาด มีบารมีสูงพูดเสียงดังฟงชัด และพูดคําไหนเปนคํานั้น 

แตวาจริง ๆ แลว ยาทวดเปนคนใจดี โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ และชอบชวยเหลือคนจนทั่วไป 
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 ปูทวดกับยาทวดมีลูกชายและลูกสาวอยางละหนึ่งคน ลูกชายคือนายกาจั๊ง เซี้ยงคิ้ว ซ่ึงก็คือ

ปูของผมนั่นเอง 

 ปูทวดก็เชนเดียวกับคนจีนในเมืองไทยสมัยเมื่อ 130 ปท่ีแลว ท่ีนิยมสงลูกหลานไปศึกษา

เลาเรียนหนังสือที่เมืองจีนทั้งนี้เพื่อจะไดสืบสานความสัมพันธในหมูญาติและจะไดเรียนรูภาษาและ

วัฒนธรรมจีนไปดวยในตัว 

 ดังนั้นปูของผมจึงถูกสงตัวไปเมืองจีนตั้งแตอายุเพียงแค 7 ขวบ โดยปูไปพํานักอยูกับญาติ

ลูกพี่ลูกนองคนหนึ่งของปูทวด ช่ือ เชิ้งเจิ้ง ฝู ซ่ึงภายหลังมีตําแหนงเปนรองอธิบดีกรมศุลกากร เมือง

ซัวเถา 

 หลังจากปูทวดตาย ยาทวดแตงงานใหมกับนายซิ้วไซ เซี่ยงหลิว และมีลูกดวยกันอีกสองคน 

เมื่อตอนที่ผมเปนเด็ก ผมมีโอกาสคลุกคลีกับหงี่สุกกุง ซ่ึงเปนนองชายคนละพอกับปู 

 ผมประทับใจในความเปนคนยิ้มแยมแจมใสใจคอดี โอบออมอารีของทานมาก ผมมักจะ

แวะไปนั่งคุยกับทานบนเกาอี้หนาบานชวงที่ผมมีโอกาสไปตลาดผมรูสึกไดถึงความอบอุนและ

ความมีเมตตาที่ทานมีใหกับทุกคน 

 หงี่สุกกุงเปนคหบดีคนหนึ่งของตําบลทาเรือที่มีคนทองถิ่นและในกรุงเทพฯนับหนาถือตา

อยางมาก ดําเนินกิจการรถเมลและโรงงานยาสูบเล็ก ๆ  

 ปูไดไปศึกษาและใชชีวิตอยูในเมืองจีนเปนเวลานานกวา 12 ป จนกระทั่งปูมีความรูความ

เขาใจภาษาจีนแตกฉาน และเดินทางกลับมาเมืองไทยอีกครั้งเมื่ออายุเกือบ 20 แลว 

 ในตอนนั้นยาทวดไดเตรียมเจาสาวซึ่งเปนคนแตจิ๋วที่มีโหงวเฮงและหนาตาดีไวใหลวงหนา 

โดยยาทวดถึงกับเดินทางไปเมืองซัวเถาเพื่อดูตัวและซื้อตัวผูท่ีจะเปนสะใภในอนาคตมาเลี้ยงไวใน

บานเรื่องแบบนี้สมัยนั้นถือเปนเรื่องปกติ ท้ังนี้เพราะพอแมคนจีนตองการใหลูกหลานแตงงานกับ

คนจีนดวยกันเพื่อธํารงเผาพันธุและรักษาประเพณีของตน 

 เมื่อปูกลับมาเมืองไทยก็ชวยยาทวดดูแลกิจการยาสูบที่ปูทวดไดทําไว ปูไดเริ่มนําระบบ 

“ลูกไร” หรือที่ชาวบานเรียกวา “ปลอยเกี้ยว” มาใช นั่นก็คือการปลอยใหชาวบานเปนคนลงแรง

ปลูกยาสูบ แลวปูก็จะเปนผูรับซื้อใบยาสูบพวกนั้น รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพใบยา 

 หลังจากนั้นจะนําใบยาสูบมาซอยเปนเสนที่เรียกวายาเสน แลวบรรจุหีบหอตามขนาดที่

ตลาดตองการเพื่อสงขายท่ีเมืองจีนผานทางพอคาคนกลางที่กรุงเทพฯ อีกทีหนึ่ง 

 กิจการคาใบยาสูบสรางฐานะใหปูอยางมั่นคงแตการที่ไปใชชีวิตอยูในเมืองจีนในชวงวัย

เด็กเปนเวลานาน ทําใหปูพูดภาษาไทยไมชัดและมีความผูกพันกับเมืองจีนเปนอยางมาก จนมี

ความคิดเปนคนจีนมากกวาคนไทย และมีความตั้งใจลึก ๆ ท่ีจะกลับไปใชชีวิตบั้นปลายที่นั่น 
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 ดังนั้น ปูจึงทยอยสงเงินสวนใหญทํามาหาไดกลับไปฝากธนาคารที่ประเทศจีนประจํา แตปู

ก็ไมเคยปฏิเสธเวลาที่มีคนมาขอใหชวยสรางถนน สรางสะพาน ซอมแซมวัดวาอาราม หรือขอให

ชวยเหลือผูตกทุกขไดยากในเมืองไทย 

 จากการท่ีชอบชวยเหลือผูคนนี่เอง ทําใหปูรับจํานองที่ดินในตลาดทาเรือไวเปนจํานวนมาก 

แตเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง และกองทัพญี่ปุนไดยกเขามาบุกจังหวัดกาญจนบุรี ปูเห็นทาไมดี

จึงไดยกที่ดินเหลานั้นคืนใหเจาของเดิมจนหมดสิ้น แลวอพยพครอบครัวลงเรือเอี้ยมจุนของปูไป

ลอยลําหลบภัยอยูท่ีบริเวณปากแมน้ําแมกลอง จนกระทั่งสงครามสงบลงจึงกลับมาดําเนินธุรกิจที่

ตําบลทาเรือตามเดิม 

 ปูกับยามีลูกดวยกัน 7 คน เปนชาย 4 คน และหญิง 3 คน คือนายถุงชิ้น ถุงฮอน นางเฮียง 

นางบวยเฮียง นายถุงมั้น นายถุงฝด ซ่ึงก็คือพอของผมนั่นเองและนางถอเฮียง 

 แมวาปูทวดจะเสียชีวิตไปแลว แตยาทวดยังคงธรรมเนียมที่ปูเคยปฏิบัติ นั่นคือการสงลูก

ชายแมจะคนละพอกับปูก็ตามและหลานชายอีกสิบกวาคนไปเรียนหนังสือที่เมืองจีนเชนเดียวกับที่ปู

ทวดเคยทํา 

 จะมียกเวนแตเฉพาะพอของผมเทานั้น ท่ีไมมีโอกาสดังกลาว เนื่องจากตอนนั้นเปนชวงที่

ญ่ีปุนบุกเมืองจีนพอดี ทําใหพอตองเรียนหนังสือจีนที่โรงเจในตําบลทาเรือแทน แตก็ตองคอยวิ่ง

หลบตํารวจ เพราะรัฐบาลไทยในสมัยนั้นมีนโยบายหามการเรียนการสอนภาษาจีน เลยทําใหพอ

สามารถเขียนไดแคช่ือของตัวเองและภาษาจีนอีกแคไมกี่ตัวเทานั้น ซ่ึงผมคิดวาการที่ไมไดไปเรียน

ตอเมืองจีนเชนพี่ ๆเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพอนอยใจและรูสึกมีปมดอยของตนเอง เพราะสังคมใน

สมัยนั้นนิยมผูท่ีรํ่าเรียนจบมาจากเมืองจีนและรูภาษาจีนอยางแตกฉาน 

 ทางดานแมของผมก็มีเชื้อสายจีนแคะ คือตาผมนายหยีเซ็น เซี่ยงจง เปนคนอําเภอทามวง 

จังหวัดกาญจนบุรี แตงงานกับนางกิมเลี้ยงหรือนางหมา ซ่ึงเปนคนไทยเชื้อสายมอญและมีเลือดจีน

แคะผสมอยูดวยแตยายมีผิวคล้ํามากจนดูแทบไมออกวามีเชื้อจีน ตากับยายมีลูก 4 คน โดยเปนลูก

สาว 3 ใบเถา คือนางเล็ก นางเจี้ยซึ่งเปนแมผม นางหลันยิ้มและนายแกว 

 ตาของผมเองก็เปนคหบดีมีอันจะกิน และครอบครัวที่ดินผืนใหญท่ีสุดในตําบลทาเรือ ซ่ึง

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ญ่ีปุนไดตัดทางรถไฟผานสวนผลไมของตา และตั้งคายทหารบนที่ดิน

บางสวนรวมทั้งขุดอุโมงคในสวนเปนที่ซอนหัวรถจักรน้ําและรถถังเพื่อพรางเครื่องบินสัมพันธมิตร 

 เทานั้นยังไมพอ ทหารญี่ปุนยังใชน้ําจากบอน้ําในบริเวณบานตาเปนน้ํากินน้ําใช ทําใหท่ี

บริเวณนั้นกลายเปนสวนหนึ่งของสถานีรถไฟทาเรือนอยที่ญ่ีปุนสรางขึ้น 
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 ตอนสมัยสงครามนั้น แมผมอายุ 17 ปแลว จัดวาเปนคนหนาตาดี มีอัธยาศัยไมตรี และ

มนุษยสัมพันธดีรวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบทําใหสนิทสนมคุนเคยกับทหารญี่ปุนที่มาใชท่ีดินของตา

พอสมควร สามารถพูดภาษาญี่ปุนระดับพื้นฐานหลายอยาง 

 รวมทั้งยังไดรับอนุญาตใหนําของไปขายใหพวกเชลยศึกที่ถูกกวาดตอนมาสรางทางรถไฟ

ไดดวย ซ่ึงของสวนใหญท่ีแมนําไปขายก็ไดแกพวกผลไมตาง ๆ ในสวนของตานั่นเอง ไมวาจะเปน

กลวย ละมุด มะมวง มะละกอ ลําไย ขนุน มะเฟอง ฝรั่งหรือแมแตใบพลู นอกจากนี้ยังมียาสูบที่แม

ลงมือมวนเองดวย 

 ผมคอนขางจะเชื่อวาที่แมคิดคาขายในตอนนั้นนอกจากนาจะเกิดความนึกสนุกแลวคงจะ

เปนเพราะความสงสารที่พวกเชลยอดอยากขาดแคลนมากกวาจะมุงหากําไรจากคนเหลานั้น 

 พอกับแมมีลูกดวยกัน 10 คน เรียงไลกันเปนลูกระนาด คนตอจากผมเปนผูหญิงคือ สมจิตร 

มีช่ือเลนวาอินเดีย เพราะตอนเกิดมีผิวคล้ําเหมือนเด็กอินเดีย สมจิตรคอนขางมีปญหาเรื่องสุขภาพ 

ไมคอยแข็งแรงเทาใดนัก ผมจึงตองคอยดูแลเปนพิเศษ 

 คนที่สามเปนผูชายชื่อวิฑูรย มีช่ือเลนวาติ่ง เพราะมีต่ิงที่หู วิฑูรยเปนนองที่รับชวงงานตางๆ 

ของครอบครัวตอจากผมในชวงที่ผมไปเรียนตอที่ไตหวัน เขาเปนคนสุภาพ เรียบรอย พูดนอย และมี

ความรับผิดชอบสูง ปจจุบันวิฑูรยชวยดูแลกิจการตาง ๆ เกี่ยวกับตึกกรมดิษฐและกงสี ครอบครัว

โดยเฉพาะดานการเงิน 

 คนที่ส่ีเปนผูชาย ช่ือวิฑิตหรือลาน นองคนนี้เกิดเมื่อตอนผมมีอายุ 5 ขวบและชวยแมเลี้ยง

นองไดพอดี ดังนั้นวิฑิตจึงเปนนองที่คอนขางติดผมมาก ผมมีหนาที่ดูแลเปลี่ยนผาออมและใหนม

ต้ังแตเขายังแบเบาะ สวนสาเหตุท่ีเรียกวาลานเนื่องจากมาจากตอนเกิดใหม ๆ มีผมนอย เปนคนที่มี

นิสัยสนุกสนานชอบไปไหนมาไหนกับผมเสมอ 

 คนที่หาเปนผูหญิงชื่อสมใจหรือแดงตอมาเปลี่ยนชื่อใหมเปนวิภาวี ผมมีสวนเลี้ยงแดงบาง

ตอนที่ยังเล็กจนถึงอายุ 6 ขวบ แตเมื่อโตขึ้นแดงถูกพอแมสงไปเขาโรงเรียนประจํา จะมีโอกาสอยู

รวมกันบางชวงปดเทอม แตเธอก็มีกลุมเพื่อนผูหญิงของเธอ แดงเปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดี มีเพื่อน

มาก รักชีวิตอิสระ จิตใจดี เอื้อเผื่อแผ 

 ตามมาดวยวิบูลย ซ่ึงตอนเล็ก ๆ มีนิสัยขี้แยมาก ไมเอาใครเลยนอกจากผมแตพอโตขึ้นมา

กลับเปนหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญที่ชวยผมบริหารงานในบริษัท อมตะคอรปฯ วิบูลยเปนคนที่เรียกได

วาถอดแบบทั้งดานความคิด จิตใจ และบุคลิกภาพไปจากผมมากที่สุด อาจเปนเพราะชวงที่เขาเปน

วัยรุนไดใกลชิดกับผมมาก จึงซึมซับไปหลายอยางไปจากผม 

 คนที่เจ็ดชื่อวิวัฒน เปนคนฉลาด หัวดี ขยันขันแข็ง จะชวยผมทํางานตาง ๆ ท่ีบาน มีความ

รับผิดชอบสูงและอดทน สนุก ราเริง 
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 คนที่แปดชื่อสมหวังหรือโนราห ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนสมภัทรา สมหวังเปนเด็กเรียบรอย

ราเริงชอบชวยเหลือทํางาน เปนคนมีความรับผิดชอบดี แตออกจะขี้บนนิดหนอย 

 ตอมาคือสมหะทัย มีช่ือเลนวานิด เพราะคิดวาเปนคนสุดทายแลว นิดเปนคนเกง เปนคนมี

ความทะเยอทะยาน มีมนุษยสัมพันธดี มีจิตใจโอบออมอารี มีความเปนผูนําสูงและมีความเชื่อมั่นใน

ตัวเองมาก 

 สําหรับคนสุดทองเปนผูชายชื่อวิสุทธิ์ มีช่ือเลนวาฝุกซึ่งในภาษาจีนแปลวาโชคลาภ ทํานอง

เดียวกับ ฟลุก (Fluke) ในภาษาอังกฤษ ผมมีความรูสึกตอนองคนนี้เหมือนเขาเปนลูกคนแรก

มากกวาจะเปนนองคนเล็ก ท้ังความกังวลความหวงใยจึงคอยดูแลวางแผนสําหรับอนาคตให แตเขา

ก็สามารถรับผิดชอบตัวเองไดดีเกินระดับมาตรฐานของนองคนสุดทองทั่ว ๆ ไป ฝุกยังคงใชชีวิตอยู

ท่ีสหรัฐอเมริกาโดยยังไมมีทีทาวาอยากจะกลับกรุงเทพฯ เพราะเขาไดทําในสิ่งที่ตัวเองรัก คือการ

เปนสถาปนิกหลังจากที่เรียนจบคณะสถาปตยกรรมศาสตรจากจุฬาฯ เปนชีวิตอิสระที่เขาเลือกแลว 

 ภายในบานที่ถนนชูโต นอกจากครอบครัวของเรา ซ่ึงประกอบดวย พอ แม และผม กับนอง 

 ๆแลวยังมีคนที่ทํางานอยูกับเรา ไมวาจะเปนคนรับใช คนขับรถ และคนงาน ซึ่งคนเหลานี้เปน

เสมือนสมาชิกสวนหนึ่งของครอบครัวเราเชนกัน 

 ทุกคนในบานอยูภายใตการปกครองของคุณพอคุณแม ตางคนก็ตางมีงานและหนาที่ประจํา

ของตนเอง แตภาระเรื่องคาใชจายในบานตกอยูกับคุณแมเปนสวนใหญในฐานะเหมือนหัวหนาของ

ครอบครัว เนื่องจากตอนนั้นพอเพิ่มจะเริ่มงานสวนตัวจึงยังไมมีเงินมากนัก 

 นาแกวและอาเซกูเคยพูดเสมอ ๆ วาพอผมนั้นมาอยูกับแมแตตัว เพราะแมเคยแตงงาน

มาแลวสองครั้งสามีคนกอน ๆ  ของแมก็ชวยกันทํามาหากินเก็บหอมรอมริบ ประกอบกับแมเปนคน

ขยันตั้งแตเด็ก ๆ มาแลวจึงทําใหฐานะทางการเงินของแมมั่นคงกวาพอหลายเทาตัวนัก เมื่อพอมา

หลงรักแมซ่ึงเปน “แมมายสาวทรงเครื่อง” ซ่ึงมีท้ังเงินทองและรูปรางหนาที่สะสวย จึงทําใหตอน

แรก ๆ ไมวาแมจะพูดอะไรพอก็ทําตามเสมอ ขนาดที่ “ช้ีนกเปนไมช้ีไมเปนนก” ได 

 แตเวลาก็ทําใหทุกสิ่งทุกอยางเปลี่ยนแปลง ระยะหลัง ๆ ตอจากนั้นมา “ลาย” ท่ีแทจริงของ

พอก็เริ่ม แสดงออกใหเห็น ผมจึงไมแนใจวาพอหลงรักเงินของแมหรือรักตัวแมกันแน ซ่ึงก็เปนเรื่อง

ท่ีชาวบานในตลาดทาเรือมักจะพูดกันอยูเสมอเพราะเห็นวาพฤติกรรมของพอนั้นปราศจากความ

เกรงอกเกรงใจแม และทํารายจิตใจแมอยางรุนแรง 

 วัฒนธรรมสําคัญอยางหนึ่งของครอบครัวของผมนอกจากการอยูรวมกัน ทํางาน และทํา

กิจกรรมอื่น ๆ ดวยแลวตลอดทั้งวัน คือการรับประทานอาหารเย็นรวมกัน ท้ังลูกเด็กเล็กแดงและคน

ท่ีทํางานอยูดวย การนั่งรวมโตะเดียวกัน เห็นหนาเห็นตาพรอมเพรียงกัน ทานขาวปลาอาหารชนิด

เดียวกัน ถาโตะไมพอก็ตักขาวราดหนานั่งทานกันอยูใกล ๆ ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไตถาม
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สารทุกขสุขดิบ และบอกกลาวเลาเรื่องราวตาง ๆ ท่ีพบเจอมาในแตละวันสูกันฟง ลวนเปนการสราง

บรรยากาศแหงความอบอุน และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางแนนแฟน 

 ผมเองในฐานะพี่คนโต มีหนาที่ดูแลเรื่องอาหารการกินของนอง ๆ ขณะเดียวกันก็ไดเรียนรู

เรื่องงานและเรื่องราวตาง ๆ จากการสนทนาของผูใหญ ซ่ึงผมไดสืบทอดวัฒนธรรมนี้มาใชกับนอง 

 ๆและผูรวมงาน ดวยการใชโตะอาหารเปนที่เสริมสรางความสัมพันธ รับฟงความคิดเห็น รวมทั้ง

เปนโอกาสใหทราบถึงทุกขของแตละคน 

 วิธีการเชนนี้เปนการลดชองวางระหวางนายจาง – ลูกจางลงไดเปนอยางดี และทําใหพ่ีนอง

ใกลชิดสนิทสนมกันมากขึ้นดวยการปอนขาวจากชามเดียวกัน 

 นอกจากรับประทานรวมกันทุกเย็นแลว เวลานอนพวกเราก็จะนอนเรียงกันเปนตับ สมัยที่

ผมยังเล็ก ๆ พอ แม ผม และนอง ๆ จะนอนดวยกันในมุงหลังเดียวกัน หนาที่หลักของผมในตอนนั้น

คือลุกขึ้นมาชงนมใหกับนองคนเล็กในตอนดึกเมื่อหิวนม 

 จนเมื่อพวกเราโตขึ้นมาหนอย จึงแยกมุงออกมานอนตามลําพัง โลกสี่เหลี่ยมใบเล็ก ๆ ที่ขึง

ดวยเชือก 4 เสนนั้น จึงเปนโลกสวนตัวของผมกับนอง ๆ  โดยเฉพาะเปนโลกที่มีผมเปนหัวหนาคอย

ดูแลทุกๆ คน เปนโลกแหงความรัก ความสุข ความอบอุน จิตนาการ และเสียงหัวเราะรื่นรมย 

 ส่ิงที่ผมคิดวาสําคัญที่สุดก็คือการทําตัวเองใหเปนแบบอยางที่ดี ผมไมเคยเอาเปรียบในเรื่อง

ของกิน ผลประโยชนหรือรังแกนองเลย ผมถือและยึดปฏิบัติในความเปนพี่ท่ีถูกตอง เพราะหากเรา

ไมสามารถทําไดอยางที่เราสอน หรือควบคุมตัวเองใหอยูในกรอบที่ดีไดแลว ก็คงไมสามารถที่จะ

ทําใหใครมาเชื่อฟงเราได    

 ในวันนี้ (พ.ศ.2550) อมตะนคร อมตะซิติ้ และบางปะกง อินดัสเทรียล ปารก มีโรงงาน

ท้ังหมดกวา 600 โรง มีผลิตภัณฑมวลรวมกวา 5 แสนลานบาทตอป มีประชากรจาก  27 ประเทศที่

ทํางานเต็มเวลาและชั่วคราวเกือบ 200,000 คน จายภาษีปละกวา 4,000 ลานบาท 

 ผมตั้งเปาภายในป 2555 วามีโรงงาน 1,000 โรง และมีผลิตภัณฑมวลรวม เทากับ 10% ของ 

GDP ท้ังประเทศและมีคนทํางาน 300,000 คน ตอนนั้นภาษีตาง ๆ ท่ีรัฐสามารถเก็บไดควรจะมี

มูลคาหมื่นลานบาทตอป เพราะเมื่อ สนามบินสุวรรณภูมิ เปดดําเนินการในเดือนตุลาคม 2549 จะทํา

ใหการเติบโตของอมตะ ขยายตัวเร็วขึ้นกวาเดิมอีกอยางนอย 20-30 % โชคดีท่ีผมมีวิสัยทัศน ในการ

เลือกทําเล ไดอยางแมนยํา เมื่อเกือบ 20 ปท่ีแลววา ทุกอยางที่เกี่ยวกับความตองการอุตสาหกรรมจะ

มากระจุกรวมตัวกันอยูท่ีอีสเทิรนซีบอรดทั้งหมด จึงทําใหอมตะมีการเติบโตอยางตอเนื่องทุกป 

 นอกจากจะสรางรายไดจํานวนมหาศาลสราง  ความเจริญแกทองถิ่นและบานเมืองแลว ยัง

เปนการสรางงานแกคนนับแสน ใหพวกเขามีรายไดท่ีจะเลี้ยงดูครอบครัวตามอัตภาพ มีชีวิตความ

เปนอยูดี และมีกําลังที่จะสงเสียลูก ๆ ใหศึกษาเลาเรียน เพื่อเติบโตเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติ 
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 สําหรับอมตะซิต้ีท่ีเวียดนาม ปจจุบันมีโรงงานกวา 100 โรงประชากรกวา 30,000 คน ผม

คาดหวังวาภายใน 5-7 ปขางหนา ท่ีนั่นจะมีโรงงานกวา 300 โรง และผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) 

กวาแสนลานบาท อันจะเปนสวนชวยใหเวียดนามซึ่งเปนประเทศเพื่อบานที่ใกลชิดกับไทยมีความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังทําใหภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตโดยรวมมีสันติสุขและความ

เขมแข็งขึ้น เพราะในอนาคต ไมมีประเทศไหนจะอยูในโลกเพียงลําพังไดแตตองรวมกลุมกันหรือ

เปนพันธมิตรกัน บนพื้นฐานของมิตรภาพ ความเสมอภาค และมีระดับเศรษฐกิจใกลเคียงกัน 

 ท่ีสําคัญทุกแหงหนที่ผมไปลงทุนทํานิคมอุตสาหกรรมจะไมเคยทําใหส่ิงแวดลอมใน

บริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบจากมลภาวะอะไรจากอุตสาหกรรมในนิคมเลยแมแตนอยเพราะ

อมตะจะไมมีน้ําเสียและของเสียใด ๆ ไหลออกไปทําความเดือดรอนใหชาวบานเลย ทุกคนยังเลี้ยง

ปลาหรือทําการเกษตรไดเหมือนเชนเดิมในอดีต 

 โดยความรูสึกลึก ๆ แลวผมมีความอบอุนใจ เปนสุขใจและภาคภูมิใจอยางยากที่จะอธิบาย

ออกมาได โดยเฉพาะเมื่อยอนอดีตกลับไปเมื่อ 30 ป ท่ีแลว ท่ีผมเกือบเอาตัวเองและครอบครัวไม

รอด วันที่ผมเหลือเศษสตางคเพียงเหรียญสลึงเหรียญเดียวในกระเปากางเกง จนตองเลนเอาเถิดเจา

ลอกับกระเปารถเมล วันที่น้ําตาคลอเมื่อเปดจดหมายเคลล่ีและพบเงิน5ดอลลารท่ีเธอสอดมาในซอง 

 แตวันนี้ผมสามารถที่จะสรางงาน สรางรายไดสรางสิ่งแวดลอมที่ดี สรางสังคม และสราง

ความเจริญใหกับคนจํานวนมากมายอยางที่ผมเองไมเคยนึกฝนมากอน  

 ความสําเร็จและความภาคภูมิใจอยางที่สุดนี้ชวงที่แมยังอยูแมเคยพูดกับผมวาทานมีความสุขที่

เห็นผมรักนอง ๆ และคนอื่น ๆ และทําใหเขาเหลานั้นเจริญรุงเรืองโดยที่ไมหวังสิ่งตอบแทนหรือ

คาดหวังบุญคุณใดๆ แตแมก็คงจะนึกไมถึงกับผมและอีกหลายคนที่มีความคิดเชนเดียวกับผมไดทํา

ลงไปนั้นเปนประดุจวงคลื่นในหวงน้ําที่แผกวางไกลออกไปจนสุดสายตา และการที่เราสามารถทํา

ประโยชนแกคนอื่นโดยไมเลือกชนชั้น เชื้อชาติ หรือความแตกตางทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ได

นั้น เปนคนปติอันยิ่งใหญ เพราะมนุษยลวนถือกําเนิดมาจากเผาพันธุเดียวกันกับเมื่อหาหมื่นปท่ีแลว 

 ผมคงมาไมถึงวันนี้ หากผมพลาดพลั้งไปทํารายพอหรือทอถอยหมดกําลังใจจนทําใหคิดไป

วาผมคงกําลังจะตองลมละลายลงในเวลาขางหนาอีกไมนานนับจากนั้นแลว กับหุนสวนบางคน 

ของนิคมอมตะ รวมทั้งในชวงที่เผชิญกับมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจอยางหนักหนวง ถึงทุกวันนี้ ผมยังถือ

วาผมโชคดีท่ีสามารถผสานความฝนกับความจริง ความปรารถนา กับความมุงมั่นอดทน ส่ิงเหลานี้

ไดกลายมาเปนพลังอันยิ่งใหญ ซ่ึงขับดันใหผลกลาตัดสินใจเดินหนา และเผชิญกับทุกปญหาโดยไม

พรั่นพรึง 
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ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและการเติบโตที่ยั่งยืน 

 คนเราไมมีใครสามารถหลีกเลี่ยงปญหาได หากแตเราตองรูวิธีการจัดการกับปญหาได 

หากแตเราตองรูวิธีจัดการกับปญหาทุกรูปแบบ ดวยทรัพยากรที่มีอยูในตัว นั่นคือ สติ ปญญา ความ

อดทน มุงมั่น วิสัยทัศน และความตั้งใจจริง รวมทั้งมีความคิดอยางเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน  และ

ตองนําประสบการณในชีวิต องคความรูความสามารถ และปฏิภาณ เปนเครื่องนําทาง อยางคอยเปน

คอยไป โดยคิดวาไมมีอะไรที่มนุษยจะทําหรือแกไขไมได ซึ่งทุกอยางนั้นอยูท่ีวาชาหรือเร็วเทานั้น

ผมเชื่อวาในที่สุดแลว เรายอมจะเอาชนะปญหาตาง ๆ ไดเสมอขึ้นอยูกับตัวของเราเองเทานั้น วาจะ

คุกเขายอมแพหรือยืนหยัดตอสูจนเลือดหยดสุดทายหรือไม 

 ในชวงที่ผมเริ่มทําธุรกิจครั้งแรกผมทําแบบคอยๆ คลําเอาเอง โดยไมเคยผานการเลาเรียน

หรือการฝกฝนจากที่ไหนมากอน และทํางานทุกอยางทุกหนาที่ดวยตัวคนเดียว  แตผมถือวานั่นเปน

แบบฝกหัดที่มีคายิ่งเพราะทําใหผมเขาใจงานทุกขั้นตอนทั้งระบบอยางถองแทโดยตัวคนเดียว โดย

ไมตองพึ่งพาใคร รวมทั้งสามารถแยกแยะ จุดดี จุดดอย จุดออน จุดแข็ง รูจักการวางแผนงานและ

การแกปญหาที่เกิดขึ้น แบบทะลุปรุโปรง ดวยตัวเองแตก็ทําใหผมตองเปลืองเวลาทั้งตนทุนและ

อัตราความเสี่ยงสูงมาก 

 ผมคิดวาถาผมฉลาดกวานี้ ผมก็ไมควรที่จะลงทุนหรือเหนื่อยเชนนี้ ผมนาจะไปฝกทํางาน

กับบริษัทที่ผมคิดวาผมจะไดเรียนรูระบบการจัดการ และการบริหารเพื่อใหผมมีประสบการณและ

ภูมิคุมกันเสียกอนแลวจึงคอยมาเปดบริษัทเอง ผมไมแนะนําใหผูอ่ืนนั้นทําการเสี่ยงเชนเดียวกับผม

ในอดีตอีก มันทรมาน มันเหนื่อยยากจนแทบขาดใจจริง ๆ จนหลายครั้งที่ผมอดนอยใจในผลบุญ

วาสนาที่อาภัพและโชครายตลอดทางเดินที่ผานพงหนามในชวงนั้น ๆ ของชีวิตไมไดท่ีมันชาง

โหดราย ไมยุติธรรมเสียจริง ๆ 

 อยางไรก็ตาม เมื่อองคกรขยายตัวขึ้น มีการปฏิสัมพันธกันกับภายนอกมากขึ้น ท้ังมีความ

สลับซับซอนมากขึ้น ก็เกินกวากําลังคนคนเดียวจะทําไดอีกตอไปผมจึงเปนตองมองหาคนขางนอก

มารวมงานดวย 

 ผมใหความสําคัญตอผูท่ีจะมาทํางานดวยกันเปนอยางมาก ในระยะแรกผมยอมเสียเวลา

สัมภาษณพนักงานดวยตนเองในทุกระดับตั้งแตผูจัดการ จนถึงเสมียน คนขับรถ ภารโรง แมบาน 

และการพบปะพูดคุยแมเพียงไมกี่นาที ก็พอจะทําใหดูออกวาบุคคลผูนั้นเปนคนอยางไร สามารถ

ทํางานรวมกันไดหรือไม 

 พูดอีกนัยหนึ่งคือดูรูปรางลักษณะ บุคลิกภาพความคิดความอาน  หรืออนาคตในชีวิตเขา

คาดหวังอะไร ซ่ึงในภาษาจีนเรียกวา “โหงวเฮง” รวมทั้งดูวาตองชะตาหรือตองโฉลกกันหรือไม แต

เมื่อองคกรมีขนาดใหญข้ึน ผมจําตองปลอยใหเปนหนาที่ของผูจัดการฝายบุคคล ชวยดูคนที่
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เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติท่ีตองการ เพื่อใหคนที่เกี่ยวของไดแสดงความสามารถและตัดสินใจใน

การที่จะคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับความตองการขึ้นมากอนแลวคอยสงมาใหผมพิจารณา ไดดู ได

พูดคุยจนอนุมัติในขั้นตอนสุดทายเทานั้น 

 นอกจากนี้ ผมยังศรัทธาในความคิดและพลังสรางสรรคของผูรวมงาน และการเอาใจเขามา

ใสใจเรา การสงเสริมสนับสนุน ใหคําแนะนําที่ดี รวมทั้งการมองคนใหออกแนนอนวาสิ่งนี้จะตอง

อาศัยประสบการณพอสมควร 

 ผมยึดหลักในการทํางานรวมกันวา จะตองมีความสุข และความสบายใจ และเกิดประโยชน

รวมกันคือ ผมคิดวาผูถือหุนของบริษัทเปนผูลงเงินและพนักงานเปนผูลงแรง พนักงานก็ควรไดรับ

คาจางขั้นพื้นฐานเพื่อใหไดอยูเย็นเปนสุข มีกําลังทํางานไมตองกังวลตอเรื่องใด ๆ และเมื่อไดกําไร

ใหบริษัทมีกําไรเกินเสนที่เปนกําไรจากผลงานให คนที่ทํางานดี จะไดรับการเล่ือนตําแหนงเมื่อถึง

จังหวะที่สมควร เมื่อเปนเชนนี้ บริษัทก็ไดผลงานที่มีคุณภาพ มีผลกําไรจากการประกอบการ การ

ยอมรับนับถือจากภายนอก เมื่อบริษัทมีความเจริญมีความมั่นคงพนักงานก็จะไดรับความเจริญและ

ความมั่นคง ตามไปดวย 

 ดวยเหตุนี้ ผมจึงจัดลําดับความสําคัญของฝายทรัพยากรบุคคลไวในอันดับตน ๆ ท้ังนี้เพราะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคลภายในองคกร ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคลภายใน

องคกรกับบุคคลภายนอก ไมวาจะเปนลูกคาหรือผูติดตองานดวย เปนสิ่งสําคัญซึ่งไมอาจจะมองขาม

หรือละเลยไดซ่ึงการพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และการวางกรอบความคิด เพื่อใหพนักงานทุกคน

เขาใจในทางการทํางานเพื่อเกิดความเปนเอกภาพ รวมถึงการรักษาภาพลักษณขององคกร 

 เหลานี้ลวนเปนหนาที่ท่ีผูบริหารจะตองใสใจควบคูไปกับการดําเนินการอบรม การพัฒนา 

สรางความสัมพันธท่ีดี ตลอดจนดูแลผลประโยชน และสวัสดิการตาง ๆ ของพนักงาน มิใหขาดตก

บกพรองเพราะเมื่อใดก็ตามที่พนักงานมีเรื่องเดือดเนื้อรอนใจมีปญหาหนักอกไมสามารถแกไขหรือ

หาทางออกไดเมื่อนั้นประสิทธิภาพในการทํางานก็ยอมจะยอหยอนลงไปดวย ซ่ึงจะสงผลกระทบ

ตอองคกรโดยตรงผูบริหารที่ดีจึงตองตีโจทยเรื่องคนใหออก ตองเปนนักสังเกตพฤติกรรมของผูรวมงาน 

หากมีอะไรที่ผิดปกติก็อยางเปนคนปากหนัก ตองซักถามหาสาเหตุ แตใจจะตองหนักแนนไมหูเบา ไม

ฟงความขางเดียว หรือดวนตัดสินคนดวยอคติหรือความคิดเห็นสวนตัว 

 ผมจะเปนคนที่ไมเคยปฏิเสธที่จะรับฟงและจะชวยเหลือลูกนองทุกคนที่มีปญหาและตองการ

ความชวยเหลือจากผมเลยแมแตครั้งเดียวในชีวิต ผมจะโดดไปเปนเหมือนเงาของเขาเหลานั้นทันที 

ไมวาเรื่องนั้นจะเปนเรื่องคอขาดบาดตายถึงขั้นไหน แตก็โชคดีท่ีเขาทุกคนเปนคนดี แทบจะไมมี

ใครเคยสรางความลําบากใจใหผมสักเทาไหร สวนใหญจะเกรงใจผมนอกจากเปนเรื่องเหลือบากวา
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แรงจริง ๆ เขาจึงจะเขามาขอความชวยเหลือจากผม แตเหนือสิ่งอื่นใดก็คือตองใชคนใหถูกและเหมาะสม

กับงานที่จะใหเขาทํา 

 นโยบายทางการเงินเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ผูบริหารตองกําหนดไวอยางชัดเจน ในการบริหาร

การเงินภายในองคกรของผม เงินกูจะตองนํามาใชเพื่อการลงทุนในธุรกิจหลักคือการซื้อที่ดินและ

พัฒนาที่ดินเพื่อทํานิคมอุสาหกรรมเทานั้น ไมมีออกนอกลูนอกทางเปนอยางอื่นโดยเด็ดขาด เพราะ

ธุรกิจมีเงินตนทุนที่จะตองชําระคืน หากขาดวินัยทางการเงิน นําเงินไปใชผิดประเภทหรือ

อีลุยฉุยแฉกยอมกอใหเกิดปญหาทางการเงินอยางแนนอน ไมวาองคกรนั้นจะทําใหเกิดปญหาทาง

การเงินอยางแนนอน ไมวาองคกรนั้นจะทํากิจการใหญหรือเล็กแคไหนก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งไม

ควรเอารายไดของบริษัทไปผสมกับสวนตัวจนไมรูวาอะไรเปนอะไร 

 เรื่องนี้ผมแบงเสนอยางเดนชัด โดยหลังจากชวงที่อมตะเปนบริษัทที่มีผูรวมหุนคนอื่นดวย

แลวบัญชีและผลไดเสียทุกชนิดตองจัดแบงใหโปรงใสที่สุดรวมทั้งทําตัวเองใหเปนแบบอยางที่ดี

อยางเสมอตนเสมอปลาย อะไรที่ผมรูสึกวาไมโปรงใสไรความชอบธรรม ยุติธรรม ผมจะไมยอมรับ

หรือกระทําโดยพลการเด็ดขาด ผมชอบความที่ยงตรงในชีวิตและการทํางานเปนอยางยิ่ง และจะไม

มีการลูบหนาปะจมูกกับใครทั้งสิ้น บนความโปรงใส 

 ผมเชื่อในความจริง ความมีวินัย ความมีเหตุและผลที่ดีตอสังคมมนุษยท่ีทุกคนถาคิดดี ทํา

ในสิ่งที่สรางสรรคแลว ไมวาโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร พวกเราทุกคนจะตองเดินทาง

อยางเที่ยงตรงไปถึงจุดมุงหมายดวยความสุข และพบความสําเร็จในอนาคตไดอยางแนนอน นั่นคือ

สัจธรรม สูตรสําเร็จของโลก ท่ีเปนความจริง ท่ีไมงมงายหรือไรเหตุผล 

 ผูนําองคกรที่ดีจึงตองมีท้ังความฉลาด และเฉลียว มีปฏิภาณไหวพริบ รูจักระงับอารมณขม

ความรูสึก อดทน รอบคอบ แตเมื่อถึงเวลาที่ตองตัดสินใจตองตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและแมนยํา 

รวมทั้งตองเปนนักประนีประนอมและประสานประโยชน เขาใจปญหาและแกไขไดถูกตอง ให

เกียรติเพื่อรวมงานความคิดของตนเองเปนใหญ นอมรับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําของผูอ่ืน ไม

หักดามพราดวยเขา ใชวิจารณญาณในการวิเคราะหวิจัย มีแนวคิดที่ชัดเจนมีหลักการที่ม่ันคง 

 พูดไปแลว ผูนําองคกรไมตางอะไรจากผูนําครอบครัว ถาพอบานซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว

ออนแอเหลาะแหละ ขาดความรับผิดชอบ ขาดการวางแผนไมมีกฎเกณฑกติกาของการอยูรวมกัน

ขาดความยุติธรรม ไมทําหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม ครอบครัวนั้นก็ยอมจะลมเหลวไมเปนทา 

 ในสวนของการบริหารงานองคกรนั้น ผมไดนําแนวความคิดของตะวันออกและตะวันตก

มาผสมผสานกัน โดยเลือกนําขอดีของแตละฝายมาใช แมวาผมจะคอยขางชอบระบบการบริหารงานแบบญี่ปุน 

ท่ีพนักงานมีความจงรักภักดีตอองคกรเปนอยางสูงอุทิศตนใหกับองคกร และไมคอยจะเปลี่ยนงาน

งาย ๆ หากเริ่มงานกับองคกรไหนก็มักจะทําไปจนเกษียณหรือสิ้นอายุขัย บวกกับปรัชญาตะวันออก
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ในเรื่องคุณธรรม การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน บางครั้งก็จําเปนตองแฝงไวดวยความเฉียบขาด และ

การที่ผูใหญตองใหความรูสึกที่ดีและเกื้อกูลผูนอย 

 ขณะเดียวกันผมก็ยอมรับความคิดแบบตะวันตกในเรื่องของการยึดถือความรู ความสามารถ

ในการทํางาน และระบบการจัดการที่ถูกตองมีประสิทธิภาพ มากกวาเสนสาย ผมชอบที่จะพิจารณา

คนจากผลของงาน แตท้ังนี้ตองอยูบนหลักการแหงความยุติธรรม และเสมอภาค ผมไมชอบใหนํา

ความสัมพันธสวนตัวมาปะปนกับการทํางาน หรือมัวแตเกรงอกเกรงใจกันจนเสียงาน 

 

กลยุทธการสืบทอดธุรกิจของสมาชิกในครอบครัว 

 ผมมีกติกาเกี่ยวกับครอบครัวกรมดิษฐท่ีจะเขามายุงเกี่ยวกับองคกรสวนกลางเชนอมตะวา 

ในใบทะเบียนเงินเดือนจะไมมีคนจากครอบครัวกรมดิษฐมากเกินกวา 2 คน โดยทุกคนจะตองเปน

คนที่มีความสามารถหรือเกงกวาพนักงานทั่วไป โดย 1 คน จะอยูในดานนิคมอุตสาหกรรม และอีก 

1 คน จะอยูดานพัฒนาธุรกิจใหม ๆ เทานั้น แตหากกิจการขยายตัวใหญมากขึ้นอีกอยางมากจนตองมี

การเพิ่มคน อาจจะมีคนกรมดิษฐเขามาอีกไมเกิน 1 คน เพื่อรักษาความเปนบริษัทมหาชนใหเปน

แบบมืออาชีพจริงๆ เทานั้น 

 ผมเชื่อวาถาองคกรใดมีการจัดการองคกรที่เปนระบบ ไมวาจะเปนการบริหารงาน บริหาร

เงิน หรือบริหารคนอยางซื่อสัตย องคกรนั้นยอมมีความเขมแข็ง ม่ันคง มีความเจริญเติบโตกาวหนา 

และเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพตลอดไปอยางยั่งยืนแนนอน 
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ภูมิหลัง 

 จากจุดเริ่มตนเมื่อกวา 40 ปกอน จวบจนถึงปจจุบันที่กลุมบริษัทไทยซัมมิทซึ่งเปน

ผูประกอบการรายใหญรายหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนต 

รถจักรยานยนต ช้ินสวนเครื่องยนตดีเซลการเกษตร และชิ้นสวนของเครื่องใชไฟฟาที่จําหนายทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ โดยปจจุบันมีบริษัทในเครือทั้งสิ้น 26 บริษัท มียอดขายโดยรวม

มากกวาหนึ่งหมื่นลานบาทตอป มีพนักงานรวมมากกวาหนึ่งหมื่นคน 
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 ความเปนมาของกลุมบริษัทไทยซัมมิทเปนเรื่องของความเจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง 

โดยยอนหลังไปเมื่อป พ.ศ.2503 จากรานสามมิตรบนถนนทรัพยยานถนนสี่พระยาซึ่งรับทําเบาะ

รถจักรยานยนต ขยับขยายเปนหางสามมิตรซัพพลายในป พ.ศ.2507 และขยายอีกครั้งในรูปบริษัท

โดยเปลี่ยนชื่อใหมเปนบริษัทซัมมิท โอโตซีส อินดัสตรี ในปพ.ศ.2515 จนถัดมาอีก 5 ป ซ่ึงถือเปน

จุดเริ่มตนของบริษัทไทยซัมมิทออโตพารทบนถนนบางนา-ตราด อันเปนตํานานของกลุมบริษัท

ไทยซัมมิทอยางเปนทางการในป พ.ศ.2520 

 ปจจุบัน กลุมบริษัทไทยซัมมิทดําเนินการผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนต รถจักรยานยนต 

ช้ินสวนเครื่องยนตดีเซลการเกษตร และชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาเพื่อรองรับความตองการของลูกคา

มากกวา 60 บริษัท จากจํานวนชิ้นสวนไมกี่รายการเปนจํานวนหลายพันรายการ จากผลิตภัณฑเหล็ก

ขยายสายการผลิตสูผลิตภัณฑพลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑอลูมิเนียมและชุดสายไฟในยานยนต กวา

ครึ่งหนึ่งของรถยนตและรถจักรยานยนตท่ีผลิตในประเทศไทย รวมถึงเครื่องไฟฟา 

เครื่องปรับอากาศ และเครื่องยนตดีเซลการเกษตร  ลวนมีผลิตภัณฑของกลุมบริษัทเขาไปเปน

สวนประกอบทั้งสิ้น นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังไดขยายฐานธุรกิจเขาสูธุรกิจประเภทอื่น ๆ เชน ธุรกิจ

ท่ีดิน ธุรกิจสนามกอลฟ ธุรกิจโรงแรม เปนตน  

 ทุกธุรกิจที่เติบโตขึ้นมา ลวนมีรากฐานมาจากธุรกิจครอบครัวครอบครัว หลาย ๆ ธุรกิจ

เติบโตมาจากศูนย จากธุรกิจครอบครัวขนาดเล็กเติบโตมาเปนบริษัทขนาดใหญระดับชาติ สําหรับ

ไทยซัมมิท มีประวัติอันยาวนานกวา 40 ป ซ่ึงยุคนั้นประมาณปพ.ศ. 2500 ภาครัฐเริ่มใหการสงเสริม

ทางดานยานยนต ไทยซัมมิทเริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 2504 กวา 30 ปท่ีผานมา โดย เริ่มจากหองแถวเล็ก ๆ 

จากรานซอมเบาะมอเตอรไซด แลวก็ดวยความสามารถของอดีตประธาน คุณพัฒนา พอเริ่มจากการ

ซอมเบาะ ตอมาผลิตเบาะเอง ซ่ึงชวงนั้นถือวาโชคดีไดรับคําสั่งซื้อ จากยามาฮาเปนรายแรก ตามดวย 

ฮอนดา ซูซูกิ ดําเนินธุรกิจตอมาอีก 4-5 ป  ธุรกิจก็โตมาเรื่อย ๆ  ในชวงเวลานั้นคนสวนใหญยัง

ไมไดใชรถยนตสวนตัวมากนัก รถยนตยังผลิตไมมาก สวนใหญใชมอเตอรไซด คุณพัฒนามี

ความคิดวาควรเริ่มขยายมาผลิตชิ้นสวนรถยนตและขยายกิจการมาเปนโรงงานที่ต้ังอยูถนนบางนา-

ตราดในปจจุบัน ปจจุบันโรงงานนี้มีอายุ 32 ป ที่แลว เปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมจาก บีโอไอ 

ยุคนั้น ธนาคารเชสแมนฮัตตัน เห็นชื่อไทยซัมมิทวาเปนโครงการที่ม่ันคงมาก ใหการสนับสนุนดาน

การเงิน นอกจากธนาคารเชสแมนฮัตตัน ก็มี IFCT ท่ียุบไปแลว เมื่อ  32 ปท่ีแลวกูเพียง 8 ลานบาท 

คือฐานที่ทําใหเราโตมาทุกวันนี้ตลอดระยะเวลา 30 กวาปมานี้ เมื่อแตงงานกับคุณพัฒนา ตลอด

ระยะเวลาที่ทํางานกับคุณวัฒนา ก็จะรูทุกอยางเพราะอยูดวยกันตลอด มีความรูสึกวาธุรกิจแขนงนี้

เปนเสนทางที่ยาวมาก  
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ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและการเติบโตอยางยั่งยืน 

 ทุกวันนี้ในเมืองไทยเราพูดไดวากลุมไทยซัมมิทของเรานี้เปนกลุมมั่นคงมาก เพราะเรา

กอตั้งมาตั้งแตป 2504 จนถึงปจจุบันก็ 32  ป ถือวาเราพัฒนามาตลอด อีกสวนหนึ่งอาจเปนเพราะวา

ดวยตอนนั้นความที่เปนเจาของแตเพียงผูเดียว เวลาสั่งงาน เวลาตัดสินทุกอยางไปไดรวดเร็ว ซ่ึง

บางครั้งอาจมีการชวงชิงเรื่องของการตลาด อาจเปนเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุน ในการ

บริหารจัดการ เราสามารถตัดสินใจรวดเร็วมาก คุณพัฒนาเปนคนเกง ตัดสินใจรวดเร็ว และ

ผิดพลาดนอยมาก การเปนเจาของทําใหเรามีความคลองตัวสูงในการแขงขันทางการตลาด ทําให

การตัดสินใจรวดเร็ว สามารถชวงชิงตลาดตาง ๆ ไดกอนคนอื่น ชวงนั้นก็เปนโอกาสที่สรางความ

เจริญใหกลุมไทยซัมมิทมาเรื่อยๆ เรามาพิจารณาวาอนาคตชิ้นสวนในรถยนตหรือจักรยานยนต จะ

เปลี่ยนจากเหล็ก มาเปนพลาสติก เราจึงตั้งสายการผลิตพลาสติก เพราะชิ้นสวนในรถยนตก็มี

ช้ินสวนของพลาสติกเยอะมาก เชน หนาตาง คอนโซล แผงประตู งานตกแตงภายในทั้งหลาย เริ่ม

ขยายแตกไลนไปเรื่อย ๆ แตหมายถึงการขยายของเราขยายอยูในสายการผลิตใกลเคียงกับความถนัด

เดิมของเรา คือประเภทชิ้นสวนรถยนต หรือชิ้นสวน 2 ลอ 4 ลอทั้งหมด คําวาแตกสายการผลิตใน

ที่นี้ หมายถึงเชน พอเราเริ่มฉีกผลิตภัณฑพลาสติก ตอมาก็สายการผลิตอลูมิเนียมไลคัสติ้ง เพราะ

ช้ินงานพวกนี้เกี่ยวของหมด นอกจากไลคัสติ้งก็มีขยายไปทางสายไฟ ปจจุบันก็เปนสายไฟ ทํา

สายไฟทั้งคันรถ สงใหบริษัท OEM ระหวางทํานี้ก็มีปญหาเรื่อง mold เสียก็ไปจางบริษัทภายนอก

ทํา ทุกวันนี้เรามีโรงงานผลิต mold ครบวงจร โรงงานทํา mold พลาสติกเรามีท้ัง 3 ประเภท ทุกวันนี้

จะสราง จะซอมเราทําครบวงจร ทั้งหมดเราแกปญหาไดครบวงจรของเราเอง  ก็ถือวาตลาดนี้เราจับ

ครบวงจร ตอนนี้จะเห็นวาผูผลิตชิ้นสวนในประเทศไทย ที่ครบวงจรอยาไทยซัมมิทจริงๆ จะมีเรา

บริษัทเดียวรวมทั้งพลาสติก  ในชวงหลัง กลุมเครื่องใชไฟฟาพลาสติกเราก็มีทําบางโดยเฉพาะ

ดานคัสซี ซีดีของซัมซุง โซนี พอมาป 45 อดีตทานประธานก็เสียชีวิตลง ดิฉันในฐานะภรรยาก็เขา

มารับสืบทอดธุรกิจแทน ยุคนี้เปนยุค globalization แลว และยังมีอนาคตเรื่อง FTA หรือ free zone 

ตางๆ เขามา 

 บุตรชายคุณธนาธรไดเขาเปนรองประธานกรรมการบริหาร ไดขยายไปตลาดทาง

ตางประเทศ ขณะเดียวกันก็พัฒนาเรื่องระบบงานเขาสูคอมพิวเตอรท้ังหมด โดยคุณชนาพรรณ ลูก

สาวคนโต ซ่ึงตอนนี้เขามาดูแลงานดานเทคโนโลยีท้ังหมด เพราะฉะนั้นเราก็ต้ังเปาวา คือเรามี 2 

แบบในบริษัทเรา  มีแบบที่เปนไทยซัมมิท 100% กับแบบที่ JV (รวมทุน) กับบริษัทตางๆ รวมลงทุน

กับญี่ปุน ระบบ ERP ซ่ึงตอนนี้ระบบ ERP ก็คือระบบเอางานเขาคอมฯ การวางระบบตรงนี้ ชนาพรรณ 

ซ่ึงเปนลูกสาว ดูแลทั้งหมด ชวงแรกก็คือเอา 200% คือไทยซัมมิทที่เปน owner 100%  เอาตรงนี้เขา

ใหหมดกอน ตอนนี้ก็เกือบ 20 บริษัท ซ่ึงวันนี้ระบบงานตรงนี้ทําใหเราเห็นภาพ กับทั้งโครงสรางทั้ง
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ตัวเลขของไทยซัมมิทกรุปไดเดนชัดมาก เพราะสมัยกอนทําไดจากแมนนวล คือมองภาพไมออก

เวลาทีมงานมานําเสนอ เรารูสึกวาเรากาวทันกับการจัดการสมัยใหม สวนทางดานตลาดระหวาง

ประเทศวันนี้ก็ขยายไปทั้งหมด 4 ประเทศ คือ เดิมสมัยคุณพัฒนาขยายไปมาเลเซีย ตอนนี้เราก็ขยาย

ไปอินเดียตัวเลขคอนขางคงที่ เพราะ market capital ใหญมากและโรงงานตอนนี้เพิ่งเสร็จลาสุดก็คือ

เวียดนาม ตอนนี้กําลังเจาะตลาดอินโดนีเซีย  หมายถึงวากําลังจะเจาะตลาดใหมแลวก็ประเทศจีน เรา

ต้ังเปาวาเราจะเจาะใหได 5 ประเทศนี้ สรุปวาทางดานตางประเทศเราก็ขยาย  ธุรกิจไปไดดี  คือ

หมายความวาเราจะจับ marketing ใหไดกอนเรามั่นใจวาได order     ตลาดตองอยูในมือเรา จึงจะ

ลงทุน จะเห็นวาทุกที่ท่ีเราไปลงทุน คอนขางมั่นคง จะเห็นวาการขยายธุรกิจของไทยซัมมิทเราขยาย

แบบระวังตัว อันที่สองเราตองมั่นใจวาเราไดตลาดกอนเราทําตลาดไดกอนแลวถึงไปลงทุน สวน

ภายในเรามีการจัดการสมัยใหมแลวก็ทําใหทันสมัย พัฒนาองคกรอยูตลอดเวลา ตอนนี้อีกขั้นตอน

ของเราก็คือ จะทําวิจัยและพัฒนา เพราะฉะนั้นจะเห็นวานอกเหนือจากทํางานบริหารงานในสวน

ของงานประจําแลว เรามองไปถึงเรื่องของอนาคตดวยแนนอนโดยเฉพาะภาวะภายในประเทศ 

ต้ังแตภาวะเศรษฐกิจ ต้ังแตการเงิน น้ํามันขึ้นราคาพวกนี้ท้ังหมด ส่ิงนี้ก็ตองนํามาผนวกกับเรื่องของ

การบริหารดวย  

 สําหรับธุรกิจครอบครัว โดยเฉพาะตัวดิฉันเองก็กําลังคิดอยูวาตรงนี้จะมีการวางแผนสืบ

ทอดธุรกิจตอไปอยางไร  เราวางโครงสรางเปนบริษัท holding แลวก็มาถือหุนหรือกําลังคิดวาจะตั้ง 

holding เพื่อเขาตลาดหลักทรัพย ซ่ึงตอนนี้กําลังวางแผนเรื่องของอนาคตการสืบทอดธุรกิจนี้ ธุรกิจ

ครอบครัวที่เติบโตมาเปนบริษัทขนาดใหญมาจากธุรกิจครอบครัวทั้งสิ้น จะเห็นวาบางครั้งธุรกิจ

ครอบครัวทํางานสําเร็จ เพราะเรื่องของการตัดสินใจที่ฉับพลันตรงนี้คือปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัท

โต แตพอมีความรูสึกวาวันนี้บริษัทโตแลว บางครั้งจะตัดสินอะไรมันตองเปนเรื่องของ

คณะกรรมการตองเหมือนกับมีฝายที่เกี่ยวของมารับรู บางครั้งก็ทําใหตรงนี้มีความลาชา 

เพราะฉะนั้นการเปนเจาของ เปนสวนดีมากๆ จะตัดสินอะไรทําไดทันที ทันการแขงขัน ยิ่งถามั่นใจ

ตลาดแลว ตองตัดสินใจทําทันที พวกเราจะทํางานแบบรวดเร็วมาก กรณีท่ีงานวิจัยกลาววาธุรกิจ

ครอบครัวอยูไดแครุนหลานเปนเพราะอะไรนั้น  จริงๆ แลวนี่เปนสุภาษิตจีนดวย เพราะวาปกติ

บริษัทเติบโตไมถึง 3 ช่ัวคน คือในรุนหลาน และเห็นมาหลายครอบครัววาพอมาพอ-ลูก แลวพอ

มาถึงหลานมักจะไมคอยทําตอหรืออาจจะความอดทนหรือความขยันตรงนั้นคิดวาลดนอยไป แตมา

วันนี้เราคิดวาคํานี้อาจใชไมไดแลว  ยกตัวอยางกลุมเซ็นทรัล มีการวางแผนตั้งแตพ่ีชาย คุณสัมฤทธิ์ 

ตอนนี้ธุรกิจบริหารจัดการในรุนลูกหลาน ก็มาถึงหลาน 3-4 รุน ก็มีความรูสึกวากลุมเซ็นทรัลยัง

นาจะผนึกกําลังภายในไดแข็งแกรง เพราะมีแนวการบริหารและการจัดการ คือไมใหทุกคนทํางาน

ซอนกัน มีการแยกแผนกมีการแยกหนาที่  เพราะฉะนั้นเรามาดูกลุมเซ็นทรัลตอนนี้รุนหลาน ยังมี



 341 

สะใภเขามาเยอะแยะไปหมด ก็มองดูแลวนาจะเปนกลุมที่แข็งแกรง เพราะฉะนั้นคําวารุน 3 แลวไป

ตอไมไดคิดวาคํานี้นาจะลบลางได เรามาดูธนาคารกรุงเทพ ถึงตอนนี้จะถือหุนนอยในสวนของ

ตระกูลถือหุนนอยแตก็ยังมีอํานาจในการบริหารงานอยูถึงจะเหลืออยูไมกี่เปอรเซ็นต แตนี่ก็รุน

หลานเพราะอะไร เพราะในยุคนี้เรามีการใหความรูสงเสริมแตละคนเรียนกันมาจบปริญญากี่ใบไม

ทราบ แลวดูจากหลายๆครอบครัว ถาเราใหการอบรมลูกหลานที่ดี แลวก็ใหสืบทอดเจตนารมย ถาดู

จากธนาคารกรุงเทพ ตอนนี้มาดูคุณชาติสิริก็เกงมาก สวนใหญจะเห็นอยูในรุนที่ 2  เชน กลุม CP  

ตอนนี้นาจะเขารุนที่ 2  แตมาเห็นอีกกลุมหนึ่งคือคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ก็เปนรุน 2 วันนี้ไทยซัมมิท

เขารุน 2 แลว ดูจากรุน 2 แตละคน ทุกคนเหมือนถูกบมเพาะมาอยางดี ต้ังแตเรื่องความรูศึกษาอยู

ตางประเทศ พอวันนี้รุนหลานมาบริหารก็อาจเปนอีกแนวหนึ่ง เพราะสภาวะการณเปลี่ยนไป แต

แนวของรุนใหม ก็ไปทาง global มากๆ ต้ังแตเรื่องคอมพิวเตอร เรื่องการสื่อสารที่รวดเร็วทันใจ 

เรื่องความสามารถในการมองธุรกิจระดับ global คิดวาตรงนี้ดูแลวหลายๆ ครอบครัวในเมืองไทย 

คิดวายังมั่นคงและเติบโตไดดีมากๆ ถามวารุน 3 จะหมดไหมก็ไมนาใช เพราะอะไร ปจจุบันนี้รุน 3 

ข้ึนมาเต็มไปดวยภูมิความรู การมองธุรกิจระดับ global ในขณะเดียวกันบางครอบครัวก็เตรียม

ลักษณะการนําบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยแลวเอามืออาชีพเขามาบริหาร เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดวา

จะสามารถสืบทอดไปได คือสืบทอดใหองคกรอยูได สวนจะเปนครอบครัวหรือไม อีกหลายสิบป

คงไมมีใครกลาพูดได แตอยางนอยตัวบริษัทนาจะสืบทอดได เพราะบริษัทใหญๆ โตๆ ในอเมริกาก็

ดี ยุโรปก็ดี เยอรมันก็ดีสวนใหญก็เอาบริษัทเขาเปนมหาชนแลวใหมืออาชีพเขามาบริหาร 

เพราะฉะนั้นถาเปน บมจ. คนที่มาบริหารทําอะไรที่ไมโปรงใส ท้ังสังคม ท้ังกฏหมาย ก็จะเปนตัว

ลงโทษในตัวอยูแลว  พอดีดิฉันเองจบบริหารเรียนอยูท่ีอเมริกา 3 ป กอนไปอเมริกาอยูไตหวัน ตอน

เปนสาวสวนใหญจะอยูท่ีเมืองนอก ท่ีจริงดิฉันเองเปนคนชอบไลฟสไตลของคนอเมริกันคือใหอยู

ดวยความเขาใจแลวก็เราในฐานะภรรยาตอนสมัยที่สามีเปนประธาน ก็ทําหนาที่อยูเบื้องหลัง 

support อยางเดียว ปกติจะเห็นวาสมัยกอนฉันไมเคย  show off กับสังคมที่ไหน แตวาไปไหนก็จะ

ประกบคูกันตลอด ก็จะเห็นทุกฝกาววาเขาทําอะไร การตัดสินงานแตละช็อตคืออะไร คือตรงนี้เปน

การซึมซับในสวนที่ดิฉันเรียนรู เหมือนกับเรียนอยูใกลอาจารยมาตั้ง 30 กวาป พอวันนี้ทานเสียลง

ฉันก็ไมหนักใจในการทํางาน เพราะวาทุกเรื่องรูอยูแลวในหลายๆเรื่อง ตอนที่ทานเสีย หลายๆเรื่อง

ยังคางอยูก็ยังทําไมจบ ตอนที่ข้ึนมาตองสานตอทุกเรื่อง  แลวพอดีตัวเองเปนคนเปลี่ยนคําพูดไมเปน 

ไมวาใครรีเฟอรวาคุณพัฒนาไปรับปากอะไรกับเขาไว ฉันสานตอจนจบทุกเรื่อง ถึงจะไมใชฉันแต

ส่ิงที่เขาพูด หมายถึงไทยซัมมิทไมวาใครเขามาฉันก็สานตอทุกเรื่อง คือเรียกวาเรียนรูซึมซับตรงนี้

มามาก ตอนที่คุณพัฒนาเปนประธานฉันก็ทําหนาที่อยูเบื้องหลัง support แตวันนี้ฉันขึ้นเปน

ประธาน ฉันก็ทําหนาที่ตรงนี้ความเปนผูนําก็มีความเปนผูนําอยูในตัวสูงมาก การตัดสินใจ ความ



 342 

เด็ดขาด ตรงนี้ฉันมีอยูในตัว ฉันเปนคนเด็ดขาดพอสมควร ไมใชเด็ดขาดอยางเดียวเอาเรื่องเชียว

แหละ  

 มักมีคําถามวาการนําลูกหลานเขามาบริหารมีปญหาหรือไม ปญหานี้เราพยายามเลี่ยงแต

แนวความคิดไมตรงกันอันนี้มีเสมอ ถาจะบอกวาบริษัทไหนไมมีปญหาอันนี้ไมจริงทั้งนั้น แตวา

พยายามเลี่ยงไมใหเกิดปญหา แนวความคิดระหวางรุนลูกกับรุนเราก็ตางกัน วัยวุฒิ ความรู สิ่งที่

เรียนมา ส่ังสมมา ตางกันหมด แตเราจะแยกในสวนเปนลักษณะของงาน คือสวนไหนมอบใหระดับ

รองไปตัดสินก็ถือวาเด็ดขาด แตถาในสวนระดับของนโยบาย เชน เรื่องการลงทุน ในสวนของ

ระดับนโยบายพวกนี้ท้ังหมดจะขึ้นมาถึงระดับประธาน แลวเราก็จะประชุมกันในบอรด เพื่อตัดสิน

ตรงนั้น ส่ิงนี้เปนกลยุทธการบริหารจัดการที่เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง 

 ในเรื่องการสืบทอดธุรกิจ ก็พิจารณาวาลูกๆ ยังแตงงานกันไมครบ แตแนนอนอนาคตตรงนี้

ตองเกิด ตอนนี้ก็มาดูวาตรงนี้ทําอยางไรไดบาง ขอยกตัวอยาง “กลุมเซ็นทรัล” กลุมเซ็นทรัลจะเห็น

วาตอนนี้ลูกสะใภ หลานสะใภ เขย  คนนอกเต็มไปหมด ซ่ึงดูเหมือนวาภายในก็กลมกลืนกันดี ตาง

คนตางก็แบงหนาที่แบง department แบง product ไปบริหาร ตอนนี้ก็มาทราบวาถาเปนพวกเขย 

พวกสะใภจะไมใหเขามายุงในเซ็นทรัล หมายความวาคนในเทานั้น แคลูกหลาน จะเปนผูหญิงผูชาย

ก็ใหมาบริหาร แตถาเปนสะใภ เปนเขย เปนอะไรตางๆ ก็คือจะไมใหเขามายุงในตัวเซ็นทรัล  

 ไทยซัมมิท ในชวงที่ผานมาก็คิดวาจะแบงเปนบริษัท เชน สมมติตอนนี้มี 35 บริษัท หาร 5 

ก็คนละ 7 โรงงานไปบริหารเองมั้ย แตตรง 7 โรงงาน นี่ก็คงไมได ของเราจะติดอยูท่ี marketing 

เพราะ marketing  เปนเรื่องสําคัญที่เรากังวลอยู อาจเปนลักษณะเชนอยางที่วาคือตั้งเปน holding 

และทุกคนถือใน holding แลว holding ก็ถือในบริษัททั้งหมด ก็คือในหุนสวนในนี้ท้ังหมด แลวก็ 

marketing เปน center มัน pull อยูแลวก็อยางที่บอกอีกหนอยสะใภหรือเขย ก็อาจจะแบงสายงานไป

บริหารโรงงานกันคนละโรงงาน หรือจะไมใหยุงเกี่ยวกัน แตสรุปวาตรงนี้คงตองแบงในสวนของ

สาย เรียกวาแบง แตแบงทรัพยสินไมได คงตองแบงในสายธุรกิจใหชัดเจน ตอนนี้ปญหามีตัวอยาง

ในเมืองไทยใหเห็นก็คือซอสตราภูเขาทอง ตลาดขี้เถา นายหางทองวัฒนะครอบครัวนี้เปนอีก

ครอบครัวหนึ่งที่เปนตัวอยางที่นาศึกษา เปนครอบครัวที่นาศึกษาเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกหลานจะ

แตงงานกับใครก็ตองดูตรงสายเลือด เพราะฉะนั้นตระกูลในเมืองไทยแตละตระกูลสวนใหญตองมา

นั่งศึกษาเวลาเกิดเหตุการณก็มานั่งวิเคราะหแตละเรื่องๆ วาเปนยังไง แลวตอนนี้ของเราจะทํา

อยางไร ตองตั้งคําถาม อีกอยางหนึ่งตอนนี้เรายังไมเบลอเดี๋ยวอีก 10 ป 15 ป เราก็เบลอถูกมั้ย ตอนนี้

ก็มีเตรียมวางแผน 

 ประเด็นเรื่องความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวเปนปจจัยที่สําคัญมากตอการเติบโตอยู

รอดและยั่งยืน เราเห็นวาตองมีกิจกรรมรวมกันเรื่อยๆ ท่ีนี่ทําสม่ําเสมอทุกป พอใกลส้ินปนี้เรามี
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กิจกรรมการไปเที่ยวตางประเทศดวยกัน เลนสกี  ไมเอาคนนอก มาเฉพาะครอบครัวจริงๆ นี่ก็ทํา

อยางนี้มาหลายปแลว   

 เรื่องการที่สมาชิกครอบครัวมาก ๆ มีลูกหลาย ๆ คน ครอบครัวจิราธิวัฒนเราเห็นไดชัด อัน 

ต้ังใจทําธุรกิจ  แลวลูกๆทุกคน ก็ขยัน  อีกตระกูลหนึ่ง อยางตระกูลพรประภา เปนตัวอยางอีกดาน

หนึ่งสําหรับครอบครัวที่มีลูกมาก ก็ไมไดแปลวาจะประสบความสําเร็จ  

 การวางแผนทายาทมาสืบทอดเปนเรื่องความสามารถ ไมจํากัดวาคนโต ผูชาย ผูหญิงขึ้นกับ

ความถนัดมากกวา หลายครอบครัวก็คงมองไมตางกัน อยูท่ีความสามารถของลูกแตละคนสามารถ

จับงานอะไรได แลวคิดวาหลายครอบครัวที่เรียกวามีฐานะดี มีฐานที่ดีแลวสวนใหญก็ diversifyไป

ใหรุนลูกจับธุรกิจแตละอยางเพ่ือกันเรื่องปญหาทะเลาะกัน เพราะอยูในองคกรเดียวกันแนวความคิด

ท่ีไมเหมือนกัน มันก็จะทําใหเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทเบาะแวง เปนไปโดยธรรมชาติอยูแลว เรามาดู

อยางเชนวันนี้ตระกูลของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ลูกคนโต ดูแลเรื่องเบียรก็เปนเรื่องเบียรไป ตอนนี้

ไดเวอรสซิไฟลไปในดานเรียลเอสเตทก็ใหลูกอีกคนหนึ่งดูแล ทําโปรเจคอีกโปรเจคก็ใหลูกอีกคน

หนึ่ง คือพยายามไดเวอรซิฟายด ในลักษณะนี้ซ่ึงจริงๆ ตอนนี้เราเองก็มองไมตางกัน คือตอนนี้ลูกจบ

มาแลว 4 คน ก็กําลังจะหาธุรกิจที่เปนไดเวอรสซิฟายดใหลูกแตละคน วาแตละคนมีความชอบ 

ความถนัด ความสามารถอยางไร สมัยลูกยังเล็กๆ พยายามปนใหเคาเปนวิศวกร แลวก็ประสบ

ความสําเร็จ (คุณธนาธรกับคุณชนาพรรณ) จะเอนทรานซเขาวิศวะ พอดีคะแนนไมติดเลยไดบริหาร 

แตเลือกบริหารสายการผลิตก็เหมือนกับกึ่งอุตสาหกรรม สวนธนาธรเกงพอสมควร ปนั้นติดวิศวะ 

สุดทายเลยเลือกเรียนวิศวะอินเตอร จบวิศวะเครื่องกลที่ธรรมศาสตรกับนอตติ้งแฮมยูนิเวอรซิต้ี 

ประเทศอังกฤษ เรียน 2 ที่ ๆ ละ 2 ป ไดปริญญา 2 ใบจริงๆ จะตอปริญญาโทสมัครแลวและรับแลว 

แตพอดี พอ (คุณพัฒนา) ปวยตองรีบบินกลับจากอังกฤษเขาซานฟรานซิสโก ชวงนั้นทั้งบานอยูท่ี

ซานฟรานซิสโก ท้ิงงานกันหมด เพื่อไปดูอดีตประธานคนเดียวอยูกันทั้งครอบครัว อยูดวยกัน 4 – 5 

เดือน จนกระทั่งกลับมาเมืองไทย แลวคุณพัฒนาเสียชีวิต พอตอนเปดเรียนเลยพลาดโอกาสไป พอ

พลาดปแรกก็มาจับงาน งานมันรุมเราตัวพอปท่ีสองก็เลยไมรูจะทําอยางไรเลยโทรไปสละสิทธิ์ 

สวนชนาพรรณจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สาขาบริหารอุตสาหกรรมการผลิตแลวก็ไปตอ

ภาษาญี่ปุนที่ประเทศญี่ปุนปครึ่ง แลวไดผานการฝกงานที่บริษัทญี่ปุน บริษัท มิซึบะ แตวาเทรนแค

ชวงสั้นๆ พอจะเขาไปเทรนงานพอดีพอปวย เลยถูกเรียกตัวกลับจากโตเกียวเขาซานฟรานซิสโก คน

ท่ี 3 รุจิรพรรณ จบบัญชี ธรรมศาสตรเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คนนี้เรียนเกงมาก คนนี้เรียน account 

inter เหมือนกัน ไปที่ออสติน เท็กซัส ออสตินยูนิเวอรซิต้ี 1 ป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3 ป ตอนที่

ไปอยูออสตินยูนิเวอรซิต้ี ก็ถามลูกเหมือนกันวามาอยูอเมริกา 1 ป หมดไป 1 ลาน ไดอะไรกลับมา

บาง ลูกก็ตอบวามามาไมไดเรียนอะไรได A กลับมาตัวเดียวเอง คือทุกวิชาที่เรียนได A หมด A ตัวนี้
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แพงมาก  ตอนนี้ก็มาชวยแตยังไมไดลงอะไรเลยเต็มตัว กําลังดูอยูวาถึงเวลาจะให set  up ตรงไหน  

ธนาพรรณก็เปนรอง CEO คนละสาย สวนคุณรุจิรพรรณ ยังไมเต็มตัว คนที่ 4 คุณสกุลพร คนนี้จบ

ปริญญาโทไปอยูอังกฤษตั้งแตมัธยมศึกษาจบปริญญาตรี-ปริญญาโทอังกฤษ ปริญญาโทดาน

เศรษฐศาสตรอยูคิงสตันยูนิเวอรซิต้ี ใกลๆ ลอนดอน จบปริญญาตรีดานเศรษฐศาสตร  มีสองคนโต

ท่ีอยากใหเปนวิศวะสวนรุจิพรรณใหคุมคลังจริงๆแลวเลยใหเรียนบัญชี ทีแรกยังบอกธนาธรวาจบ

ปริญญาตรีวิศวะแลวใหไปเรียนปริญญาโท Business Inter เพราะวาเราตองมีการติดตองาน อนาคต

โกลบอลต เวลานั่งโตะสามารถคุยธุรกิจระดับอินเตอรได เวลาลงชอปสามารถคุมงานได  

 ทุกวันนี้โดยปริยายสารพัด CEO ท่ีแตงตั้งไป บริหารอยูแลวเพราะมีต้ัง 30 โรงงาน อยางไร

ก็ดูไมหมด เพราะฉะนั้นผูบริหารที่เปนมืออาชีพที่ไมใชสมาชิกครอบครัวมีอํานาจเต็มในการ

ตัดสินใจ สวนใหญจะมาจากคนที่ประสบการณและแนนอนตองเปนคนที่เราไววางใจไดก็ต้ังขึ้นมา   

สวนใหญ คนมาใหมท่ีหาไดสวนใหญเราจะมาไวท่ีนี่จนกระทั่งเรามั่นใจวาบมเพาะดีแลว จึงใหไป

ดูแลบริษัทในเครือ แตคอนเซ็ปของเราจะไมหาปุปแลวไปนั่งแทน เพราะความเขาใจตรงนี้ factor 

มันเปนเฉพาะดานแลวมันก็เปนตลาดเฉพาะดาน เพราะฉะนั้นมันไมเหมือน marketing อยางอื่น

หรือเปนพวก consumer product ของเรานี้สวนใหญจะใชฐานที่นี่เปนตัวกระจายผูมีความสามารถ

ออกไปดูแลบริษัทในเครือ คนใหมตองมาศึกษาวัฒนธรรมที่นี่สักพักหนึ่ง production ของเราในที่นี้

ก็ยังไมมีใครที่มาจากคนนอกปุปแลวมาขึ้นแทน เราจะเอามืออาชีพเขามาบริหาร ทุกวันนี้ก็ทําอยู

แลว  

 สมมติวาดิฉันตัดสินใจ early retire แลวก็จะไมมายุงเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจของบริษัท 

เพราะไมอยางนั้นลูกคนที่ไดรับมอบหมายใหตัดสินใจก็ทํางานไมได ทุกวันนี้ก็วางตัวอยูวา ส่ิงไหน

ท่ีท้ัง ชนาพรรณและธนาธร ไดตัดสินใจแลว ฉันก็ตองถือวาตรงนั้นคือ final แลวก็จบ คือจะไมเขา

ไปแตะ เพราะไมอยางนั้นลูกจะโตไมไดแลววันนี้ก็พยายามวางตัวในลักษณะ คือฉันเองก็พยายาม

ลดบทบาทตัวเองลง ถาเราลดบทบาทเราลงลูกฉันอยูตรงนี้เฉยๆ พวกเขาก็ใหญไดแลว จริง ๆ   ทุก

วันนี้งานรูทีนหรือโอเปอเรติ้งแทบจะไมไดจับ วันๆอยางนี้แขกมาก็เกือบจะไมไดดูแลแลว เมื่อกอน

นั้นก็จะดูทุกเรื่องประชุมทุกนัดและเรื่องงานทั้งหมดตกลงเปนอยางไร เรื่องของในสต็อคเปนอยาง

ไร เรื่องเงินเปนอยางไรดูท้ังหมด ก็โตมากับการบริหารแบบสองสามีภรรยาจริงๆ เพราะใน

สมัยกอนอดีตประธาน (คุณพัฒนา) ลุยเรื่องเทคนิค  เรื่องmarketing คืองานภายนอก สวนดิฉันก็ลุย

งานภายในเกี่ยวกับเรื่องระบบที่จับเองกับมือหมดเลยมัน friendly มากใครผิดเรื่องระบบดิฉันเอา

ตายเลย วันๆไลเองกับมือทั้งหมด ทีมงานทั้งหมดที่ทางดานธุรกิจบริหารอยูท่ีเราหมดเลย คือตอง

ทํางานกับพวกทีมงาน คือลงทํางานเอง สัมผัสเอง ประชุมเองก็สนุกไปอีกแบบ ชวงนั้นก็ไปอยาง

นั้นเหมือนกําลังวังชายังดี คือทําเองกับมือจริงๆ  พอธุรกิจใหญข้ึน เราตองพยายามวางผูจัดการและ
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หาคนที่มีความสามารถในขณะเดียวกัน เพราะองคกรใหญขนาดนี้เราตองตั้งฝายตรวจสอบขึ้นมา 

เพื่อใหงานตรวจสอบเปนคนไปดูความถูกตองเกี่ยวกับเรื่องระบบที่นี่เราก็มีแผนกตรวจสอบภายใน

ของเรา  

 ในเรื่องกลยุทธการบริหารจัดการ งานดานการตลาดของบริษัทจะอยูท่ีศูนยกลาง บริษัทก็มี

การใหต้ัง KPI ใหกับทุก plan แลวทุก plan ปลายปก็จะตองมา present วา KPI ท่ีต้ังไวเมื่อตนปกับ

ตอนสิ้นปเปนอยางไร เดี๋ยวจะลองใหดู target ของรองประธานฯ เรามีต้ัง business  plan ของเรา  

หลังจากคุณพัฒนาเสียชีวิตเราก็ต้ังรองประธานฯ ข้ึนมา vision รองประธานฯที่เราตองการเปน

อยางไร กอนอื่นวันนี้ตองกลับไปถามระดับรองทุกทานกอนวาวันนี้ไทยซัมมิทเกงอะไร ตองถาม

ตัวเองใหไดกอน ตอนนี้ไทยซัมมิทเกงอะไรแลวเราอยากเห็นกลยุทธการจัดการของบริษัทที่ชัดเจน 

เราเขียน 3D ขึ้นมา D1 เพราะวา 4 ปท่ีผานมาเราไดวางระบบไฟ ระบบ ERP ท้ังฮารดแวร 

ซอฟทแวรหมดไปหลายรอยลาน ลงทุนไปหลายรอยลาน เพราะฉะนั้นอยากจะเห็นเรามีระบบงานที่

ดี เพราะอะไร เพราะคนไทยสวนใหญจะรายงานไมตรงตามความเปนจริงสมัยกอนใชระบบแมน

นวลเวลาดีก็รายงาน เวลาไมดีก็ไมรายงานปกปดขอมูลแลวก็รายงานโกหกทําตัวเลขใหสวยๆ พวก

นี้เจอมาหมดแลว โดยเฉพาะ inventory เวลารายงานมากับของจริง บริหารมา 20 ปไมเคยตรงกันเลย 

ตอนหลังสงตรวจสอบถึงไดรู เพราะฉะนั้นเราอยากเห็นระบบดี ตอนนี้ระบบนี้ก็ใสไปแลว 34CC ก็

หมดไปหลายรอยลาน D ท่ี 2 ระบบที่ดีแลวตองมีคนดี มันถึงจะไปกันได ระบบดีคนไมดี คียขอมูล

ผิดอีกตองไป adjust ไปปรับแวเรียนทมันก็ไมมีอะไรดี เพราะฉะนั้นตองคนดีท้ัง 2 ตัวนี้ของเราดี

แนนอน D ท่ี 3 สังคมตองดีนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็น เพราะคําวาสังคมสื่อไปถึงประเทศชาติก็เลยเปน

เหตุใหพล็อตเปน 3วงกลมตัวนี้ข้ึนมา จากคอมเมนตของเราก็พล็อตเปน  3วงกลมขึ้นมา social ดี 

และ ก็คือพล็อตเปน 3 ตัวนี้ข้ึนมา นี่คือชนาพรรณ นี่คือชาญณรงค นี่คือคนเกาแกของเรา ซ่ึงปจจุบัน

ก็เปนหนึ่งในรองประธาน ตอนนี้มี 3 รองที่นี่แลวธนาธร เปาหมายยอดขายแตะที่หาหมื่นลานเรา

วางแผนที่ 5 ป  

 เรามีการระดมสมองแลวก็ทีมนํา ทีมนํานี่ก็คือ 3 รองฯ ก็แลวกัน ตอนนี้ทีมนําจะทําตัวนี้ก็

จะมาถามนโยบายประธานวา ทานประธานมีนโยบายอยางไร อีก 5 ป อยากเห็นอยางไร จริงๆ ของ

ฉันมีหนาแรกเทานั้นเอง แลวตอจากหนานี้จริงๆ key success ท่ีทําคือรองชนาพรรณกับรองธนาธร 

สวนรองชาญณรงค งานที่บริหารคอนขางลนมือ เพราะคุณชาญณรงคโตมาตั้งแตบริษัท ยังเล็กๆ 

เพราะฉะนั้นแกก็จะมีงานลนมือมาก สวนใหญก็ถือวารองชนาธรเปนคียกับรองชนาพรรณ ตัวนี้ก็

สวย เราใชตัว CF/CF ไทยซัมมิท ตัวนี้ก็สวย เปนคํายอของไทยซัมมิท หนาสุดทาย คนที่พวกเราลืม

ไมไดคือ ดร.พัฒนา จึงตั้งเปนมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนาแลวปนี้จะเนนเรื่อง ซ่ึงปนี้เราก็มาดูวาเรามุง

เปาโฟกัสไปที่ไหน อยางของคุณพรเทพ เลนตัว think  earth ก็โฟกัสไปที่เรื่องสภาพสิ่งแวดลอม 
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ตอนนี้ของมูลนิธิฯ จะโฟกัสไปที่เรื่องการศึกษาของเคา think  earth ของฉันเปนเรื่อง education 

อยางเดียวเลย แลวก็ชวงปท่ีผานมาเราก็ไดไปรวมกับโรงเรียนอาชีวะกาญจนาภิเษก ซ่ึงอยูแถวบาง

ปะกงเปนของหลวงเพื่อจะเอาวิชาของเราเขาไปชวยเสริม ก็เคยคุยกับทางโรงเรียนวาจะใหไฮไลท

เรื่องของวิชาอุตสาหกรรรมยานยนต เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเทคนิคของเราทางดานภาคปฏิบัติเวิรค

ชอป หรือเครื่องจักรเกาตางๆ หรือรถยนตเกาก็เอารถยนตไปใหเขา 2 คัน เพื่อใหไปถอดเครื่องและ

ใหนักเรียนไปเรียน เรียนเชื่อมเรียนอะไรก็ใหมาดูงานที่นี่ ปนี้เราจะเนนหนักมากขึ้น เพื่อให

โรงเรียนนี้เปนไฮไลทเลยใหเปนไฮไลทกลุมอุตสาหกรรมยานยนต นักเรียนคนไหนสนใจจะเขามา

ก็เขามาทางนี้ อีกหนอยจะไดกลายเปนฐานหรือการสรางคนแลวเอาเขาเรื่องของไทยซัมมิทไปดวย 

จะไปปลูกฝงทางนั้นเอง เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนถามาสายนี้เรียนจบก็มาเขาไทยซัมมิททีเดียวเลย นี้ก็

คงตองใชเงินอีกเยอะ  

 วัฒนธรรมของเรา เฉพาะภายในครอบครัวคือหามมาขัดแยงกันเอง พยายามบอกลูกๆ 

ต้ังแตเล็กๆเสมอมา พ่ีนองกันตองรักกันใหสนับสนุนซึ่งกันและกัน สวนที่หวงใยเรื่องในบริษัท คือ

ตอไปใครที่บริหารตรงนี้ก็หมายความวาไดท้ังเงินคาบริหาร คาเงินเดือน ตอไปถาลูกคนไหนขี้เกียจ

ไมอยากทําก็รอแต dividend เพราะถือวาอยูในฐานะเปนผูถือหุน คือวันนี้จะออกมาลักษณะนี้ คือถา

ตอไปเปนไปไดเกิดมีครอบครัวอยากไปอยูเมืองนอกไมอยากอยูเมืองไทย อันนี้สมมติ คุณก็ทํา

หนาที่ถือหุนเฉยๆ ถึงเวลาก็รอแบงเงินเงินปนผล แตในทางกลับกัน ถาหากคุณไมอยากถือหุน ถา

เปนไปไดใหขายในกลุมพี่นองกอน อันนี้คือสิ่งที่คุยกันเพราะฉะนั้นจะถือวาทุกคนมีสิทธิท่ีจะ

ตัดสินใจในสัดสวนของตัวเอง ท้ังในสวนของครอบครัวและในสวนของบริษัทในครอบครัวก็

เชนกัน เรื่องของเรื่องตองเคลียคัททุกอยางใหจบ  

 เรากําลังปรึกษาทางการเงินที่จะนําไทยซัมมิทเขาตลาดหลักทรัพยอยู สมัยที่ทานประธาน

อยูก็ไมมีนโยบายที่จะใหเขา เพราะวาโตมากับมือเขาเอง พอดีคอนเซ็ปของดิฉันเองหลายปนี้ท่ี

บริหารมาคือ ทีมงานทราบคอนเซ็ปของดิฉันดี คือทุกอยางตองโปรงใส อันนี้คือสัจธรรมเลยตอง

โปรงใส แลววันนี้เครือขายบัญชีนี้ก็กรมสรรพากรก็ยกนิ้วใหเราทําในสิ่งที่ถูกตองถูกกฎหมายตอ

สังคมทั้งหมด เพราะฉะนั้นถาสมมติไดเขาบริษัทฯ เราจะเปนบริษัทตัวอยางจริงๆเลย ทําใหสังคม

เชื่อถืออันนี้คือเปาหมายที่ต้ังไว แตรุนตอไปเราพูดไมได  

 เรื่องการรักษาคํามั่นสัญญาทางธุรกิจเปนสิ่งที่เราถือเปนเรื่องอันดับแรก ไมใชแคนั้น

ตลอดเวลาที่ต้ังแตต้ังโรงงานที่นี่ก็กูเงินสถาบันการเงินมาตลอด 30 ป ทุกครั้งที่กูเงินเวลาคืนดอกเบี้ย 

คืนเงินตนไมเคยพลาดเลยแมกระทั่ง 1วัน ตรงเวลาตลอด 30 ป อันนี้หาขอมูลไดเลยจากธนาคารทุก

ธนาคารกับ IFCT จนกระทั่ง IFCT  ตอนวิกฤต ก็ไมเคยทําตัวเปนเด็กเกเรวาตองขอลดหนี้ เปนเด็กดี

มาตลอด  
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 ท่ีวารุนบุกเบิกคงตองวางกลยุทธงาน เคลียรหนาที่ ความรับผิดชอบใหเดนชัดไมอยางนั้น

ลูกหลานจะมีปญหา ไมอยางนั้นเกิดศึกสายเลือดแน เมื่อดิฉันอายุ 60 ปเมื่อไหร จะคอยๆ ถอยแลว 

ฉันตั้งใจไวแลว อายุ 60 เมื่อไหร การบริหารก็จะปลอยใหลูก ๆ บริหารเต็มที่ และเราไดมีการวาง

แผนการสืบธุรกิจไวต้ังแตกอนหนานี้ เพื่อใหธุรกิจครอบครัวของเราเติบโตไดอยางตอเนื่องและ

ยั่งยืนดวย 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฒ 

กรณีศึกษาที่ 6 บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 
 



 

กรณีศึกษาที่ 6 บมจ. สามารถคอรปอเรชั่น 

นายธีรวัฒน พิพัฒนดิฐกุล  

กรรมการผูจัดการท่ัวไป บจ.วิไลลักษณ พร็อพเพอรตี้(เครือสามารถคอรปอเรชั่น)  

สัมภาษณเมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เวลา 14.00-16.00 น. 

ณ อาคาร Software Park สํานักงานใหญ กลุม SAMART CORPORATION 

 

ประเภทธุรกิจ :  ผลิตเสาทีวี จานทีวี ดาวเทียม เครือขายโทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย 

กอตั้ง   : พ.ศ.2495 

ผูกอตั้ง    :             คุณเชิดชัย วิไลลักษณ 

ผูบริหาร      :             คุณเจริญรัฐ วิไลลักษณ 

                                         คุณธวัชชัย วิไลลักษณ(เปลี่ยนชื่อเปนวัฒนชัย) 

                                         คุณพรพิมล วิไลลักษณ 

                                         คุณสุกัญญา วิไลลักษณ 

                           คุณธีรวัฒน พิพัฒนดิฐกุล (บุตรเขย- สามีคุณพรพิมล วิไลลักษณ) 

 

 

Family  Tree 

ตระกูลวิไลลักษณ 

 

รุนที่  1. รุนที่  2 รุนที่ 3 

นายเชิดชัย 

        + 

นางศิริเพ็ญ 

1. เจริญรัฐ 

2. วัฒนชัย (ธวัชชัย) 

3. พรพิมล 

+ นายธีรวัฒน 

4. สุกัญญา 

 

 

แหลงที่มา : รวบรวมโดยผูวิจัย, 2551 
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ภูมิหลัง 

 

 งานวิจัยทั่วโลกบอกวาธุรกิจอยูไมเกิน generation ท่ี 3 ผมไมเห็นดวยและก็หลักๆเทาที่เห็น

คงจะแยกกลุมธุรกิจครอบครัวออกเปน 2 กลุม แนนอนสวนใหญอาจจะเปนอยางที่กลาววา มันเปน

เรื่องที่มีหลากหลายปจจัยที่ทําใหผลงานวิจัยออกมาในรูปนั้น หัวใจของการทําใหธุรกิจมัน 

sustainable ไปหลายๆ generation อาจจะยกตัวอยางใหฟงวา ธุรกิจขายไวนท่ีอเมริกา มีแอนดซัน มี

จูเนียร มีซีเนียร หลาย ๆ รุน ท่ียังทําธุรกิจนั้นอยู ซ่ึงเปน SMEs ดวยซ้ําทําไมยังอยูไดไมจําเปนตอง

เติบโตดวยซ้ํา ทําไมยังคงเปนแบรนดอยูได ผมวาหลักการก็คือมันตองมี critical succession factor 

อยูไมสามารถที่จะจด know-how เรื่องนั้นๆ เปนความลับเฉพาะรุนสูรุน  ทําใหธุรกิจมัน sustainable 

ได อยางไรก็ตามเรื่องพวกนี้ถือเปนองคประกอบ ทายที่สุดหัวใจหลักๆ ก็คือ การอบรมสั่งสอนจาก

รุนเตี่ยสูรุนเตี่ย สูรุนลูกมากกวา ในนี้ผมเคยเห็นธุรกิจเมืองไทยที่เจงไป ก็เห็นเรื่องที่รุนหลังๆทําเจง 

เพราะวาไมเคยซึมซับความกระหายในธุรกิจ เกิดขึ้นมาก็อยูบนกองทองแลวคาบชอนเงิน-ชอนทอง 

ความกระตือรือรนหรือความอยากมันลดลง เพราะวาไมไดมีความรูสึกอยาก นาจะเกิดจากการสั่ง

สมแนวคิด  อยางครอบครัวที่ผมเปนลูกเขยอยูตองยอมรับอยู 2 เรื่อง ของคนอื่นผมไมทราบ 

เพราะวาโดยรวมแลวมันตองมีท้ังดีและเลวทั้งนั้น  

เพราะฉะนั้นการทําใหพ่ีนองรุนที่ 2 หรือรุนหลาน ซ่ึงเปนพี่นองตอยอดออกไปที่มัน

เหมือนปรามิดฐานยิ่งกวางความยุงยิ่งเยอะ ทํายังไงใหจัดระเบียบจัดแถวใหแตละรุนสูรุนอยูใน

ระเบียบอยูในแถวได อันนี้ผมเห็นวาคือการอบรมสั่งสอนของรุนสูรุน อยางในตระกูลวิไลลักษณท่ี

ทําธุรกิจสามารถจานดาวเทียม คนที่เปน key หลักๆ ในเรื่องการอบรมคือแม   คนที่เปน  key  หลักๆ

ในเรื่องการถายทอดความรูและความสู คือพอ แมจะมีกลยุทธอันแยบคายที่ทําใหพ่ีนองรักกันมาก

และทําใหความมีความรูสึกตองแครกัน ทุกๆวันนี้ ทุกเดือนยังตองมานั่งกินขาวรวมกันอยางนอย

เดือนละครั้ง  หรือตามเทศกาลสําคัญๆ สวนใหญอยางตรุษจีน สารทจีน หรือวันเกิด พวกนี้ก็จะ

ไมใหขาดเหมือนกับพยายามเอา event เอาเหตุการณท่ีจําเปนตองจัดไมใหขาด 

 มีคํากลาวอยูคํานึงผมอาจใหเครดิตคุณวัฒนชัยเปนลูกรุนที่ 2 คุณวัฒนชัยเปนหัวเรือใหญ 

ซ่ึงอํานาจการตัดสินใจในดานการเงินของตระกูลก็รอยละ 80 เปนการตัดสินใจของคุณวัฒนชัย 

สวนที่เหลือพี่ชายคนโตตัดสินใจเรื่องใหญ ๆ มาก ๆ เรื่องแนวทางในการดําเนินธุรกิจ เรื่อง road 

map ในการดําเนินธุรกิจซึ่งมันก็เขากับสาขาวิชาที่ไดเรียนจบมา พ่ีชายคนโตเรียนวิศวะเขาจะเขาใจ

เรื่องธุรกิจที่เปนไอที อิเล็กทรอนิกสพอสมควรหรือมีอีก event หนึ่งที่คุณวัฒนชัยบอกจะทําใหทุกป

ไดแกไปเที่ยวตางจังหวัด หรือไปตางประเทศ แตไปทั้งครอบครัว ซ่ึงทั้งครอบครัวในความหมายก็
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คือจะมีพอ-แม ลูกๆ   5 คน รวมเปน 7 บวกกับลูกเขย ลูกสะใภอีก 5 รวมเปน 12 บวกกับหลาน 19 

คน รวมเปน 31 คน ทุกครั้งใน 1 ป เปนกรุปทัวรคอนขางใหญ และนอกนั้นเปนคนขับรถ ตองไป

เที่ยวทุกปถาไมเที่ยวตางประเทศก็ในประเทศซึ่งมีจังหวัดที่ชอบไปมาก 2 จังหวัดคือ เชียงใหม 

เชียงราย สวนตางประเทศสวนใหญไปฮองกง เพราะอยากไปกินอาหาร อยางนี้ถามวากอใหเกิด

ความสนิทสนมกันและกอใหเกิดการเห็นอกเห็นใจกัน หรือกอใหเกิดการใชชีวิตรวมกันเปน

ชวงหนึ่งผมสังเกตไดวาหลายๆ ตระกูล หลายๆครอบครัวหนายังไมมองกันดวยซ้ํา เขยไมถูกกับ

สะใภ สะใภ ไมถูกกับหลานมันก็จะมีอยูเรื่อยๆ นี่คือหัวใจ  อยางคุณแมท่ีบอกวาเปนตัวหลักในการ

อบรมสั่งสอน คุณแมจะชอบไหวเจามาก ถามวาไหวเจาแลวไดอะไร ผมมองวาคุณแมอยากใหทุก

คนไปไหวเจาตามเทศกาลตางๆ อยูเสมอก็มีท้ังลูกที่ไปกับลูกที่ไมไป คนที่ไมไปก็หัวสมัยใหม

หนอย แตทุกคนก็ยังเกรงใจ ถาตัวเองไมไดไปก็จะสงทายาทตัวแทนไป หรือสงภรรยาไป หรือสง

สามีไป อยางผมก็ถูกสงไปไหวเจาสลับกับภรรยา พ่ีชายก็อาจจะเอาลูกสะใภไปไหวกับแมสามี เปนตน 

ความหมายก็คือ ทุกคนพยายามใหมันเกิดเหตุการณ ทีนี้ถามวามันซึมซับไดหรือไมกับเหตุการณนี้ 

กับ event นี้ผมวามันซึมซับไดระดับหนึ่ง สมมติวาที่ผมยกตัวอยางวารุนลูกหรือพี่นองแยงสมบัติจะ

ฆากันตาย ผมถามวาหลายๆครอบครัวฆากันขณะที่พอ-แมยังอยูดวยซ้ํา แตหลายๆครอบครัวก็ฆา

กัน ขณะที่พอ-แมตายแลว ผมวาอยางนั้นครอบครัวมันไปไมรอดแนนอน อยางวันนี้ถาทุกคนเห็น

แนวทางที่ตรงกับผมวาความคิดที่จะอาฆาตพยาบาทหรือฆากันตายมันนอยลงหรือแทบจะไมเกิด 

อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากในความคิดเห็นของผม พ่ีนองทั้งหมดไมนาหรือไมควรที่จะทําธุรกิจ

ดวยกัน คือเหมือนกับอยูในเรือธงเดียวกันหรือรวมกันทําธุรกิจทั้งหมด เพราะบางครั้งอาจเปน

ผลเสีย ทําใหเกิดการขัดแยงกัน และมีผลทําใหธุรกิจลมสลายได อันเนื่องมาจากความขัดแยงนั้น 

 โดยหลักการการบริหารธุรกิจทายที่สุด เมื่อตัดสินใจดวยคณะกรรมการหรือการตัดสินใจ

ดวยมติบอรดหรือตัดสินใจดวยกลุมคน แตหากเปน business ไมใหญมากเปนในเชิงธุรกิจ

ครอบครัว หากการตัดสินใจนั้นเปนการตัดสินใจแคสองคน สมมุตินะครับเปนพี่กับนองหนึ่งเสียง

ตอหนึ่งเสียงเทากันหรือสามี-ภรรยาหนึ่งเสียงตอหนึ่งเสียงเทากัน อันตรายอยางยิ่ง ผมวาอันตราย

เนื่องจากวาแตละคนตองมีเหตุผลของตัวเองเปนหลัก และบังเอิญมีหนึ่งเสียงเทากันคอนขางเสี่ยงที่

จะทําใหความเห็นที่มันไมลงรอยกัน ทําใหธุรกิจไปไดยาก แตถามีกรรมการหรือบุคคลอื่นที่เขามา

เกี่ยวของดวยแลวทายสุด ตัดสินใจดวยมติบอรด ซ่ึงใชการตัดสินใจเพียงแค 50-50 คือหนึ่งตอหนึ่ง 

ผมวารูปแบบองคกรขนาดใหญ อยางนี้นาจะเดินไปได เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นวา ถาธุรกิจที่มัน

โต ทายที่สุดหลายๆคน family business ก็จะบอกวาใครเปนคนเคาะใครละที่อยูสูงสุด ใครละที่เปน

เจาของเงิน ใครละที่เปนเจาของตัวจริงและเปนคนเคาะ ถาเกิดคําถามแบบนี้มาเมื่อไหร แลวมันคือ 

50 ตอ50  เมื่อไหร ผมวาอันนี้อันตราย ท่ีนี้เขาแกปญหาโดยวิธีการไมกาวกายในเรื่องของขอบเขต
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ของงานกับพี่นอง อาทิเชน พ่ีคนโตที่ผมบอกวามีคอนเนคชั่นติดตอระดับประเทศ ระดับroad map 

ของธุรกิจ นองคนที่ 2 ดูแลดาน marketing ดูเรื่องการเงินเปนหลัก ซ่ึงการใหเกียรติกันในการ

ตัดสินใจในแตละเรื่องนี้ ผมวาจุดนี้สําคัญที่จะทําใหพ่ีนองอยูรวมกันได ผมก็เห็นวา บางคนที่ไมถูก

กัน บางครั้งแมแตการแบงงานยังไมเกิดขึ้นก็ยังมีปญหาถาเปนคนเคาะ 2 คน เมื่อไหร ลองคิดดูวา

สมมุติคนที่มีอํานาจหรือหนาที่หรือไดรับการ assigned ใหตัดสินใจไปแลว ท่ียังมีผลผูกพันกับ

บุคคลที่ 3 มีความสัมพันธกับบุคคลภายนอก ทายที่สุดแลวมีคนหนึ่งบอกวาไมได อยางนี้ไมให ผม

วาอันนี้คอนขางอันตราย การใหเกียรติกับการที่ตองเกรงใจกันอันนี้เรื่องใหญ สมมตินองๆ ถูก 

assigned ใหเปน deal บริษัทใดบริษัทหนึ่ง แลวใหนําโปรเจคมาเสนอบอรด มาเสนอพี่ชายทายสุด

สมมติวาไมเห็นดวยก็ตีตก สงเปน 10 เรื่องก็ตกทุกเรื่องอยางนี้ก็มีปญหาเพราะวามันเขาหูเราแลวมัน

ก็ทอขาดกําลังใจ ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือความกระอักกระอวนที่ตองทํางานรวมกัน อาจจะเพราะเกิดความ

สนิทสนมกันมากเปนพี่เปนนอง จึงทําใหการยอมรับ ความคิดเห็นอาจนอยไป ถามวาแกยังไง ผม

ไดเคยถามประเด็นนี้ เขาก็เรียนวาสิ่งที่ทําใหยูคือ professional ข้ึนในฐานะนองคือยูตอง 

professional จริงๆ เทียบเคียงกับลูกจางคนอื่นๆ แสดงวาอะไร แสดงวาการ treat ทําใหองคกรอยู

รอดไดนั้นไมใชเห็นแกใหเกียรติ ไมใชเห็นแกญาติตระกูลวาคนนี้เสนองานมาเปนนองยังไงก็ตอง

ใหผานอันนี้ไมใช ผมวาแนวคิดนี้นาจะถูกตอง นั่นคือความเห็น ตราบใดที่ generation ท่ีหนึ่งยังอยู

มีประมุข 

 โดยหลักแลวครอบครัวคนอื่นสวนใหญปฏิเสธไมไดวาคนโตยังไงตองเปนคนโต แลวก็

ควรใหเกียรติกันในเชิงอาวุโส ก็ยังมีอยูในวัฒนธรรมคนจีนพี่ชายคนโตผมวาทายที่สุดแลวใน  

generation ท่ี 2 ยังไมมีใครที่โดดเดนเหนือใคร สมมุติวาเกงทุกรายก็เอาอายุเปนหลัก สมมติวามี

กลุมเกงมากกวาหรือโชวศักยภาพ ไดเจงกวาเปนที่นับหนาถือตาของสังคมมากกวา เปนภาพลักษณ

องคกรมากกวาอยางนี้ไมอยากบอกวามันเปนเรื่องความสามารถ ซ่ึงถามันตางกันมาก เหมือนคน

สมองเสียไปแลวหรือทําอะไรไดนอยหรือความชาญฉลาดหรือความสามารถมีนอย แตวันนี้ถาทุก

คนยังมีสมองดีกันอยูยังรักใครกันอยู แลวแบงหนาที่กันทําอยางชัดๆ แบบนี้ ทายที่สุดก็คือสามารถ

เปนขั้นบันไดเปนไทรนิต้ีได คนโตนาจะเปนจุดสําคัญ (ถาสมมติวาคนโตเกงอยูแลว วิสัยทัศนมีอยู

แลว)  

มีศาสตรอีกศาสตรหนึ่งคือแตกแลวโต โตแลวแตก ถาสมมติวาครอบครัวอยางนี้ทุกคนเกง

หมดเลย แลวสามารถที่จะทําเองไดโดยไมตองพึ่งพากัน มันก็อาจจะเกิดกรณีโตแลวแตก อาจจะไป

ใหญในอีกกลุมหนึ่ง ไปดําเนินธุรกิจในกลุมหนึ่งที่ไมไดอยูในอัมเบรลลาเดียวกัน ผมมองวาก็

เปนไปได ณ วันนี้ สําหรับครอบครัวนี้ผมเขาใจ มันใหญเกินกวาที่จะไปแตกหนอเปนคนละ

อัมเบรลลา การทําธุรกิจไมโตแบบ vertical ก็โตแบบ horizontal ผมทําใน core  business เดิมให
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ขยายวงไดกวางขึ้น ตอนนี้ทําอยูท่ีเปน core business ทางดานโทรคมนาคม ตอนนี้ทําอยูแตวันนี้ดวย

แนวคิดของพี่ชายคนโตและคนที่ 2  เขาเองอยากที่จะมี diversify ออกไปในลักษณะของ herizontal

แทนอาจไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่ไมเกี่ยวกัน core  business ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายคอนโด ขาย

บานที่ใหผมมาทํา ซ่ึงเปนวิธีการที่ซ่ึงจะแตกกระจายความเสี่ยงก็อาจจะพูดในเชิงการบริหารจัดการ

นั้นได 

แตจุดหลักของการตัดสินใจ คือทุกคนมองหาโอกาสมากกวา ทุกคน  มองเห็นโอกาสพอ

มองเห็นโอกาสแลวจึงอยากทํา  ผมเขาใจวาศาสตรหลักๆ ท่ีเราควรจะเลือกทําธุรกิจ มี 3 เรื่องใหญ ๆ 

คือ เรื่องที่หนึ่งยังไงตองถนัดไวกอนๆ  สองมีความไดเปรียบคูแขง สราง differentiate ไดหรือไม   

อันที่สามความสามารถในการทํากําไรระยะยาวไดหรือไม ซ่ึงทุกครั้งเนี่ยคุณเชื่อเถอะวา 

คนที่ตัดสินใจบนธุรกิจ ตัดสินใจบนภาวะกดดันในฐานะที่ตองหาเงินตลอดเวลา 20 – 30 ป ซักวัน

หนึ่งสมองมันจะเพลีย เมื่อวันใดวันหนึ่งที่อายุมากขึ้น ผมวาเหมือนกันทุกคน ทุกคนก็อยากที่จะหา

เวลาพักผอน แตจะพักผอนอยางไร ใหสถานะทางเศรษฐกิจ ฐานะครอบครัว  ขององคกรมันอยูได

เพราะฉะนั้นนี่คือ vision หนึ่ง  

หลักของที่นี่เหมือนกันที่ตองหาธุรกิจอะไรที่มันเหนื่อยนอย มีเงินซักกอนแลวไปฝาก

ประจํากินดอกเบี้ย ก็จะไปหา business อะไรที่เปนรายไดแนนอนคงที่ได และมีกําไรในระยะยาว  

ซึ่งที่นี่ก็มองเรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อเชา มองเรื่องการทําธุรกิจวิทยุการบิน มองเรื่องการทําธุรกิจ

พลังงานซึ่งทั้ง 3 ธุรกิจ วันนี้เราก็มีอาคารใหเชาสมมติวา core business ไมดีเลย  asset ยังพอมีเหลือ

รายไดเอามาทดแทนที่หายไป ยังมีพออยูพอกิน อีกอันหนึ่งคือโรงแรมซึ่งกําลังจะทํา ซ่ึงก็จะมีสวน

ท่ีมองวาเปนรายไดท่ีคงที่แนนอนไดเหมือนกัน ซ่ึงกินไดตลอดคือ vision ท่ีบอกอีกอันหนึ่งที่มอง

คือ อพารทเมนท แตยังไมไดเริ่มเพียงแตคิดไว ซ่ึงพอจะมีท่ีดินเหลืออยูในทําเลดี ดี แทนที่จะขายไป

หรือทําคอนโดฯ เราก็ไมทําอยากที่จะทําฟตอินคัมแทน ซึ่งแนวแบบนี้เปนแนวคิดที่ไมแตกตาง 

เจาสัวหลายๆคนที่อยูในประเทศไทย ท่ีมีการ diversify ลดความเสี่ยงในธุรกิจที่สวิงสวาย ผมยก

ตัวอยางเชน ขายมือถือวันนี้ 70 – 80 % เปนรายไดหลักๆ เอาธุรกิจโดยรวมยอดขายปท่ีแลว 2,000 

กวาลาน ประมาณ 70% ผมถามวา หากเปลี่ยน consumer behavior สมมุติเปลี่ยนเหมือนกับที่เราเคย

โดนมาแลว คือธุรกิจเพจเจอร อันนี้เปนตัวอยางที่ชัดเจนมาก มีสินคามือถือเขามาทดแทนธุรกิจ

เพจเจอร absolutely 100 % ธุรกิจเพจเจอรท่ีลงทุนไปก็มาก สรางโรงงานผลิตเพจเจอรดวยซ้ํา วิทยุ

ติดตามตัวเจงหมดเลยอยางนี้ผมวา มือถือ สมมติวาวิเคราะหโอกาสเห็นวาทุกคนตองใชอยางนี้

ศักยภาพในการเติบโตสักวันหนึ่ง สมมติวามีสินคาเหมือนกับมือถือไปแทน แลวมี something ไป

แทนมือถือ ไดแลวอยางนี้หายไปเลย ไมตองทําเลยอันนี้ก็เจงเหมือนกัน ผมมองวาดวยแนวคิดอยาง

นี้จึงอยากจะหาธุรกิจลดความเสี่ยงลงไป เวลาวิเคราะหโมเดลธุรกิจโครงสรางรายไดกี่เปอรเซ็นต 
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แลวมันมากหรือเปลา   วันนี้มือถือธุรกิจกําไร บางแบบเฉียบแบบกระดาษ เพราะฉะนั้นมันตอง 2 

วอลลุม ผมวาเราเกงขึ้นเรื่อยๆ อันนี้นับเปนเรื่องของ management ขอกลับไปที่เจนเนอเรชั่นที่ 2 ถา

มันชัดเจนวา คนใดคนหนึ่งในกลุมเปนที่ยอมรับ (พอมาเจนเนอเรชั่นที่ 2 แลวจําเปนตองหาประมุข

ข้ึนมา อาจเปนกรณีอ่ืนๆ มีขอตกลงอยางไร) 

 จุดหลักใหญ สาเหตุท่ีโตแลวแตกเพราะมันตกลงกันไมได มันตองแยกเปนรมเล็ก แลวไป

ทําธุรกิจแตถาตกลงกันไดปญหาการแยกรมไมมีปญหาแบบนี้ผมเขาใจวา เรื่องราวของที่นี่คือไมถึง

ข้ันนั้น ไมถึงขั้นมองตาไมรูใจ คือมองกันปุป ทุกคนก็จะรูวา ใครคือประมุขรุนที่ 2 ท่ีนี่บอกไดเลย 

คุณโตซึ่งวันนี้ภาวะผูนํา ตัดสินใจ ความรอบคอบวิสัยทัศนดีมาก ทุกอยางพรอม เพราะฉะนั้นเรื่อง

แบบนี้มันอาจไมเกิดในเจนเนอเรชั่นนี้ แตผมกําลังเปนหวง รุนที่ 3 ตางหากคือลูกเราเนี่ยรุนลูกถาม

วาแตละคนก็จะคอยๆ หางออกไปที่นี้คอยหางออกไป ถามวา strategic ของคุณแมดีไหม ตอบวาดี

ในวันนี้ คนที่ 2 ก็ยังยึดแบบนั้นอยูทุกคนยังกินขาวดวยกัน ไปเที่ยวดวยกันอยางนอยปละครั้ง วันที่

มีคุณพอคุณแมอยู ก็ตองสัญญากันไววา จะตองไปเที่ยวดวยกันแบบนี้ อยาง event แบบนี้และหา

กิจกรรมอะไรมานั่งคุยกันที่ไมใชเรื่องงาน สนุกสนาน ตราบใดที่ธุรกิจมันยังเติบโตไดหรือมีรายได

หลอเลี้ยงได ถาเรื่องเงินปญหานอยทุกอยางมันก็จะ flow ออกไป แตถาเรื่องเงินปญหาหลักทุกอยาง

มันก็จะตึงเครียด กลับมาเปนบูมเมอแรงแนนอน ผมมองอยางนั้น แตวันนี้ทําอยางไรใหมีความรูสึก 

ตองรวมหัวจมทาย นั่นแหละคือความสัมพันธทํายังไงทั้งหมดอีก 19 คน ของเจนเนอเรชั่นที่ 2 ผม

มองวาโอกาสที่จะอยูอัมเบรลลาเดียวกันทั้งหมดจะคอยๆ เจือจางลง ผมวารุนที่ 3 มันก็จะ

เหมือนกันๆ กับธุรกิจทั่วไปตองโตแลวแตกหรือตองมีธงหลักที่จะเขามาบริหารจัดการหรือสืบทอด 

(ประมุขตองสรางประมุข) รุนที่ 3 ตองมีไหลเขามา สรุปคุณธีรวัฒน วาทุกรุนตองมีการประชุมใน

การแฮนดเดิ้ล  เชนกรณีท่ี ผมเรียนวาธุรกิจครอบครัวทายที่สุดแลว สมมุติวาไมใชระบบ

คณะกรรมการหรือบอรดที่มีกรรมการอิสระหรือบุคคลภายนอกมารวมดวย ผมเชื่อวาตองมีคนคอย

เพง นี่ตองถือวาเปนขอยุติเหมือนเปนศาสตรสูงสุด ขัดแยงกัน ผมเชื่อวาตองมีคนที่เคาะได จะตอง

เปนคนสานสัมพันธ สานประโยชนรวมของบรรดาลูกหรือ บรรดาพี่นอง ซ่ึงมันกลายเปนทั้ง

ลูกพี่ลูกนองแลวไมใชเปนพี่นองเดียวกันแลว เราก็มองยอนกลับไปรุนทวดไมได เพราะวารุนทวด

เรื่องแบบนี้ยังไมมี เรายังไมเคยเจอ คงไมเหมือนที่มาก ช่ัวโคตร นั้นคงเลาไดหลายชวงแตของเราใน

เมืองไทยผมยังมองวาธุรกิจ มันตองอยูรอดได ผมวามีสวนหนึ่ง  แตถาเปนที่นี่นาจะไมใช 

 ผมมองวาตองวาง road map ใหแนๆ สมมติครอบครัวผม ผมก็ตองวางแผนใหลูกๆ ลูกๆ 

จะเติบโตไปในสายอาชีพไหน จะทําธุรกิจเองหรือ คือหลักๆมันมี 1. เปนลูกจาง 2. ทําธุรกิจเอง มัน

จะทําใหมันอยูรอด ซ่ึงความรูสึกผมทั้ง 2 ดาน ไดท้ังนั้น แลวแตลูกๆ เพราะวาถาในใจผมเองผมยัง

ไมใชเจาของธุรกิจนี้ ผมเปนแคตัวชวย ผมเปนสวนเสริม แตผมถามวาถาเปนพี่ชายคนโตคิดยังไง 
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คิดตางกวาผมเยอะ ยังไงธุรกิจนี้สามารถที่จะตองเติบโตตอใหไดแลวไมใชแครุนนี้แลวตายไป ตอง

วางทายาททางธุรกิจ การวางทายาททางธุรกิจผมเขาใจวาทุกคนก็เริ่มคุยแลว แมวาทุกคน อายุแค 40 

กวาๆ ทุกคนเริ่มคุยแลววาในแตละสาขาใครมีลูทางมี way เหมือนกับที่แมเขาวางทายาทไว เหมือน

วางกลยุทธใหรุนลูกจะมารวมงานดานไหนครบรอบดาน เชนคนโตยังไงก็สงไปเรียนวิศวะ ตามที่

พอวางไว สวนคนที่ 2ใหเรียนตามใจแม คือแมทําบัญชี ซ่ึงคนนี้แมเขารักมากและจบบัญชีการเงิน 

คนที่ 3 เรียนวิทย (ภรรยาผม) คนนี้อยากใหเรียนบัญชีแตไมชอบไปเรียนวิทยแตทายสุดก็จบ

ปริญญาโท บัญชีอยูดี คนที่ 4 แลวแตทําดานประชาสัมพันธ คนเล็กเรียนวิศวะ เขาจะวางแผนหลักๆ 

2 – 3 คนใหมาดูแลงานใหครบทุกดานของครอบครัว อันนี้คือความคิดของคนรุนพอแมเขา  ผมถาม

วาผิดไหม ผมวาถูกเลยเพราะวา เหมือนการสรางทีมถาคุณเรียนเหมือนกันเลย 1.ไมไดเสริมทีม 2.มา

แขงกัน เหมือนบุคลากรที่ไมได harmonize กันเลย บุคลากรมีดานบัญชีการเงินอยูหนึ่งอีกคนก็ยัง

เปนบัญชีการเงิน มันก็ไมไป fulfill สวนที่ขาดอยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นการแยกสาขาก็ดีคน

หลังๆ ก็ไมบังคับมากมายแตคนแรกๆ เขาบังคับ เทาที่เขาเลาใหฟง คนนี้ตองเรียนวิศวะ คนนี้ตอง

เรียนบัญชี เราก็ไมรูจิตใจเขาชอบหรือเปลา แตทายที่สุดผลลัพธออกมาก็ดีทีนี้รุนที่ 3 จะทํายังไง จะ

ไปบังคับลูกไดไหม ตอนนี้กลยุทธเรื่องสานสัมพันธ ผมวานาจะใชไดทําใหแตละคนงาย สังเกตงาย 

วๆาพี่ชายคนที่ 2 เขาวางแผนเอาไวดี อยางบานทุกคนอยูในรั้วเดียวกัน ใกลเคียงกันไมไกลกันเปน

กลุมกอน อยางบานหลังใหญ 3 หลัง หลังแรกของพอ-แม อีกหลังที่ 2 ของพี่ชายคนที่ 2 หลังที่ 3 

ของนองคนเล็ก พ่ีชายคนโตอยูถัดไปอีกซอย นองสาว (ภรรยาของผม) ก็อยูถัดไปอีกซอย คืออยูใน

ระยะที่เดินถึงกันอยูในหมูบานเดียวกัน นองสาวที่ออกไปมีหองใหไปนอนกับพอ- แม ก็ยังไปนอน

ทุกเสาร – อาทิตยเปนการสรางใหเกิด เขาเรียกวากลุมกอน เขาเรียกวาอยูพรอมที่จะเดินไปหากัน

ตลอดผมวานาสนใจ มีคํากลาวอยูคํานึง พ่ีวัฒนชัยสรางสระวายน้ําอยูสระหนึ่ง (ทุกคนมีลูกมากและ

วายน้ําเปนกีฬาโปรด อยูกลางบาน 3 หลัง พ่ีชายคนโตก็ไมสรางสระวายน้ําเอง แตไมใชเพราะ

ประหยัดหรือไมมีปญญาสราง แตเมื่อมีการวายน้ําเมื่อไร ทุกคนก็มาวายรวมกันเหมือนใช activity 

ท่ีรวมกันได เหมือนกลยุทธท่ีทําใหสนิทสนม มีโรงแบดมินตัน ทุกคนก็จะมาแขงแบงทีมกัน เอา

กีฬามาสานสัมพันธความรูสึกของคนในครอบครัว ต้ังแตวายน้ํา แบดมินตัน แลวมาเลนรวมกลุมกับ

ลูกพี่ลูกนอง แตละคนก็ใช activity นี้ก็เลยเกิดความสนิทสนมกัน เหมือนพี่นองไมเหมือน

ลูกพี่ลูกนอง วันนี้ผมวามันเปนกลยุทธท่ีดี อีกกรณีหนึ่งวางๆ ก็นัดตีกอลฟกัน ตีกอลฟระหวางพี่

นอง หลายคนตีกอลฟ ทุกคนตีไดหมดเปนสวนหนึ่งที่พยายามใหเกิดการรักษาระยะหางไมใหหาง

เกินไป 

 ผมวาสําหรับสามารถ  พูดชัดเจนมากวา CEO คนนอกทายที่สุดแลว เวลาเสวยสุข เขาจะอยู

ดวยเคียงขางเรา แตเวลามีความทุกขหรือเกิดปญหาขึ้นมาจริงๆ  เขาไมไดอยูกับเรา เพราะความที่เขา
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ไมใชเจาของ  ผมเขาใจวา attitude แบบนี้มีอยูในองคกรนี้เพราะวามันผานชวงนั้นมาจริงๆ ผมถาม

วาในอดีต กรรมการผูจัดการใหญ คุณวัฒนชัยก็เคยเปน ยุคกอนรุงเรืองก็เปนมาตลอดก็มีความคิด

อยางที่พูดก็เลยไปหา CEO คนนอกมา ตัวเองปรับเปนประธาน เปน chairman แตยังเปนประธาน

บริหาร มีอยูชวงหนึ่ง เคยใหคุณชาญชัย จารุวัตร มาเปนประธานกรรมการบริหาร ทายที่สุด พอตอน

วิกฤตปบมันหายหมดเราก็ไมไดวาเขา อาจมีความเห็นขัดแยง อาจมีแนวทางหรือ solution ท่ีไม

เหมือนกัน ทายสุดแลวคนที่ตองอยูมันคือขาของเจาของยังคงตองอยูจนทุกวันนี้ ตําแหนงนั้นก็ไมได

เปนคนนอก  

ผมมองวาตองสรางทายาทมานั่ง ในตําแหนงนี้ อาจจะมีบางชวงที่ทายาทโตไมทัน (เพราะมี

ลูกชา) สมมติโตไมทัน perform ไมทันอาจมีขัดตาทัพ  แตอยางไรก็ตาม ตองมีตัวจริงจากทายาทเขา

ไปนั่งในตําแหนงนั้น ท่ี ถามวารูสึกอยางไรกับ CEO ภายนอก คนที่ไดรับบทเรียนมาแลว ช่ัวโมงนี้

ผมวายาก มันมีคํากลาวอยูคําหนึ่ง คําวาเจาของมืออาชีพ ผมเขาใจวาเจาของมืออาชีพสําคัญมาก

เหมือนกัน มันตองเปนคนที่ไมใชเหมือนตัวเองเปนเจาของแลวจะทําอะไรก็ได มันตองรับฟงความ

คิดเห็นของทีม หรือของคนอื่นในระดับหนึ่งเหมือนกัน แลวก็ตองหมั่นเรียนรู หมั่นศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมเหมือนกัน เหมือนกับเรายกตัวอยาง ยอนกลับเราก็เคยเปนลูกจางมากอน เรากลาเรียกวา

ตัวเองเปนมืออาชีพมั้ย ผมกลาเรียกตอนที่อยู finance เราเปนมืออาชีพ แตพอทําแบบนี้ เราตองดึง

ความเปนมืออาชีพ คือความรูความสามารถเขามาใช ผมวามันมากกวาลูกจางทั่วไปดวยซ้ํา การ

แสดงใหเกิดการยอมรับ ในฐานะเจาของเขาจะมองอยูแลววาเปนคนที่ถาทํางานเต็ม 100 ทํา 50 ก็

ผานหรือทําแค 40 ก็ดุนๆ ใหเปน 50 ก็ผาน ถาเปนความคิดแบบนั้นผมวายาก ธุรกิจตองเจงแนๆ แต

ผมคิดยอนกลับวา ถาเรายังเปนเจาของยังทํางานหนักกวาลูกจางหลายเทานัก ตองทําใหมากกวาตอง

ทําโชวออฟใหไดมากกวา ถึงจะอยูรอด 

 รุนสูรุนตองใหเขารูจักลําบาก รูจักติดดินไมฟุงเฟอ ตองปลูกฝงใหเขารูสึกวาเขาไมใช

อภิสิทธิ์ชนเพราะคุณปลูกฝงใหเปนอภิสิทธิ์ชนเสมอ ผมวาไมได 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ณ  

กรณีศึกษาที่ 7 บมจ. ซีพี ออลล 
 



 
กรณีศึกษาที่ 7 บมจ. ซีพี ออลล  
คุณกอศักด์ิ    ไชยรัศมีศักด์ิ  
ตําแหนง : ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
สัมภาษณ เม่ือวันศุกรท่ี 15 กุมภาพันธ 2551 เวลา 16.00 – 17.30 น. 
ณ หนวยงานคุณกอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  อาคารซีพีทาวนเวอร ชั้น 24  
 
บมจ.ซีพี ออลล (เครือเจริญโภคภัณฑ) 
ประเภทธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ : ธุรกิจเกษตร ฟารม เคมีเกษตร คาปลีก-คาสง อาหารสัตว 
พัฒนาท่ีดิน โทรคมนาคม 
กอตั้ง        :    พ.ศ.2496 
ผูกอตั้ง     :    คุณเจีย เอ็กซอว 
ผูบริหาร   :   คุณธนินทร   เจียรวนนท    (รุนท่ี 2) 
     คุณกอศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์  (ผูบริหารมืออาชีพ-ไมใชสมาชิกครอบครัว) 
ภูมิหลัง 
 วรรณกรรมตางประเทศท่ัวโลกกลาววาธุรกิจครอบครัวสวนใหญจะสืบทอดธุรกิจไมเกิน
รุน (general) ท่ี 3 แลวหยุดอยูเพียงรุนท่ีสามนั้น  ผมคอนขางเช่ือไปทางวาถาชาวทางตะวันออก การ
อยูเกินรุน 3 นั้นยาก แตไมใชจะไมมีทาง แตการเกิน 3 รุนจะมีอุปสรรค แตตะวันตกตางหากท่ีวันนี้ 
ในสหรัฐอเมริกา คนอเมริกันมีความภูมิใจท่ีจะบอกกับทุกคนวาเขาเปนธุรกิจครอบครัว และมักเปน
บริษัทขนาดยักษใหญ  ผมถือวาการมองเชนนี้ เปนการมองอยางมืออาชีพ  และผมถือวาพวกเขามอง
ระยะยาวกวาคนอ่ืน   เขาภูมิใจในความเปนธุรกิจครอบครัวและเติบโตเปนบริษัทขนาดใหญระดับ
โลก ไมไดมองเพียงแตรักษาตําแหนงในบริษัทไว  และไมตองอยูภายใตตลาดหุน Wall Street แตถา
เปน SMEs ท่ีเปนครอบครัว จะมองประโยชนขององคกรระยะยาวกวา  CEO มืออาชีพ มืออาชีพ
โดยท่ัวไปจะเปนคนท่ีรักษาเกาอ้ี  แตไมคํานึงถึงประโยชนระยะยาวขององคกร จะมองระยะส้ัน
ขอใหรอดปากเหยี่ยวปากกาของ Wall Street เขาจะทําตัวเลขใหสวยหรู สุดทายท้ิงความเลวรายไว
ใหคนหลัง  ซ่ึงก็ไมสนใจเพราะทําพื่อประโยชนของคณะบริหารของเขาเอง  ยกเวนคนบางคนท่ีจะ
ถวายชีวิตใหก็อีกเร่ืองหนึ่ง แตการเปน บริษัทใหญท่ีมีความเปนครอบครัวกลับมีความภาคภูมิใจ 
เชน บริษัท  เอสเฮชวี เปนเจาของบริษัทคาถานหิน เจาของเหมือง ตนตระกูลเปนคนสรางเมือง 
Rotterdam  สรางทาใหกลายเปนเมือง เปนธุรกิจพลังงาน เปนผูกอต้ัง แมคโคร และมาลงทุนใน
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ประเทศไทย  มีอายุเกาชั่วอายุคนแลว ผมไดไปเจอกับตัวเอง นั่งกินกาแฟที่เซี่ยงไฮ ซ่ึงในยุคนั้นเปน

เศรษฐีอันดับที่ 20 กวา ของโลก  

     Family   Tree  

ตระกูลเจียรวนนท 

รุนที่  1 รุนที่ 2 

1.  นายเจีย      เอ็กซอว 

    + นางกิมกี่ 

 

 

 

 

 

 

 
 

+  นางกานดา 

 

 
 

2.  นายเจียเฉียวฮุย 

+ นางทองหลอ 
 

+ นางเจียร 

 

 

 

 
 

+ นางยุพา 

1. มุยเอ็ง 

2. วนิดา 

3. อุษณี 

4. ศรี 

5. จรัญ 

6. อัมพร 

7. มนตรี 

8. ศิลดา 

9. ธนินทร 
 

1. อุไร 

2. สุเมธ 

3. จริยา 
 

1. อภิชาต 

 
 

1. เกียรติ 

2. ทัศนีย 

3. กรรณิการ 

4. วัลลภ 

5. เชิดชัย 
 

1. ประทีป            4.  มนู 

2. พงศเทพ          5. มนัส 

3.    ภัทนีย            6.วัชรชัย 

แหลงที่มา: ปรับปรุงจาก Veerasak  sonsuwan, 1996. 
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ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตอยางยั่งยืน 

 ผมเชื่อวาทางตะวันตก ถามีความเปนบริษัทครอบครัวแลว เขาจะใจแข็งที่จะจํากัดสมาชิก

ในครอบครัว ใหเหลืออยูนอยที่สุด ใหอยูเฉพาะแกนนํา ไมเปรอะเหมือนชนเอเชีย คนเอเชียอยาง

ตระกูลใหญ ๆ บางตระกูล มีญาติฝายเมีย ญาติฝายแม (เอามาหมดเลย) รวมแลว 100 กวาคน (นั่นคือ

ตะวันออก) ซ่ึงไมดี แตทางตะวันตกเทานั้นที่มองวา ประธานกรรมการหรือ CEO  ใหอยูในมือของ

ตระกูล ซ่ึงจะเขามายุงในที่ทํางานไมกี่คน อาจจะ 1-2, 5-8 คน แลวรูหนาที่ และญาติหรือพี่นองที่ไม

ควรอยูตรงนี้ก็ไปเลย แต คุณอาจจะมีหุน แตคุณหามเปนกรรมการ หามมายุงเกี่ยวกับการบริหาร

ระดับสูง คุณเปนแคหุนสวนไปไมตองการใหมาเบียดเสียดกลาย เปน 10 เปน 100 คน    ผมคิดวา

ตองเอาสมาชิกครอบครัวมาไมตองมาก แตเลือกสรรเฉพาะคนเกง ๆ มา  นั่นถึงจะมีความยั่งยืนของ

ธุรกิจครอบครัว และยังจะวางกลยุทธตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคกรในระยะยาวกวา CEO มืออาชีพดวย

ซํ้าไป ท่ีวาทําไมในเอเชียธุรกิจครอบครัวจะอยูไมเกินรุนที่ 3 ก็เพราะวาพลังมันลดลง เพราะใน

จํานวน 20 คน ถามีคนไมเกง 3-4 คน ก็เตะถวงแลว แลวใน 3-4 คนนี้ก็ไปเบง ไปกอใหเกิดปญหา ท่ี

ไมใชเรื่องซึ่งควรหลีกเลี่ยง แตเขาไมหลีกเลี่ยงเพราะมีคนไมเกงที่เปนญาติจํานวนหนึ่ง ตรงนี้คือ

ปญหา เวลาประชุมก็จะมีปญหา มันไมเปนเพียงแตการคุยในโตะ บางทีมีลูกนอง ๆ ก็ไปทะเลาะกัน 

มันลึกยิ่งกวานั้น ปญหามันซึมลึกยิ่งกวา  ถาพูดจาไมเขาหูกันบนโตะ ทําใหเสียหาย ถาประธานเกง 

ก็ไมฟงก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น มันมีอะไรมากกวานี้ คนไมเกงแลวยังเปนญาติและมีลูกนองอีกมากมาย

หลายคน ปญหาก็ตามมาอีกมากมายเชนกัน 

 สําหรับในเครือ ซีพี ออลล ก็จะจํากัดจํานวนคนที่เปนญาติใหนอยที่สุด โดยพยายามที่ให

องคกรนี้ยืนยาวเกิน 3 ช่ัวคน เพราะจํานวนลูกหลานมีนอยมากที่เขามาอยูในนี้  ถาเทียบกับเครืออื่น 

ไปศึกษาไดเลยวาเครืออื่นครอบครัวใหญ ๆ เปน 100 ขึ้นไปทั้งนั้น บางเครือ 300 คน ซีพีก็เห็นจะมี

ก็คุณศุภชัยที่เขามา จํานวนลูกของพี่นองของทานประธาน รวมแลวมีลูกหลานมาทํางานไมเกิน 10 

กวาคน นั่นไมใชหมายความวาจะมีอํานาจอยูสวนกลางแกนกลาง เราใหไปรับผิดชอบ บริษัทนั้น 

บริษัทนี้ ดีไมดีก็มีจํากัดจํานวนสมาชิกครอบครัวไว อยางสมมติวา สวนใหญเจียรวนนทจะใหลูกมี

บทบาทบางจุดที่ไมกระทบกระเทือนกับบริษัท นั่นคือยังมีความคิดที่จะจํากัด (limit) จํานวน แต

อาจจะอยูกึ่งกลางระหวางตะวันออกที่ เอามาทีละ 100-200 คน หรือตะวันตกที่เอามาเพียง 5-8 คน 

ประเด็นอยูตรงนี้ เขามาตองเกงและไมใชเขามาแลวเขามาควบคุมดูแล (nominate) และปจจัยของ

การอยูรอดและยั่งยืนอีกเรื่องคือ  อํานาจการตัดสินใจตองชัดเจน มีครอบครัวที่มีความไมชัดเจนวา

เรื่องนี้จะใหใครตัดสินใจบาง เพราะบางครั้งคนนี้มีอํานาจในการตัดสินใจอยูเรื่อย แตบางที่ตัดสินใจ

ไปแลว พอก็มาขวาง บางทีปูก็ออกมาอีกคน  คือการแสดงบทบาทและอํานาจตัดสินใจ ของตระกูล

ตองชัดเจน ตําแหนงหนาที่ของสมาชิกในตระกูลนี้ตองชัดเจน จะตองอยูในอํานาจเทานั้นเทานี้  
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เชน พี่ใหญ เปนเบอรหนึ่ง  นองเบอรสอง ไมลงรอยกันกับพี่คนโต คอยเลนงานลับหลัง จะเกิด

อะไรขึ้น ตัดไมขาด ตระกูลก็ตัดไมขาด ทําผิดอยางนี้ 2 ครั้ง ถาเปนมืออาชีพ  คุณก็ไปไดแลว แตนี่

เปนนอง เอาวิสาสะกันเองมาขัดขวางการดําเนินงานอยางนี้ก็แย อํานาจหนาที่ (authority)   ตอง

ชัดเจน ซ่ึงทําไดไมงาย เพราะความเปนญาติทําใหเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไมเปนไร ใชม้ัย   

 ความโปรงใส ของพี่นองทุกคนของผูมีอํานาจทุกคนตองโปรงใส ถาไมโปรงใสก็มีปญหา

และยุงยากอีก เชน บางคนมีวิสาสะมีธุรกิจสวนตัวภายนอก และเอาธุรกิจสวนตัวขางนอกมาเอา

ประโยชนกับองคกร  หรือไมก็กงสีมาพาล ถาไมไดผลประโยชนเทาที่ควร ความไมชัดเจนโปรงใส

ของธุรกิจของครอบครัวที่ผูบริหารแตละคนในครอบครัวมายุงดวยจะทําใหเสียระบบ นี่คือจุดตาย

อีกจุด เชน เปนธนาคารแตเอาเงินใหลูกหลานของตระกูลไปใชทํามาหากิน ก็พัง สมควรใหตระกูล

โดนถอดจากแบงคไป  

 สําหรับเรื่อง ธรรมาภิบาล (good governance) บริษัทครอบครัวถาอยูอยางเปนครอบครัวยัง

ไมเขาตลาดหลักทรัพย ยังไมตองสนใจคํานึงถึง good governance  แตถาเขาไปแลวมันมีครอบครัว

ไมนอยที่เขาตลาดหลักทรัพย บางครอบครัวที่ยังทําใจไมได ท่ีจะดูแลผูถือหุนรายยอยไมได ยังถือ

วิสาสะใชอํานาจบาตรใหญ ยังไมทํา good  government 100% ตรงนี้เปนจุดตายอีกจุด  จะทํา good 

governance ก็ไมได ไมทําก็ไมได ตองมีคนคอยจับตามอง สุดทายก็ตองตกแตงบัญชี  ในตลาด

หลักทรัพยท่ีสมาชิกครอบครัวยังเปนกรรมการทั้งหมด จะทําใหเกิดความไมโปรงใส ความไม

โปรงใสของธุรกิจครอบครัว เอาบริษัทมายุงกับธุรกิจสวนตัว ตองเอาจริง กรณีพ่ีนองเปน director 

ถา director ไมโปรงใสตองจัดการอยางเด็ดขาด ลงโทษอยางจริงจัง   ท่ีออสเตรเลียทําไปแลว  

เมืองไทยตองพิสูจน  วาความผิดของกรรมการที่ไมไดผิดโดยสุจริตใจแตผิดโดยตั้งใจ  ประเด็น

ความอยูรอด ถาเขาตลาดหลักทรัพยแลวยังทําตัวเปนครอบครัว เกือบ 3ใน4 วันนึงจะตองเสียใจ เชื่อ

วาประเทศไทยกําลังกาวไปสูความเอาจริงมันอาจจะไมไดผิดในวันเดียวแตในระยะยาวอาจผิดถา

บริษัทหลักทรัพยเขมแข็ง ตองเอาเขาคุกจริง ๆ ไมใชแคบริษัทครอบครัว  

 การแตกหนอทําธุรกิจดานอื่น ๆที่ไมใชธุรกิจหลัก หรือการ diversify นั้น ปูนซีเมนตก็ทํา 

วิธีการตัดแขนตัดขาไมเกี่ยวกับครอบครัว ประมาณป 1989  เรื่องนี้เปนแฟชั่นมีการทํา diversify ท่ัว

โลก ในวงการธุรกิจยอมรับวาการดําเนินการ diversify เปนความคิดที่ผิดเพราะ เงินที่ลงไปนั้นสูญ

เปลาตอใหบริษัทนั้นรอดก็ไมไดสรางความแข็งแกรงใหองคกร  เปนการไปลงทุนในธุรกิจที่ไม

ถนัด แตถาเปนการทําการรวมธุรกิจในแนวดิ่ง (integration)  ถาไมมีวิกฤตอยู ผมวานาจะทําได  

 ในเรื่องของนวัตกรรม ไมจําเปนตองเปนครอบครัวก็สรางนวัตกรรม (innovation)  ไดใน

ดานการจัดการ  ผมเชื่อวาตระกูลที่มีการอยูรอดและมีการจัดการมาดี อยางเชนธนาคารกสิกรไทย  

ซึ่งตอนนี้คุณบัณฑูร เหลือหุนอยูไมมาก คุณบัณฑูร ไมไดนําคนในครอบครัวมาบริหาร แตมี
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นวัตกรรมการจัดการที่ดีจึงผานพนวิกฤตมาได  ตอนนี้ ซีพี ออลล กําลังมีนวัตกรรมใหม นําระบบ 

TQM มาใช ในการ โดยมีวัตถุประสงคคือ (1) ตองการเกณฑ TQA ใหเปนที่ยอมรับ (2) สราง

ทัศนคติท่ีดีวาเมื่อตอไปถามีอํานาจในองคกร ตองคิดถึงสังคมอยางไมเห็นแกตัว (3)  ถามาเรียนถา

สามารถทําเกณฑ การดูงานจะเทียบเปนหนวยกิตวาเปนกี่วิชา โดยไปเทียบกับระบบมาตรฐานของ 

สกอ.เพื่อนําไปลดปริมาณการเรียนของปริญญาโทได ถารวมมือกับ 6 สถาบันใหเนื้อหา เปนจํานวน

หนวยกิตได เราไมอยากเห็นองคกรเอกชน เปนองคกรที่เห็นแกตัวสังคมรังเกียจวาคาขาย  เปน

กิจกรรมเพ่ือสังคมของเรา 

 CEO  รุนที่ 2 มีสวนในการจัดการความสัมพันธของครอบครัว ถาจัดการไมดีก็มีปญหา 

สําหรับผูกอตั้งมักจะเกง จึงไมมีปญหาในเรื่องการจัดการ แตปญหาจะเกิดที่ รุน 2-รุน 3 ภาระพวกนี้

ตองอยามากเกินไปเพราะจะใช “พลัง” การมีสมาชิกครอบครัวในองคกร ถามีมากปญหาก็มาก มีคน

นอยบางทีปญหาก็มาก   ก็แปลวาปญหาไปเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวนั้น นอยจริงแตเกเรมาก 

ทะเลาะเบาะแวงกัน ถาผูกอตั้งยังบริหารจัดการอยูไมมีปญหา สวนใหญคนกอตั้งเกงมาก มีภาวะ

ผูนําสูง และเด็ดขาด  ตระกูลนี้ควรใหลูกหลานไปทํางานที่อ่ืนกอน 5 ป เพราะถาเขามาทําแลว ไมมี

ประสบการณ ไมรูจักโลกภายนอก เอาใจกันมาก จะไมไดงาน เพราะถาไปเติบโตในตางประเทศ

หรือองคกรอื่น  และยิ่งถาลูกหลานคนใดถาสามารถเติบโตในองคกรอื่นได นั่นแหละคือของแท แต

ท่ีเห็นมาเยอะไมมีใครทําได สวนใหญจะเรียกใหกลับ เพราะพอเรียกกลับมาชวยรับตําแหนง บอก

วาไมไหวแลวมาชวยหนอย  เพราะความไมเชื่อใจผูอ่ืน 

 ผมเชื่อวา ผูกอตั้ง เปน factor สําคัญที่จะทําใหธุรกิจครอบครัวอยูรอด ถาบริหารจัดการ 

ความสัมพันธระหวางครอบครัวไมดี ก็ลมตั้งแตรุนกอตั้งแลว และตองมีความเด็ดขาด ถาแกปญหา

ไมได ปญหามักจะเกิดกับธุรกิจรุน2 -รุน 3 ตอไปแนนอน  ในประเด็นการวางแผนสืบทอดธุรกิจ 

(succession planning) ผมเห็นวา (1) ใหไปทํางานที่อ่ืนอยางนอย 5 ป คือไปใชชีวิตแบบคนธรรมดา 

ไดไปเรียนรูประสบการณภายนอก และใชเวลาในบริษัทครอบครัวตัวเองอยางนอยอีก 5 ป ใน

ครอบครัวตัวเองโดยเริ่มตั้งแตระดับลางขึ้นไป ถึงจะมีคุณภาพ  อายุ ประมาณ 34-35 ป ความ

รับผิดชอบสูง   เพราะจบอายุ 25 ป ฝกงานอายุ 35  ป พอทํางานก็อายุ 45 ป กําลังพรอมเต็มที่  

 ในประเด็นที่วา ผูกอตั้งรุนลูกควรจะมีแผนเตรียมไววาจะตองเรียนอะไร จําเปนหรือไมท่ี

ตองกําหนดตําแหนงให ผมวาไมควรกําหนดให  คนบางคนอยากเรียนดนตรี ก็ใหไปเรียน  ถาลูก

คนใดคนหนึ่งอยากเรียนอะไร ควรปลอยใหเรียนตามที่ชอบ ฝนมันไมดี ถามีลูก 1 คน แตไมชอบทํา

ธุรกิจของครอบครัว ถาลูกชอบอาชีพอื่น ก็ใหเปดบริษัทที่ชอบใหไปบริหารจัดการ  ไมจําเปนตอง

ยกบริษัทใหลูกทํา แตใหใชมืออาชีพทําแทน เพราะสามารถสรางลูกนองที่เชื่อถือได แลวคอย

แตงตั้งใหลูกเปนประธานกรรมการ  ตองตามติดคณะกรรมการ หรือถาบริษัทใหญจริง ๆ ก็จะเชิญ
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คนอื่นหรือมืออาชีพมาเปนประธาน ใหลูกเปนรองประธาน ไมจําเปนตองใหลูกมาทําตอ การ

สืบทอดธุรกิจอยางสมบูรณจะไมมีเกิดทุกกรณีเสมอไป  พอที่เอาลูกมาสืบทอดทั้งอํานาจและความ

รับผิดชอบ หลายคนทะเลาะกับลูก ต้ังไปอยางนั้น สุดทายทําจริงก็ไมได หลาย ๆครอบครัวจะ

ทะเลาะกัน นําไปสูความลมเหลวของธุรกิจ  ก็ไมสมควร  กรณีเอาลูกเขาสูธุรกิจตั้งแตเล็ก ๆ  ผมยัง

ไมเห็นดวยที่จะใหลูกมาคลุกคลีกับธุรกิจตั้งแตเล็ก  ๆ เพราะจะถูกครอบงําดวยระบบความคิดเดิม ๆ  

ไมเกิดความคิดสรางสรรคในธุรกิจหรือเกิดมุมมองใหม ๆ 

 ประเด็นเรื่อง วัฒนธรรมองคกรของธุรกิจครอบครัว ผมมองเห็นวาทุกองคกร ไมวาจะเปน

ครอบครัวหรือไม สําคัญที่สุดคือวัฒนธรรม คาขายอะไรเปนเรื่องเล็ก อยูท่ีทีมงาน ถาของดี ไมมี

ทีมงานก็ไมรอด ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมที่หลอหลอมแข็งแรงพอหรือไม วัฒนธรรมครอบครัวไม

สมารท  และตองทําธุรกิจอยางยุติธรรม ครอบครัวตองหลอหลอม ดานการจัดการตองมืออาชีพ  

 

บทสรุป  

สุดทาย ผมเห็นวาความสําเร็จของทุกอยางอยูท่ีใจ ถาใจมองแตคนในครอบครัว ไมมองคน

นอกเพราะมีอคติ จะไมมีการเขากันได คนขางนอกอาจจะอยูแค 8 ป  ถาใจไมกวางจะไมสามารถทํา

กิจการได ทุกอยางตองอยูท่ีใจ ผูกอตั้งที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจตองมีใจที่หนักแนน กวางขวาง 

มีเหตุมีผล ไวเนื้อเชื่อใจ อยางที่ผมไดกลาวมาแลวทั้งหมดขางตน  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ด 

กรณีศึกษาที่ 8 บมจ. ที. เค. เอส. เทคโนโลยี 
 



 
กรณีศึกษาที่ 8 บมจ. ที. เค. เอส. เทคโนโลยี 

คุณวีระชัย ศรีขจร  

กรรมการผูจัดการ  

สัมภาษณเมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ 2551 เวลา 8.30 - 9.30 น. 

ณ หองประชุมยอย บมจ.ที เค เอสฯ จังหวัดสมุทรสาคร 

 
กอตั้ง     :     พ.ศ. 2497 

ผูกอตั้ง  :     แต เกียง เซ็ง 

ผูบริหาร:    คุณสุพันธุ  มงคลสุธี  ประธานกรรมการบริหาร 

 คุณวีระชัย ศรีขจร     กรรมการผูจัดการ  

 คุณศิริวรรณ สุดกาญจนะ (ภรรยาคุณสุพันธุ) กรรมการ 

 

Family  Tree 

ตระกูลมงคลสุธี 

 

รุนที่  1 รุนที่  2 รุนที่ 3 

แต เกียงเซ็ง 1.  สุพันธุ 

       +  ศิริวรรณ 

1. สุดธิดา 

2. สุพรรณษา 

3. จุติพันธุ 

4. ศรุตา 

แหลงที่มา : รวบรวมโดยผูวิจัย, 2551 

 

ภูมิหลัง 

 ตอนที่จะมอบใหคุณสุพันธุ อากง มีคุณสุพันธุคนเดียว ต้ังแตคุณสุพันธุเขามาทํา ธุรกิจนี้ทํา

ต้ังแตรุนพอตั้งแตคุณสุพันธุเกิด ส่ิงที่เกิดจริง ๆ แลว อยาเรียกวามอบใหแตใหเอาไปทําตอ แรก ๆ 

ทําสมุด เครื่องเขียนเรื่องงานพิมพเริ่มที่คุณสุพันธุ ที เค เอส เทคโนโลยี ทําธุรกิจการพิมพ แตบริษัท

มีบริษัทลูกในเครือถือหุนอยู 50 % เดิมถือ 100 % ยอดขาย รอยกวาลาน ตอมาไตหวันสนใจก็

มารวมลงทุน 50 %   ไดกําไรดี มีบมจ.ซินเนค ซ่ึงกําลังเขาตลาด  ที เค เอส เปนการพิมพเอกสารที่
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สําคัญที่ตองระมัดระวังสูง  ทานประธาน (คุณสุพันธุ) มี ลูก 4 คน คนโตจบจุฬาฯ แลวทํางาน

เปนอนาลิส อยูท่ี บล. อยูระยะหนึ่งไปเรียนภาษาที่จีน และตอนนี้ไปเรียนตอMBA ท่ีอังกฤษ จบมา

หลายปแลว ถาถามผม วันหนึ่งอาจเรียกลูกเขามาชวยกิจการ แตขอใหหาประสบการณเยอะ ๆ ผาน

เสต็ปการเรียนรู ผานการหาประสบการณอยางนอย 4-5 ป ตอนนี้นาจะประมาณนั้น  

 โอกาสที่จะผานเห็นบริษัทฯ เติบโตยั่งยืนถึงลูกหลานที่มีปญหาหรือไมมีปญหา จะมองไม

เห็นและมันจะยาวมากผมมาอยูในรุนลูก (คุณสุพันธุ) ผมวามันไมนาจะเลวรายขนาดนั้น เพราะผม

เริ่มในธุรกิจลงทุนเมเจอรแคป (หมายถึงการศึกษาขอมูลของบริษัทในตลาดหลักทรัพยกอนแลวเขา

มาลงทุน 25 %) 

 เมื่อประมาณ 20 ปท่ีผานมา มีโอกาสไดคลุกคลีกับบริษัทมามาก มีหลายบริษัทที่ผมเปน

ไดเรคเตอร สวนใหญเปนธุรกิจครอบครัว จากวันนั้นถึงวันนี้ ตอนนี้ธุรกิจที่ผมเคยไปลงทุนดวยก็ยัง

อยูในตลาดฯ แตท่ีเห็นสวนใหญเปนประมาณรุนลูก   ถามวาดูแลวแนวโนมบริษัทเหลานั้น รวมทั้ง

ท่ีอยูในอนาคตจะเปนอยางไร 

  
 ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืน 

  หลาย ๆ บริษัทที่เปนครอบครัว ถาไมคิดปรับปรุง หรือเปลี่ยนอะไรก็คงอยูยาก ตองปรับตัว

เปลี่ยนแปลงใหเขากับสภาพแวดลอมทางธุรกิจได ไมเชนนั้นอยูลําบาก อยาวาแตยั่งยืนเลย แตยังไม

อาจจะโตไดเลย เพราะระบบมันตองเปลี่ยน มีอะไรที่ไมเหมือนเดิม ดานบริหารจัดการ การเงิน 

เหลานี้บางทีคิดวาไมจําเปน โดยรวมแลวผมไมรูสึกวา เจนเนอเรชั่นที่ 3 จะไปไมได ถาดูตัวอยาง 

เจนเนอเรชั่นที่ 3  ดูธนาคารกรุงเทพ ดีข้ึนดวย แตอาจเปนอีกรูปแบบหนึ่ง  ก็ไมมีปญหา ผมเคยอยู

ธนาคารกรุงเทพ ผมอยูไมทันคุณชิน  แตทันคุณชาตรี และคุณชาติศิริ  คุณชิน คุณชาตรี ใช คอน

เนคชั่น คุณชาติศิริใชความรูกับคอลเนคชั่น ตอมาธนาคารกรุงเทพมีการซื้อตัว pro มาก ถาเทียบกัน

กับธนาคารอื่นไมได แตถาเปนเจนเนอเรชั่นที่ 3 แลว fail ผมไมเห็นจริง ๆ   ไมสามารถ comment 

ได เพราะเห็นภาพไมชัดเจน  

 นักบริหารมืออาชีพยังเปนสิ่งจําเปนในปจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพย 

มันเปนอยางนั้นมาตั้งแตตนแลว ไมง้ันผมคงไมลงทุนดวย บริษัทที่เปดออดิเตอรบัญชีเดียว พรอมที่

จะ recruit คนเกงมีประสบการณ เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับองคกร  ทุกแหงมีหมดแตมองวา

ทุกแหงมีการเปลี่ยน ในปจจุบันมีอาชีพมีเกือบจะในทุกองคใหญท่ีเติบโตยั่งยืน   

 ประเด็นเรื่องการสืบทอดธุรกิจผมคิดวาคงยังไมมี ทานประธานยังอายุนอย (46 ป) คงยังไม

ลงเร็วขนาดนั้น แตถามีเรียกวามีการวางแผนผมวาไมมี ถาเทียบกับคนที่อยูในงานปจจุบันกับ

วางแผนใหลูกเขามา ลูกคนที่อยูปจจุบันมี สําหรับลูกไมไดซีเรียส  ถาถามผม ท้ัง 3 องคกรมีการ
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วางตัวหาคนเขามาเติมในสิ่งที่ขาดอยูตลอด จะเอาลูกเขามาไมดี เพราะเขาคงมองเห็นอยางที่ผมเห็น 

เพราะยังมีเวลาอีกยาวไกลเขามาก็คงไมไดเปนใหญเพราะถาเขามาก็คงระยะยาวเอาคนมี

ประสบการณมาบริหารกอนใหธุรกิจไปไดเรื่อย ๆ ดีกวา  แลวเครือญาติ  ไมมี เครือญาติก็อาจมี

ภรรยาดูแลเรื่องการเงิน เปนกรรมการดูแล back office ทั้งหมด ชื่อคุณศิริวรรณ สุดกาญจนะ   

ทายาทอื่นไมมี  TKS ไมมีปญหาเรื่องเครือญาติ เขามาไมมีเรื่องความสัมพันธ ปญหา professional 

กับเครือญาติ ไมมี  ความจริง ตัวผมมีทางเลือกของบริษัทเยอะที่จะลงมาบริหาร แตเลือกที่นี่เพราะ

ผมดูแลว จะบอกวาไมมีท่ีไหนก็คงจะบอกไมได เพราะธุรกิจครอบครัวเราทําแตเราตองหันไปมอง

ที่ประธานวาคิดอยางไร ดูที่ประธานถาคุยกันแลวเขาใจงายกวา คิดวาประมาณนั้น ถามวาคุณ

ฟรีแฮนดเลยหรือเปลา มันคงไมมีท่ีไหนมีนอกจากตองไปทําธุรกิจปูนฯ ท่ีไมมีหุนเขามาเกี่ยว ถาทํา

ก็ตองมีบอรดเยอะ มันก็ไมตางกัน ถาจะมองทุกระดับเปนครอบครัว  นาจะมองวิธีการของคนที่มา

ทํางานในบริษัทวามาจากทางหุนใหญหรือเปลา ท่ีนี่ตองยอมรับวาก็ยังเปนครอบครัวอยู แตมันเจือจาง

เยอะเพราะวาคนที่เขามาดูแลถือวานอยมากถาเทียบกับทั่ว ๆไป 

 เอาเปน 2 ประเด็นความเปนธุรกิจครอบครัวจะเดินหนาไปไดไมดีนัก  สมัยผมทําเมเจอร แคป 

สําหรับผม คอนขางเช่ือมั่นวาธุรกิจที่จะดําเนินไปไดนาจะเดินไปดวยดี ตองเริ่มจากธุรกิจครอบครัว 

ถึงอยางไรก็ตาม ครอบครัวก็ยังมีคนในครอบครัวดําเนินธุรกิจอยูถามวาการเปนมืออาชีพทํางานไม

เต็มที่ใชไหม แตผมวาสมาชิกครอบครัวจะตั้งใจทํางานมากกวามืออาชีพ เพราะความรูสึกของการ

เปนเจาของ แตส่ิงที่เพิ่มเติมก็คือ เขามีการพัฒนา จะยอมรับอะไรใหม ๆ ไหมประการแรก ยอมรับ

ใน professional ของเราหรือเปลา ในสวนตาง ๆ ไมเฉพาะ MD ทุกสวนตองเติมใหเต็ม สําหรับที่นี่

หรือที่อ่ืนๆ  ก็ตาม การยอมรับอะไรใหมๆ ความยอมรับที่นี่ลักษณะมันมีอะไรบาง เรามีมาตรฐาน

ม้ัย TKS คุณภาพสําคัญเรื่องการ management เปนบริษัทที่ทํา ISO เปนบริษัทแรก การทําการพิมพ 

ISO แรก ๆเปนประโยชนมาก แลวตอยอดมาจนกระทั่ง ISO9000-  ISO14000 เรามี KPI มาใช คือ

ผมเชื่อวา มันเหมือนกับเอามา apply ทุกอยางเขามา ท่ีนี่ถาถามหลาย ๆคนถึงบาลานซสกอรการด

(balance scorecard) วาเปนอยางไรจะตอบไมได ท้ังที่ทํากันอยูทุกวันผูบริหารทุกคน เราพยายาม

จะเซ็ทขึ้นมา อยาง KPI หรือ benchmarking  แตทุกอยางตองคอยเปนคอยไปทีมงานที่นี่มีสวนเทียร

สัก 2-3 เทียร ท่ีเปนโปรดักชั่น รวมทั้งหมด 600 คน ผมคิดวาเกินครึ่งเปนระดับ เวิรกเกอร สวน

หัวหนาของกลุมนี้จบ ปวช.-ปวส. ปริญญาตรี นิดหนอย วิธีการที่กําหนดอะไรใหม ๆ ก็จะ

สอดคลองกับสิ่งที่มี 

 การทํางานทุกอยางตองสอดคลองกัน เราก็พยายามที่จะมีเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเหมาะสมเขามา 

ถาพูดถึงTQM คือเราคงเดนในลักษณะที่มันเอาวิธีการไปใชแตคงไมสามารถจะบอกไดลักษณะที่มี

ทีมคอนซัลตท่ีจะเอาไปทําแตคิดวามันเปนสวนประกอบ เรามี QC อยูพ้ืนที่เอง ท้ังหมดTQA 
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บางสวนที่มาคอยดูระบบคิดวาเปนสวนประกอบ เนื่องจากงานของเราทํางาน ซิเคียวริต้ี ดิจิตอลเปน

หลัก บางอยางบังคับเราเองจากลูกคา   การที่เรารับงานกกต. พิมพบัตรเลือกตั้ง พิมพบัตรสว.ส่ิง

หนึ่งที่ทําไดเพราะจะมีเงื่อนไขคือมีโรงพิมพท่ีสามารถผลิตแค 2 โรง  เปนเรื่องของระบบภายในที่ 

นั่นคือสิ่งที่เราทําการเทคโนโลยีคอนขางมากการที่เราติดตั้ง ระบบสแกน ระบบการเขา-ออก กลอง

วงจรปด เปนเรื่องของระบบที่เรานํามาใช อันนี้เรียกวาการพัฒนางานดานนี้มากเทาการพัฒนาคน  

ถือวาเปนการปรับปรุงในวิธีการทําในเรื่อง management ของเราเพราะทุกคนตองรูในระบบนี้

ท้ังหมด ไมใชคนเดียวมาคิด  อยางงาน ยูปาที่จะถึง ซ่ึงเปนงานระดับโลก 4 ปมีครั้ง เราสงคนไป 10 

คน คาใชจายคนละ 100,000 บาท เพราะวาไปเปนทีมซิเคียวริต้ี  งานดิจิตัล งานการพิมพท่ัวไป หรือ

พารตเนอรนักธุรกิจตางประเทศ  มีการสงคนไปดูงานตางประเทศ เขาดูเรา เราดูเขา  ตางคนตาง

วิจารณ อันนี้คือผูประกอบการดวยกันเปนญี่ปุน ออสเตรเลีย มีการเบชมารค เรามีการเบชมารคกับ

ในและตางประเทศอยางประเทศเราตองรูคูแขงเขาไปถึงไหนอันนั้นเราดูเพื่อรู  แตท่ีนี่ไมใชเจาบุญ

ทุม แตเวลาลงเครื่องแตละเครื่องที่ทําใหเราไดงานใหญ ๆหลาย ๆ งาน เราตองรูวาถาเราลงเครื่องเรา

ตองทําไงจึงคุม เครื่องดิจิตอลสี มีเปนเจาแรกในเมืองไทย แลวก็มี True TTT ส่ังตามเรา เราอยาก

พัฒนาในแนวนี้ดวยมากกวา ถาเราอยากใหคนของเราออกไปดูท่ีจะรูวาโลกภายนอกไปถึงไหนตอง

พยายามคุยกันวาจะทํายังไง ในไทยตองหาวิธีรูวาชาวบานตองทําอะไร 

 วิสัยทัศนท่ีทําใหธุรกิจอยูรอด ไมวาเปนในตลาดหรือไม ก็ตาม อยางเรากําลังพิมพธนบัตร 

เปรู ซึ่งเขาอยูในธุรกิจมาประมาณหลายรอยป  เต็มที่ 100 % ยังคงอยูไดโดยไมเขาตลาดฯแตถามวา

ทีมงานเปน Pro หรือไม กําลังจะบอกวาอยูในตลาดเปนครอบครัวหรือไมก็ตาม CP ผมก็วาไมผิด 

จะเปนครอบครัวหรือไมก็ตาม คนที่ทํางานสวนใหญเปนผูจัดการมืออาชีพทุกคน เชื่อวาธุรกิจ 

ครอบครัวเปนอะไรที่ดีไมเสียหายแลวเขาตลาดแลว ถามีลูกหลานเขาไปอยู ผิดมั้ย ไมผิดแตตองอยู

ในจุดที่เหมาะสม  และมีความสามารถจริง ๆ ตองคอนเซนเทรดกับธุรกิจที่เปนเจาของอยู แตขณะเดียวกัน ถา

พรอมจะทําในตําแหนงที่สําคัญก็ทําไดถาไมง้ันก็ recruit มืออาชีพ ถาฉลาดพอคงไมทําเพราะธุรกิจ

จริง ๆ ตองขยายงานไปเรื่อย ๆ เพราะ CEO จะ concentrate ในงานแตละงานที่รับผิดชอบ  ผมเองก็

คอนเซ็นเทรดที่นี่   ที่นี่ถาคุณสุพันธุไมเขามาทําไดไหม ก็ทําได     ถาทําเองคุณสุพันธุสามารถมอง

ไดกวาง ถาเปน CEOตองมีความรับผิดชอบ 

 ในกรณีท่ีคุณสุพันธุมีทายาท มีการดึงทายาทเขามาในธุรกิจหรือไม คุณสุพันธ เขาก็มอง ผม

คอนขางเห็นชัด ถาพูดถึงลูกคุณสุพันธุ เมื่อกี้คนโต คนรองลงมาเรียนดานเอ็นจิเนียริ่ง/ ไอที ซ่ึงเทาที่

รูไดเขามาชวยทําอะไรบางเล็ก ๆ นอย ๆ ซ่ึงเปนที่ยอมรับในกลุมซินเนคพอสมควร ตอนนี้อยูท่ี

อเมริกา มาทําโปรแกรมใหเปนพิเศษงานทุกคนก็แฮบปเพราะเชื่อวา จะเขามาในสายซินเนคเพราะ

คอนขางเกง อายุประมาณ 20 ตน ๆ คนโต 26 คนที่ 3 เรียนอยูสิงคโปร ลาสุดไปทํางานอยูบริษัท 
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ล็อกซเลย ตองไปหาประสบการณขางนอก ทุกคนภาษาดีหมด  เรียนในวิชาชีพจริง ๆ ไมใชเรียน

อะไรก็ไมรู คิดวานาจะ โอเค เมื่อพรอม   ผมคิดวาคุณสุพันธุคงมีความคิดที่เตรียมบมเพาะลูก ๆ ให

เขามาเปนทายาทในธุรกิจในอนาคต เพราะเปนการวางแผนระยะยาว เปนสิ่งที่ถูกตอง ในบางจุด 

เหมือนผมที่จะขยายกิจการ เพราะมีธุรกิจมากกวา 2 ตัวนี้ ซ่ึงผมก็ดู ๆ ใหอยู ลูก ๆ อาจมาชวย คุณสุพันธุ 

มีธุรกิจอีกเยอะ คงไมอยูแคนี้ 

 ความสัมพันธของลูก ๆ จะมีผลตอธุรกิจมากนอยแคไหนอันนี้พูดยาก คิดวาไมนาจะมี 

เพราะวาจริงๆ ไมเหมือนการเปนการแบงเคก เปนการลงไปในจุดที่ตัวเองถนัดผมคิดวาปญหาที่มี 

(1) เนื่องจากมีลูกหลานเยอะ จนกระทั่งมันไมใชถึงลูกหลานในไส อยางธนาคารกรุงเทพ สยามกลการ 

มันคงมีเยอะ ถาเยอะอะไรที่เยอะก็มีปญหาไดงาย  (2) มีคนประคองหรือเปลา ถาเอาเขามาแบงงาน

ใหทําก็ดูใหเหมาะสม ทําไดในระดับหนึ่ง เชื่อวาคุณสุพันธุคงไมทํา ถาเปนผม  ธุรกิจที่ครอบครัวถาไป

ไดตองเดินอยางนั้นจริง ๆ ถาสักแตวาจะเอาเขามา เพราะเปนลูกเปนหลานแลวทําไดไมไดไมรู คิด

วาคุณสุพันธุคงไมทํา ธุรกิจก็อาจไมรอด ความสัมพันธของลูกหลานก็มีสวน  อยูท่ีวิธีการจัดการ

ของเจนเนอเรชั่นที่ 2 วาจะจัดการอยางไร ถาปลอยก็รอดยาก ตองปรูฟตัวเอง ในการเลือกเรียนเปน

อะไรที่ลูก ๆ ชอบเรียนเอง คุณสุพันธุไมไดกําหนดแนวทางชีวิตใหลูก ๆ สวนใหญ แตละคนเลือก

เอง เพราะคุณสุพันธุจะยุงมาก แตถือเปนสิ่งที่ดี แตลูกทํางานแลวทุกคน  

 การเอาธุรกิจครอบครัวเขาตลาดหลักทรัพยมีเหตุผลอะไรนั้น โดยทั่วไปจริง ๆ ผมตอง

ระดมทุนกอน เรื่องของภาษี เรื่องของดอกเบี้ย ถาเรื่องของหนาตา หนาตาดูดี แตดูดีสําหรับธนาคาร 

เหตุผลที่ผมลงทุนกับใครสักคน (1) ไดการค้ําฯ โดยบุคคลคืน โดยเจาของจะคอยๆปลดไปโดย

ปริยายเปนสวนใหญ (2) การลงทุน (3) อัตราดอกเบี้ย ถูกกวา เพราะธนาคารสามารถเห็นภายในได

หมด ในทุก ๆ เรื่อง 

 การมี good governance เริ่มจากการมี PRO เขามาดูแล ทําใหทุกอยางเปนโดยอัตโนมัติ

สวนเรื่องการเขาตลาดเพื่อความโปรงใส  เรื่องการดูแลก็ตองมีความโปรงใส ออกไปขางนอกเห็น

ไดชัดเจน การเปน PRO การเปนธุรกิจครอบครัว ผสมผสานระหวาง PRO กับธุรกิจฯมัน ดูดีมากใน

สายตาธนาคาร ธนาคารไมอยากไดธุรกิจที่มี PRO  อยางเดียว ธนาคารถือวาธุรกิจที่มีแฟมิล่ี ยังไงก็มี

เจาภาพ ยังไงก็คงไมท้ิงแน แลวเจาภาพก็ทําสุดตัว เปน โอดีแลวยังคงอยู ในอเมริกาธุรกิจครอบครัว

ไมมี ยุโรปมีนอยมากสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ คือทําเสร็จแลวขาย ในบานเราทําเสร็จแลวดีแลวก็ทําตอ ก็

คงไว แตถาเมืองนอกทําแลวดี ก็ขาย แตถาไมไดถือวา fail  

 เรื่องการทํางานระหวางเจาของกับนักบริหารมืออาชีพกับความขัดแยง ผมวามันคงมีทุก

แหง ระหวาง PRO กับครอบครัว บางทีการที่เราเปน PRO แลวมาทําชวยในบริษัทที่เปนครอบครัว 

ตองดูใหแนกอนวาตองรูจัก เรารับไดหรือไม ผมดูแลวคิดวา manage ได หรือไม และเราตองการ ถา
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ในขณะนี้สวนใหญนาจะรับไดประมาณหนึ่ง above  average  คุณสุพันธุเองจะรับทราบอะไรจาก

ภายนอกเยอะ คือไปเรียน วปอ. ไปเปน กกต. เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก กอนที่จะเขามา ผมรูจัก

กอนที่จะเขามาคิดวาคงไมเหนื่อยนัก อาจมีปญหาบาง ถือวาบริษัทครอบครัวตองมี  กอนหนานี้ใน

ขณะเดียวกันผมบริหาร บริษัทเชียงใหมธุรกิจการแพทยอยู 2 ป เปนเครือของโรงพยาบาลถือหุน 50 % 

ถามวาแฟมิล่ีไหม ผมเขาไปนั่งเปน CEO และประธาน บริหารในชวงแรก ปญหาที่มีจะตางกัน

เพราะบริษัทฯอยูในตลาดหลักทรัพย เพราะกรรมการเปน PROไมไดเปนครอบครัว แตส่ิงที่เขาจะ

ทํา มีขออะไรที่อยากจะทําก็ทําได หรืออะไรที่ควรทําก็ทําได ท่ีนี่คนที่เสียงดังคนที่อาจมีอะไรที่เขา

เปนหวง แต บมจ.จะมีกรรมการซึ่งดูแลบริษัทและตองโปรไฟลระดับหนึ่ง  ความยากอยูท่ีใจเราคิด 

มีชวงที่ยุงยากพอ ๆ กัน  

 ในธุรกิจครอบครัว ถา manage คือเราดิวกับคนไมกี่คน ผมดิวคนเดียว กรรมการเดี๋ยวนี้กลัว

ถาทําไปแลวไมมีเจาภาพนากลัว เขาจึงคอนขาง ฟกซ กับ CEO ความยากงายไมตางกันระหวาง

ครอบครัวกับไมครอบครัว ปญหาถือวามีนอยแตคุยได แตท่ัวไปหลัง ๆ ถาเปนการเขาตลาดเขาตอง

ปรับตัวในระดับนี้นอกจากเขาอาจแคบในวิสัยทัศน ในองคความรู ถาแยมากอยางนั้นจริง ๆ เขาก็จะ 

PRO ไมได ดีอยางนั้นจริง ๆจะคอย ๆ ลมหายตายจากไป 
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สัมภาษณเชิงลึก 

รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช อูสวัสดิ์ 
 



 
รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช อูสวัสด์ิ  
นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจครอบครัว 
และอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
สัมภาษณเม่ือวันพุธท่ี 27 กุมภาพันธ 2551 เวลา 10.00 – 12.30 น.  
ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ถนนวิภาวด-ีรังสิต กรุงเทพฯ 
 
ภูมิหลังธุรกิจครอบครัว 

ธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยไทยมีประมาณ 70% ของบริษัทจดทะเบียนท้ังหมดใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การศึกษาเร่ืองธุรกิจครอบครัวเพิ่งมีมาไมนานนี้ มีการศึกษาอยาง
จริงจังประมาณ ค.ศ.1990  ไมเกิน 15-20 ป ท่ีทําใหนักวิชาการดานน้ีสนใจจริง ๆ ท่ีทําเปนเร่ืองเปน
ราวคือ IMD ในประเทศ Swizerland ธุรกิจครอบครัวสวนใหญอยูในยุโรป สวนกรณีของสหรัฐอเมริกา
ยังไมยาวนานเทากับยุโรป เนื่องจากประวัติศาสตรอเมริกา 200 ป ยังยาวไมพอ แตของยุโรป
คอนขางยาวนาน ธุรกิจครอบครัวมีอายุมากกวา 400 ป  ประเทศญ่ีปุนก็มีหลายธุรกิจท่ียาวนานสืบ
ทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน สวนของประเทศไทย นานท่ีสุดอาจเพียงเจนเนอรเรช่ัน ท่ี 2 ท่ี 3  มันยงัไม
ถึงท่ี 4   ตามสถิติจากรุน 1 ไปรุน 2 มันจะเหลือ 30%  จากรุน 2 ไปรุน 3 จะเหลือ 12%  จากรุน 3 ไป
รุน 4  จะเหลือ 3 สวน ของจีน ชาวจีนมีสุภาษิตวา ธุรกิจสืบทอดอยางมากไมเกินรุนท่ี 3  รุนท่ี 4 
เติบโตตอไปไมได  เพราะวามันมีหลายสาเหตุ  สาเหตุหนึ่งก็คือวารุนท่ีบุกเบิกทํางานหนัก  รุนท่ี 2  
ยังพอเห็นความลําบากของรุนท่ี 1 อยู แตรุนท่ี 3 มักเห็นครอบครัวท่ีประสบความสําเร็จแลว กลาว
ไดวารุนท่ี 3  เกิดมาบนกองเงิน กองทอง เพราะอยางนั้นเร่ืองท่ีจะไปตอถึงรุนท่ี 4 จะเริ่มยากข้ึน
เพราะวา รุนท่ี 3 เปนลูกเศรษฐี  รุนท่ี 1  เปนลูกชาวนา  รุนท่ี 2 ยังพอมองเห็นพอลําบาก  แตรุนท่ี 3 
พอรํ่ารวยแลว  นอกจากนี้วัฒนธรรมท่ีวาใครจะมารับชวงในรุนท่ี 2 หรือรุนท่ี 3  ในอดีตยังเปนลูก
ชาย โดยเฉพาะชาวจีนจะใหลูกชายคนโตสืบทอดธุรกิจครอบครัว สวนยุโรป ลูกชายคนไหนก็ได
แลวเลือกมา และในระยะหลังเร่ิมยอมรับเร่ืองเขย ในปจจุบันเขยก็ได สะใภ ก็ได ในยุโรป หรือใน
ตะวันตก แตของไทยขณะน้ียังมีคานิยมความเช่ือตองเปนลูกชาย ลูกผูหญิงยังไมคอยยอมรับ แตก็ตอง
ถือวามีการยอมรับเพิ่มมากข้ึน เร่ืองการสืบทอดทายาททางธุรกิจในเร่ืองการใหความสําคัญกับเพศ 
เราจะชากวายุโรปประมาณ 50 ป  ยกตัวอยาง บริษัท CARGILL เขยมารับชวงตอแลวทําใหสืบเนื่อง
มาถึงปจจุบันก็เม่ือประมาณปค.ศ. 1940-1950 สมาชิกครอบครัวของตระกูล CARGILL ไมสามารถ
รับสืบทอดธุรกิจได เขยมารับตอและสามารถบริหารใหดีข้ึนได  
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ปจจัยที่มีผลการการเติบโตอยางยั่งยืน 

  มีขอสังเกตวา ธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืนมักเปนตระกูลที่มีลูกมาก ๆ ลูกนอยโอกาสสืบทอด

จะนอย ลงตามมาดวย  ชาวจีนมักสอนลูกหลานใหมีลูกมาก ๆ จะไดมาใชงานตาง ๆ ซ่ึงเห็นวานาจะ

เปนความคิดที่ถูกตอง  ถึงจะทําใหเกิดครอบครัวขนาดใหญ  เพราะวา ถาครอบครัวเล็กจะความเสี่ยง

สูงตอการสืบทอดและคนหาทายาทที่เกงและเหมาะสมโอกาสเลือกผูสืบทอดธุรกิจก็มีนอย เปน

อันตรายของธุรกิจครอบครัว อยูตรงที่การสืบทอด เพราะถามีแผนการสืบทอดไมดี ธุรกิจครอบครัว

ก็ไมสามารถดําเนินธุรกิจอยูรอดได ดังนั้น การสืบทอดธุรกิจเปนจุดออนที่สุดของการทําธุรกิจ

ครอบครัว  เพราะอยางนั้นถามีใหเลือกนอย เชนมีลูกคนเดียวหรือสองคน  โอกาสที่จะมีความเสี่ยง

มันสูง  แตถามี  8 – 9 คน  อยางนอยใน 8 – 9 คน  เนี่ยเลือกมาไดแนนอน การที่มีลูกเยอะถือวาธุรกิจ

ครอบครัวมีพลัง  ธุรกิจครอบครัวสามารถสนับสนุนกันไดท้ังแรงกายและแรงใจ ใหกําลังใจ ให

อะไรตาง ๆ แกกันและกันได  เวลามีวิกฤต ก็ชวยกันแกได แลวประการที่สอง ถาเกิดวาอยากจะให

ไปใชงานในสายงานตาง ๆ ก็ทําได  เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนจุดแข็งและขอดี  สังเกตนะวาธุรกิจ

ครอบครัวที่ประสบความสําเร็จนั้นตองมีลูกมาก ๆ  ถามวาอยางนอยเทาไหร  ประมาณ 4 – 5 คนขึ้นไป  

 เพื่อใหมีตัวเลือก เพราะวาพี่คนโตอาจจะไมเอาไหนก็ได  อาจมาเลือกพี่คนรอง หรือพี่คน

ถัด ๆ ไป เพราะงั้นในการที่จะเลือกพี่คนแรก เปนเรื่องลาสมัยไปแลว แตตองเลือกคนที่เกงที่สุด 

เพราะถาอาวุโสอยางเดียวแตไมเกงพาธุรกิจลมสลายได  เทาที่ศึกษามาธุรกิจครอบครัวที่ประสบ

ความสําเร็จยาวนานมักจะเปนตระกูลใหญ หรือเรียกยั่งยืน  ถาเปนตระกูลเล็ก ยังมีความรูสึกวา

เปนไปไดยาก สวนใหญก็ไปสิ้นสุดที่รุนที่ 2 รุนที่ 3 ถาตระกูลเล็ก  แตถาเปนตระกูลใหญมี

สิทธิสืบทอดไดยาวนานขึ้น แลวสวนใหญพอไปถึงรุนที่ 4 รุนที่ 5 จะกลายเปนผูลงทุน  มากกวาจะ

เปนเจาของ  กลาวคือเปนผูถือหุนมากกวา   
 ตระกูลที่คอนขางสืบทอดธุรกิจยืนยาว เชน ตระกูลจิราธิวัฒน จะนําเอาทายาทมาฝกงาน

ต้ังแตเด็ก ๆ เพื่อใหเกิดความเปนเจาของ มีความภูมิใจในความเปนจิราธิวัฒน เหตุผลที่สําคัญไมใช

ไปเรียนรูงาน แตเหตุผลเพื่อที่จะไปพิสูจนตัวเอง สามารถทํางานขางนอกไดประสบความสําเร็จ

หรือไม ถาประสบความสําเร็จจึงกลับเขามาสูองคกรของครอบครัวได เพราะวาถาเขาไปเปนผู

บริหารธุรกิจครอบครัวเลย  มักจะถูกคนในองคกรมองวาเปนลูกทานหลานเธอ จะเกิดความรังเกียจ

เดียจฉันท  ซ่ึงไมดีกับองคกร เปนการคัดเลือกทายาทไปในตัวเอง เมื่อกลับมาทํางานในธุรกิจ

ครอบครัวแลว จะใหเวียนไปตามแผนกตาง ๆ เพื่อการเรียนรู เพื่อความรอบรูตาง ๆ กอนที่จะ

สนับสนุนสงเสริมใหเปนผูบริหารตอไป ซ่ึงก็เติบโตไปไดดวยฝมือจริง ๆ สรางบารมี ทํา

ความคุนเคยกับแผนกฝายตาง ๆ  สวนการถายทอดธุรกิจครอบครัวสูรุนตอไป ก็มักมีชวงเวลาที่

เหมาะที่ดีท่ีสุด อาทิ เมื่อพออายุเทาไหร ลูกอายุเทาใด ความเปนผูกอตั้งมีลักษณะไมเหมือนกัน
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เพราะงั้นมันมีโอกาสที่จะทําใหธุรกิจครอบครัวไปไมรอดอยูท่ีการถายทอดตรงนั้นวาเมื่อใดถึงเวลา

ปลอยวางอํานาจสูรุนตอไป กรณีศึกษาในตางประเทศเรื่องหนึ่ง  มอบอํานาจใหเมื่อตอนอายุ 90 

แลว พอไปมอบใหลูกไป  ลูกอายุ 60 กวาป  แลวลูกก็บอกวาขอบคุณที่พอมอบอํานาจให แตวาลูก

เองกําลังจะรีไทนท่ีอายุ 60 ป เพราะก็เลยไมมีคนไปรับสืบทอดธุรกิจครอบครัว  ดังนั้นเวลาการสง

มอบธุรกิจครอบครัว เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการอยูรอดเติบโตอยางตอเนื่องยั่งยืนการที่

ถายทอด  ซ่ึงขึ้นกับวาผูกอตั้ง มีลักษณะสไตลแบบไหน  

 ดังนั้นจังหวะเวลาที่ดีอยูท่ีลูก ไมใชอยูท่ีตัวพอ อยูท่ีตัวลูกวาลูกพรอมเมื่อใด  เพราะวาถา

พอยังเลื่อนการวางอํานาจไปเรื่อย ๆ เมื่ออายุลูกมากขึ้น จะทําใหลูกหมดไฟ และไมอยากทํา  ดังนั้น

จึงอยูท่ีจุดสูงสุดของผูกอตั้งวาเมื่อไรจึงพอ และอยูท่ีลูกจะอดทนรอไดมากที่สุดเทาใด ในความเห็น

ผมเห็นวา พอนาจะอายุสัก 60– 65 คิดวานาจะเริ่มที่จะปลอยวาง แลวก็ใหรุนใหมเขามา ถาดูจากอายุ

พอ  ลูกนาจะมีอายุประมาณมากกวา 40 ป ถึงเวลานี้ลูกจะมีความเขมแข็ง ทางจิตใจ ทางอารมณ ทาง

รางกาย แลวก็จะมั่นใจพอสําหรับพอที่จะวางมือใหลูกไดอยางมั่นใจ อายุระหวางพอกับลูกที่หางกัน

พอดีคือ 25 ป  นาจะเปนชวงเวลาท่ีดีท่ีสุด 

 ความสัมพันธระหวางพอลูกและคนในตระกูลเปนปจจัยที่สําคัญมากอีกปจจัยหนึ่ง การ

พัฒนาความสัมพันธเปนสิ่งจําเปน เชน มีการรับประทานอาหารเย็นรวมกัน เพื่อที่ใหครอบครัวมี

โอกาสปรึกษาหารือรวมกันตลอดเวลาและก็มีความสุขในการคุยกัน และรับประทานอาหารรวมกัน

จะพัฒนาจากการพบปะกันภายในสมาชิกครอบครัว ตระกูลใหญ ๆ จะมีการพบปะกันเปนประจํา 

บางตระกูลที่เติบโตยาวนาน มีการตั้งคณะกรรมการครอบครัวหรือสภาครอบครัวขึ้นมา เพราะปญหา

การเหลื่อมล้ํากันระหวางความเปนครอบครัวกับการจัดการธุรกิจ และความเปนเจาของ เหมือนคน

เดียวใสหมวก 3 ใบ ถาใสหมวกไมถูก เอียงไปขางใดขางหนึ่งเลนผิดบทบาทธุรกิจก็ลมสลายได ถา

เนนครอบครัวตองเอาครอบครัวไวกอน ถาเนนการจัดการมากไป ก็เสี่ยงตอความเปนครอบครัว เนน

ความเปนเจาของมากไป ธุรกิจก็อยูไดลําบาก ดังนั้นตองแยก  3  สวนนี้ใหออกเด็ดขาด และชัดเจน  

จึงจําเปนที่จะตองมีสภาของครอบครัว แลวสภาของครอบครัวสวนใหญมักจะตองเปนตัวแทนของ

เจาของ  เพราะอันนี้จะเปนการที่เจาของไปเลือกสภาครอบครัว ๆ ไปเลือกผูบริหาร CEO  ท่ีมาจาก

ครอบครัว หรือไมมาจากครอบครัวก็ได  แตวาแสดงบทบาทในฐานะของเจาของที่จะไปจัดการ

ธุรกิจครอบครัว  เพราะอยางนั้นตรงนี้ตองแยกใหออก ถาแยกไมออกจะมีปญหา อยางที่บอกคือ

ความสัมพันธระหวางธุรกิจครอบครัวไมควรเอียงไปขางใดขางหนึ่ง  ถาเอียงไปก็จะทําใหเกิด

ปญหาในการที่จะบริหาร  เพราะการที่จะมีสภาครอบครัวตรงนี้มีความจําเปนอยางยิ่ง  สวนใหญ

ถามวาสภาฯ มาจากใคร ก็เลือกมาจากครอบครัวหรือตัวแทนแตละรุนนั่นเอง  เลือกมาอาจจะเปนผู

อาวุโส  หรือจะเปนอะไรก็แลวแต 5 คน  สวนใหญประมาณนั้น  แลว 5 คนนี้ ถึงจะไปเลือก  CEO  
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อีกทีหนึ่ง  แลวคนนี้ทําหนาที่เหมือนเปนตัวแทนของเจาของ   แลวก็ไปเลือก CEO  แลวก็เปน

ผลประโยชนของครอบครัว ดวย เพราะงั้นตองดูแล 3 สวนนี้ คือ ครอบครัว การจัดการและความ

เปนเจาของใหสมดุลกันมากที่สุด ซ่ึงสิ่งนี้เปนความยากลําบากของธุรกิจครอบครัวมากที่สุด 

  ธุรกิจครอบครัวเหมือนพลังงานปรมาณู ถาควบคุมดีจะมีพลังมหาศาล แตถาควบคุมไมดีก็

เปนระเบิดอยางรุนแรง  เพราะฉะนั้นการคัดสรรมืออาชีพจากบุคคลที่ไมใชสมาชิกครอบครัวตอง

พรอมที่จะรองรับอารมณของธุรกิจครอบครัวได  ไมใหเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางสมาชิก

ครอบครัวกับบุคคลภายนอกสมาชิกครอบครัว ตองยอมรับนับถือการเขามาเปนคนกลางจะทําให 

สมาชิกครอบครัวไมเผชิญหนากัน 
 

บทสรุป 

 โมเดลธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จในอดีตไมไดหมายความวาจะประสบ

ความสําเร็จในปจจุบัน เพราะปจจุบันมีปจจัยอื่น ๆ เขามาเกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น อาทิ  (1)  เทคโนโลยี  

(2)  ลูกคา (3) วิถีการดําเนินชีวิต  ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพราะฉะนั้น ธุรกิจครอบครัวที่จะ

ประสบความสําเร็จยั่งยืนตองเขาใจโมเดลธุรกิจของตนอยูตลอดเวลา  และตองทดสอบโมเดลธุรกิจ

ของตนเองตลอดเวลาดวย  เพื่อไมใหเกิดความลาสมัย   ผลิตภัณฑอาจไมตอบสนองความตองการ

ลูกคา เพราะวาไลตามเทคโนโลยีไมทัน  ส่ิงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เชน Motorola เปนบริษัทที่

เขมเข็งมาก ขณะนี้  Motorola  เอาตัวแทบไมรอดถูก  Nokia แยงสวนแบงตลาด เปนผูนําตลาดดาน

นี้ไปแลว นวัตกรรมยังเปนเรื่องสําคัญและรอนแรงสําหรับการทําธุรกิจ  การสรางนวัตกรรม

ตลอดเวลา  ตองสรางองคกรใหเปนองคการแหงการเรียนรู พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงแลวก็รับรู แลวก็

หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ตรงนี้เปนกุญแจสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโตอยาง

ยั่งยืน นอกจากนี้การมี (1)  สายปานยาว (2) มีเทคโนโลยี (3) สามารถถายทอดได  ส่ิงเหลานี้เปน

จุดแข็งอยูแลวของธุรกิจครอบครัว  เราพบวาธุรกิจครอบครัวมีการสรางนวัตกรรมอยูตลอดเวลา 

ความเสี่ยงไมมี  ก็ไมแปลกใจ คุณวิชัย พูลวรลักษณ  ท่ีทําในเรื่องนี้ เขาก็เปลี่ยนโมเดล ของเขามา

จากโรงหนังธรรมดา  ปจจุบันก็เปนโรงหนังที่ฉายตามความตองการ ก็คือรอบที่เขาจัดแลว

ภาพยนตรเรื่องนั้นคนดูมากหรือนอย ถาคนดูนอยก็ถอดออกจากโปรแกรมเร็ว ถาคนดูมากก็อยูนาน

หรือลงไดทุกโรง    



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ถ 

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทจดทะเบียนฯ  

กลุมธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอยางยั่งยืน และเติบโตแตไมย่ังยืน 
 



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(ACL) บริ ษัท ธนาคารสินเอเซีย

จํากัด (มหาชน) ROA 6.38

ROE 23.57

D/E 216.04 365.88

NET PROFIT MARGIN 17.64 17.11

(AEONTS) บริ ษัท อิออนเครดิตเซอรวิส

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AHC) บริ ษัท โรงพยาบาลเอกชล

จํากัด (มหาชน) ROA 11.02

ROE 11.45

D/E 1.58 5.07

NET PROFIT MARGIN 13.32 11.68

(AI) บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AJ ) บริ ษัท เอ.เจ.พลาสท

จํากัด (มหาชน) ROA 3.75

ROE 3.92

D/E 101.57 101.51

NET PROFIT MARGIN 14.38 5.87

(AMATA) บริ ษัท อมตะคอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AP) บริ ษัท เอเซี่ยนพร็อพเพอรต้ี

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(APRINT) บริ ษัท อมรินทรพริ้นดิ้ง

แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(APS) บริ ษัท หลักทรัพยเอเซียพลัส

จํากัด (มหาชน) ROA 18.1 20.55

ROE 23.62 27.83

D/E 33.76 36.42 47.6

NET PROFIT MARGIN 45.02 51.39 55.4
(ASIMAR)  บริษัท เอเชียน

 มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AYUD) บริ ษัท ศรีอยุธยาประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA 9.64 9.86

ROE 9.64 9.87

D/E 0 0.03 0.05

NET PROFIT MARGIN 66.95 65.31 62.7



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(BANPU) บริ ษัทบานปู จํากัด (มหาชน)

ROA 14.69

ROE 14.15

D/E 0.97 0.35

NET PROFIT MARGIN 32.13 25.83

(BAT - 3K) บริ ษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BBL) บริ ษัท ธนาคารกรุงเทพ

 จํากัด (มหาชน) ROA 5.93 6.59 8.02 9.15

ROE 20.43 22.48 25.39 24.79

D/E 284.34 235.95 212.49 160.17

NET PROFIT MARGIN 12.78 14.12 21.37 25.48

(BEC) บริ ษัท บีอีซีเวิรล จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BECL) บริ ษัท ทางดวนกรุงเทพ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BGH) บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ

จํากัด (มหาชน) ROA 11.65

ROE 14.38

D/E 26.95 30.34

NET PROFIT MARGIN 14.16 13.25

(BH) บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

จํากัด (มหาชน) ROA 12.72

ROE 19.57

D/E 54.42 69.29

NET PROFIT MARGIN 16.51 17.69

(BIGC) บริ ษัท บิ๊กซี ซุเปอรเซ็นเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BKI) บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA 23.38 21.21 21.12

ROE 23.38 21.21 21.12

D/E 0 0  0 0

NET PROFIT MARGIN 23.08 27.33 27.28 25.5

(BLAND) บริ ษัท บางกอกแลนด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E 79.3

NET PROFIT MARGIN 28.96

(BNC) บริ ษัท บางกอกไนลอน

จํากัด (มหาชน) ROA 12.95 11.97 12.06

ROE 14.35 12.91 14.84

D/E 28.43 33.92 38.03 53.23

NET PROFIT MARGIN 7.82 6.76 6.58 7.05



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(BROCK) บริ ษัท บานร็อคการเดน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CCP) บริ ษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CENTEL)  บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จํากัด (มหาชน) ROA 6.81 3.7

ROE 7.5 4.15

D/E 18.2 17.1 16.41

NET PROFIT MARGIN 32.12 6.35 15.12

(CI) บริ ษัท ชาญอิสระ ดิเวลล็อปเมนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CNS) บริ ษัท หลักทรัพยพัฒนส นิ

จํากัด (มหาชน) ROA 9.27 11.52

ROE 9.43 11.62

D/E 28.29 0.73 1.25

NET PROFIT MARGIN 12.77 30.52 37.65

(CP ALL) บริ ษัท ซี พี ออลล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPF ) บริ ษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํากัด (มหาชน) ROA 14.67 16.16 14.36 12.23

ROE 20.93 27.62 27.8 22.86

D/E 181.02 178.72 143.8 114.72

NET PROFIT MARGIN 5.46 5.66 6.57 6.59

(CPH) บริ ษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส

จํากัด (มหาชน) ROA 7.38

ROE 6.78

D/E 81.84 89.54

NET PROFIT MARGIN 6.74 2.39

(CPI) บริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรม

น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E 67.24

NET PROFIT MARGIN 26.85

(CPN) บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CSR) บริ ษัท เทพธานีกรีฑา

จํากัด (มหาชน) ROA 19.95 14.46

ROE 19.98 14.49

D/E 0.1 0.23 0.1

NET PROFIT MARGIN 67.47 62.88 59.57



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(CTW) บริ ษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CVD) บริ ษัท ซีวีดีเอน เทอรเทนเมน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CWT) บริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA 6.35

ROE 4.52

D/E 44.8 53.03

NET PROFIT MARGIN -2.86 4.82

(DAIDO) บริ ษัท ไดโดมอน กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DCC) บริ ษัท ไดนาสตี้แซรามิค

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DRACO) บริ ษัท ตราโก พีซีบี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DTC) บริ ษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส

จํากัด (มหาชน) ROA 10.96

ROE 12.86

D/E 65.89 29.36

NET PROFIT MARGIN 12.98 10.93

(DTC) บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ROA 11.47 10.56

ROE 14.16 12.66

D/E 47.65 35.62 33.99

NET PROFIT MARGIN 27.81 26.16 25.13

(EASON) บริ ษัท อีซึ่น เพนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EIC ) บริ ษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EPCO) บริ ษัท โรงพิมพตะวันออก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(ERAWAN) บริ ษัท ดิเอราวัณกรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EVER) บริ ษัท เอเวอรแลนด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E 160.39

NET PROFIT MARGIN 15.39

(FANCY) บริ ษัท แฟนซีวูด อินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FE) บริ ษัท ฟารอีส ดี ดี บี จํากัด (มหาชน)

ROA 17.82 19.2

ROE 18.16 19.23

D/E 10.17 0 0

NET PROFIT MARGIN 14.97 17.04 16.47

(FNS) บริ ษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FORTH) บริ ษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GOLD) บริ ษัท แผนดินทอง

พรอพเพอรต้ี ดีเวลลอเมนท จํากัด (มหาชน)ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GRAMMY) บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GRAND) บริ ษัท แกรนด แอสเสจ

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(HEMRAJ) บริ ษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E 127.36

NET PROFIT MARGIN 32.4

(ICC) บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

จํากัด (มหาชน) ROA 22.53 22.14 19.97 15.64

ROE 28.44 27.64 23.93 18.72

D/E 53.94 26.93 30.68 22.95

NET PROFIT MARGIN 7.38 8.04 8.29 7.28



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(IFEC) บริ ษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ

จํากัด (มหาชน) ROA 8.28 6.46 7.86

ROE 8.17 5.51 11.29

D/E 89.24 151.05 156.65 122.04

NET PROFIT MARGIN 7.3 4.23 3.05 5.56

(IHL) บริ ษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(INOX) บริ ษัท ไทยนอคซ สแตนเลส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(INSURE) บริ ษัท อินทรประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E 0.78

NET PROFIT MARGIN 28.81

(IRC) บริ ษัท อิโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ITD) บริ ษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E 140.7

NET PROFIT MARGIN 8.08

(JCT) บริ ษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(JUTHA) บริ ษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

ROA 7.88 9.58

ROE 9.51 12.02

D/E 40.94 66.31 77.32

NET PROFIT MARGIN 5.39 5.51 5.56

(KBANK ) บริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) ROA 8.74 7.68 10.38 13.1

ROE 22.87 17.45 21.01 25.37

D/E 165.97 99.52 105.06 85.62

NET PROFIT MARGIN 10.23 8.49 12.84 16.69

(KC) บริ ษัท เค.ซี.พร็อพเพอรต้ี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KCAR) บริ ษัท กรุงไทยคารเรนจ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(KEC) บริ ษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส

จํากัด (มหาชน) ROA 8.09 11.85

ROE 3.4 17.24

D/E 193.68 216.18 104.66

NET PROFIT MARGIN 4.64 1.28 8.63

(KH) บริ ษัท บางกอกเชนฮอสปทอล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KK) บริ ษัท ธนาคารเกียรตินาคิน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KMC) บริ ษัท กฤษดามหานคร

จํากัด (มหาชน) ROA 32.35 7.9

ROE 42.12 12.52

D/E 17.47 42.37 83.71

NET PROFIT MARGIN 53.97 42.85 30.49

(KWC) บริ ษัท กรุงเทพโสภณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(LALIN) บริ ษัท ลลิล พร็อพเพอรต้ี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(LH) บริ ษัท แลนดแอนดเฮาส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MACO) บริ ษัท มาสเตอรแอด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MALEE) บริ ษัท มาลีสามพราน

จํากัด (มหาชน) ROA -4.69

ROE -76.17

D/E 313.69 1060.73

NET PROFIT MARGIN 3.35 -13.24

(MANRIN) บริ ษัท แมนดารินโฮเต็ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MATCH) บริ ษัท แม็ทซิ่ง สตูดิโอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(MATI) บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ROA 18.38 23.93

ROE 25 28.1

D/E 75.25 82.46 0.89

NET PROFIT MARGIN 13.86 10.54 15.83

(MIDA) บริ ษัท ไมดา แอสเซท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MK) บริ ษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด

(มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MSC) บริ ษัท เมโทรซิสเต็มส

 คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NC) บริ ษัท นิวซิต้ี (กรุงเทพ)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NIPPON) บริ ษัท นิปปอน แพ็ค

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E 38.62

NET PROFIT MARGIN 11.05

(NOBLE) บริ ษัท ไนเบิล ดีเวลลอปเมนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(N-PARK) บริ ษัท แนเชอรัล พารค

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NTV) บริ ษัท โรงพยาบาลนนทเวช

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NWR) บริ ษัท เนาวรัตนพัฒนาการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(OCC) บริ ษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน)

ROA 22.53 22.14 19.97 15.64

ROE 28.44 27.64 23.93 18.72

D/E 53.94 26.93 30.68 22.95

NET PROFIT MARGIN 7.38 8.04 8.29 7.28



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(OGC) บริ ษัท โอเชียนกลาส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E 89.93

NET PROFIT MARGIN 11.7

(OHTL) บริ ษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล

(ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PAP) บริ ษัท แปซิ ฟกไพพ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PATO) บริ ษัท พาโตเคมี อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PB) บริ ษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PERM) บริ ษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PG) บริ ษัท ประชาอาภรณ

จํากัด (มหาชน) ROA 9.72

ROE 13.2

D/E 89.44 70.57

NET PROFIT MARGIN 2.78 3.09

(POST) บริ ษัท โพสต พับลิชชิ่ง

จํากัด (มหาชน) ROA 24.35 16.12

ROE 29.2 19.63

D/E 11.53 37.2 33.35

NET PROFIT MARGIN 27.4 22.62 16.04

(PR) บริ ษัท เพรสซิเดนทไรซโปรดักส

จํากัด (มหาชน) ROA 13.79 13.78 17.33 15.38

ROE 17.44 14.09 20.34 24.89

D/E 23.86 24.05 42.11 42.04

NET PROFIT MARGIN 5.93 5.21 6.82 8.67

(PS) บริ ษัท พฤกษาเรียลเอสเตท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PSAP) บริ ษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(PSL) บริ ษัท พรีเชียส ชิปปง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(QH) บริ ษัท ควอลิ ต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน)

ROA 5.15

ROE 7.84

D/E 88.08 69.43

NET PROFIT MARGIN 19.1 17.57

(RCI) บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(RCL) บริ ษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROBINS) บริ ษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน

จํากัด (มหาชน) ROA 7.77

ROE 9.33

D/E 57.03 72.02

NET PROFIT MARGIN 2.94 2.35

(ROCK) บริ ษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E 156.66

NET PROFIT MARGIN 8.25

(ROJANA) บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAFARI) บริ ษัท ซาฟารีเวิลด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAMART) บริ ษัท สามารถคอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAMTEL) บริ ษัท สามารถเทเลคอม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SATTEL) บริ ษัท ชินแซทเทลไลท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E 198.02 100.09

NET PROFIT MARGIN
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(SAUCE) บริ ษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ

อาหาร จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAWANG) บริ ษัท สวางเอ็กซปอรต

จํากัด (มหาชน) ROA 27.45 15.7 20.05

ROE 32.64 22.79 29.28

D/E 79.11 5.43 60.07 27.61

NET PROFIT MARGIN 5.04 8.63 8.76 13.52

(SC) บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SCP) บริ ษัท ทักษิณคอนกร ตี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E 116.25

NET PROFIT MARGIN 0.67

(SEAFCO) บริ ษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SECC) บริ ษัท เอส.อี.ซี.

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SFP) บริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

ROA -2.43

ROE -10.42

D/E 42.74 112.75

NET PROFIT MARGIN 20.84 -8.46

(SIAM) บริ ษัท สยามสตีลอินเตอร

เนชั่นแนล ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA 13.34

ROE 19.72

D/E 68.03 102.75

NET PROFIT MARGIN 8.43 12.07

(SITHAI) บริ ษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SMIT) บริ ษัท สหามิตรเครื่องกล

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SMK) บริ ษัท สินมั่นคงประกันภัย

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(SMM) บริ ษัท สยามอินเตอรมัลติ มีเดีย

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SOLAR) บริ ษัท โซลารตรอน

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPACK) บริ ษัท เอส.แพ็ค.แอนดพริ้นท

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPALI) บริ ษัทศุภลัย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPC) บริ ษัท สหพัฒนพ บูิล

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA 16.61 14.08 8.22

ROE 20.91 19.44 11.82

D/E 46.32 46.52 78.17 113.47

NET PROFIT MARGIN 3.95 3.9 4.03 2.76

(SPG) บริ ษัท สยามภัณฑกรุป

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPI) บริ ษัท สหพัฒนาอนิเตอรโฮลดิ้ง

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA 6.42

ROE 8.41

D/E 57.03 63.55

NET PROFIT MARGIN 19.39 18.88

(SPORT) บริ ษัท สยามสปอรต ซินดิเคท

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPPT) บริ ษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท

  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPSU) บริ ษัท เอส.พี.ซูซูกิ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SSC) บริ ษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ROA 18.22 11.39 11.42 12.7

ROE 28.61 12.35 22.43 22.3

D/E 133.53 185.57 147.11 109.44

NET PROFIT MARGIN 3.35 1.37 2.48 2.7



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(SSI) บริ ษัท สหวิริยสตีลอินดัสตรี

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E 34.39

NET PROFIT MARGIN

(SSSC) บริ ษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SST) บริ ษัท ทรัพยศรีไทยคลังสินคา

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STANLY) บริ ษัท ไทยสแตนเลยการ

ไฟฟา  (ประเทศไทย) ROA 14.11

ROE 19.93

D/E 82.41 57.39

NET PROFIT MARGIN 3.28 9.06

(STEC) บริ ษัท ซิโน - ไทย

 เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น ROA

จํากัด (มหาชน) ROE

D/E 53.38

NET PROFIT MARGIN 50.31

(STHAI) บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรม

ถุงมือยาง  จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STPI) บริ ษัท เอสทีพีแอนดไอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SUN) บริ ษัท ซันวูดอินดัสทรีส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SVOA) บริ ษัท เอส วี โอ เอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TASCO) บริ ษัท ทิปโกแอลฟลท

จํากัด (มหาชน) ROA 18.16

ROE 26.98

D/E 63.85 67.32

NET PROFIT MARGIN 16.94 15.09

(TCC) บริ ษัท ไทย แคปปตอล

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(TCJ) บริ ษัท ทีซี.เจ.เอเชีย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCMC) บริ ษัท อุตสาหกรรมพรมไทย

จํากัด (มหาชน) ROA 9.12

ROE 11.63

D/E 68.63 71.38

NET PROFIT MARGIN 10.54 11.85

(TCP) บริ ษัท ไทยเคนเปเปอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TF) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส

จํากัด (มหาชน) ROA 18.89 18.14

ROE 20.64 20.82

D/E 2.46 17.18 16.72

NET PROFIT MARGIN 10 10.52 11.06

(TFI) บริ ษัท ไทยฟลมอินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) ROA 4.32 2.91

ROE 7.48 -3.68

D/E 223.32 259.67 238.1

NET PROFIT MARGIN 6.79 14.07 -5.6

(TICON) บริ ษัท ไทคอนอินดัสเทรียล

คอนเน็คชั่น  จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TKS) บริ ษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TKT) บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TMD) บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TMT) บริ ษัท คาเหล็กไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TNL) บริ ษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)

ROA 16.38 15

ROE 20.12 18.89

D/E 39.61 38.86 39.24

NET PROFIT MARGIN 6.49 8.22 8.18



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(TNPC) บริ ษัท ไทยนามพลาสติกส

จํากัด (มหาชน) ROA 7.28 4.25

ROE 11.26 -8.55

D/E 223.54 120.25 220.37

NET PROFIT MARGIN 5.71 3.01 -2.74

(TOG) บริ ษัท ไทยออพติคอล กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TONHUA) บริ ษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TOPP) บริ ษัท ไทย.ไอ.พี.พี.

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TPC) บริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมี ภัณฑ

จํากัด (มหาชน) ROA 7.75

ROE 11.1

D/E 208.21 124.07

NET PROFIT MARGIN 5.97 5.39

(TPCORP) บริ ษัท เท็กซไทลเพรสทีจ

จํากัด (มหาชน) ROA 11.34

ROE 18.22

D/E 142.03 115.47

NET PROFIT MARGIN 5.46 6.71

(TRS) บริ ษัท ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล

จํากัด (มหาชน) ROA 20.11

ROE 28.98

D/E 53.73 62.46

NET PROFIT MARGIN 4.76 5.73

(TSTE) บริ ษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TTL) บริ ษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA 16.43

ROE 17.56

D/E 6.44 18.32

NET PROFIT MARGIN 13.25 12.44

(TUCC) บริ ษัท ไทยยูนีคอยลเซ็นเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TUR) บริ ษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(TWP) บริ ษัทไทยไวรโพรดัคท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TWZ) บริ ษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TYM) บริ ษัท ไทยงวนเมทัล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TYONG) บริ ษัท ธนายง

จํากัด (มหาชน) ROA 14.87 4.12

ROE 16.56 4.21

D/E 12.55 18.88 31.9

NET PROFIT MARGIN 50.93 43.92 27.5

(UP) บริ ษัท ยูเนี่ยนพลาสติก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UPF) บริ ษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UST) บริ ษัท ยูไนเต็ค แสตนดารด

เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) ROA 24.26 15.72

ROE 39.92 24.42

D/E 48.81 119.87 67.01

NET PROFIT MARGIN 29.03 34.45 31.72

(UTP) บริ ษัท ยูไนเต็ด เปเปอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UVAN) บริ ษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(VARO) บริ ษัท วโรปกรณ

จํากัด (มหาชน) ROA 16.16

ROE 18.76

D/E 15.94 55.67

NET PROFIT MARGIN 17.08 14.33

(VNG) บริ ษัท วนชัย กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN



บริษัท ป ค.ศ. 1990 1991 1992 1993

(WACOAL) บริ ษัท ไทยวาโก

จํากัด (มหาชน) ROA 12.36 11.23

ROE 17.88 16.21

D/E 112.28 66.36 71.63

NET PROFIT MARGIN 5.24 5.47 5.55

(WORK) บริ ษัท เวิรคพอยท

 เอ็นเทอรเทนเมน จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(YCI) บริ ษัท ยงไทย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E 15.69

NET PROFIT MARGIN 18.35

(YNP) บริ ษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN



บริษัท ป ค.ศ.
(ACL) บริ ษัท ธนาคารสินเอเซีย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AEONTS) บริ ษัท อิออนเครดิตเซอรวิส

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AHC) บริ ษัท โรงพยาบาลเอกชล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AI) บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AJ ) บริ ษัท เอ.เจ.พลาสท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AMATA) บริ ษัท อมตะคอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AP) บริ ษัท เอเซี่ยนพร็อพเพอรต้ี

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(APRINT) บริ ษัท อมรินทรพริ้นดิ้ง

แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(APS) บริ ษัท หลักทรัพยเอเซียพลัส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN
(ASIMAR)  บริษัท เอเชียน

 มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AYUD) บริ ษัท ศรีอยุธยาประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

5.28 3.09 2.95 -24.01

22.07 12.3 11.76 -126.28

286.08 309.06 287.8 1540.54

19.4 11.46 11.42 -80.06

4.92 4.42 8.05 -2.4

5.88 2.87 7.57 -7.61

33.85 55.14 44.43 63.37

6.38 2.6 5.85 -5.51

5.89 6.62 7.85 -35.69

4.72 6.22 11.65 -430.66

124.92 218.27 213.96 -826.42

4.08 3.24 6.57 -65.58

0.35

11.94

17.03 11.03 6.9 -28.17

23.48 14.7 6.27 -74.52

84.32 111.36 124.48 120.22

49.59 38.51 21.88 175.1

10.24 10.58 10.34 8.6

10.25 10.59 10.36 8.1

0.16 0.16 0.13 0.04

61.91 62.78 60.27 53.05



บริษัท ป ค.ศ.
(BANPU) บริ ษัทบานปู จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BAT - 3K) บริ ษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BBL) บริ ษัท ธนาคารกรุงเทพ

 จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BEC) บริ ษัท บีอีซีเวิรล จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BECL) บริ ษัท ทางดวนกรุงเทพ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BGH) บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BH) บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BIGC) บริ ษัท บิ๊กซี ซุเปอรเซ็นเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BKI) บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BLAND) บริ ษัท บางกอกแลนด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BNC) บริ ษัท บางกอกไนลอน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

20.77 12.97 9.36 7.07

24.86 19.8 18.96 14.79

53.69 149.11 173.03 163.13

36.72 18.02 16.36 14.24

437.92

-27.24

9.45 9.76 9.1 1.72

24.05 23.18 20.7 3.98

183.8 157.01 159.83 290.43

28.41 24.28 23.44 5.57

26.98

27.01

0.15 0.02

43.26 47.52

5.64 6.5

2.89 -2.01

133.52 161.23 234.96

18.88 11.14 -6.3

8.85 6.69 6.28 19.86

11.5 8.53 7.54 35.87

47.91 62.84 87.8 137.19

13.51 9.71 9.64 47.57

7.73 6.12 3.81 -49.5

12.37 9.33 6.91 -1466.3

79.53 136.49 189.41 -498.78

12.19 8.14 6.26 -153.49

-14.08

-52.72

84.62 298.52

0.97 -9.81

22.64 20.83 20.47 15.19

22.64 20.83 20.47 15.19

0 0 0 0

26.39 24.31 23.32 18.08

13.14 2.14 2.87 0.22

24.91 3.21 3.06 0.04

118.88 119.18 107.07 120.68

39.37 10.85 21.27 0.19

14.98 11.83 5.13 1.5

18.63 14.74 3.19 -13.06

23.35 75.57 123.41 154.81

9.7 8.69 1.7 -5.63



บริษัท ป ค.ศ.
(BROCK) บริ ษัท บานร็อคการเดน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CCP) บริ ษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CENTEL)  บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CI) บริ ษัท ชาญอิสระ ดิเวลล็อปเมนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CNS) บริ ษัท หลักทรัพยพัฒนส นิ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CP ALL) บริ ษัท ซี พี ออลล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPF ) บริ ษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPH) บริ ษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPI) บริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรม

น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPN) บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CSR) บริ ษัท เทพธานีกรีฑา

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

2.78 1.91 5.84 -6.49

3.17 1.71 5.47 -12.38

6.94 2.72 6.72 -12.45

50.8 54.63 40.71 63.03

19.65 6.18 3.16 -3.09

19.87 6.38 2.9 -6.42

1.65 9.48 37.64 9.1

44.79 41.11 28.12 -474.46

12.16 10.3 10 -0.6

22.28 18.9 18.32 -15.41

112.14 161.8 149.77 192.09

6.44 5.33 5.54 -4.09

2.97 6.1 0.25 -0.95

2.04 4.66 0.05 -21.4

53.03 95.05 117.65 170.47

1.07 3.52 0.04 -12.44

9.96 13.32 11.19 -2.25

11.59 14.38 13.15 -15.34

16.11 30.84 67 157.16

10.36 13.65 12.38 -7.05

-1.01

-12.41

101.17 192.53

24.96 -15.48

2.86 1.01 -0.77 0.93

2.86 1.01 -0.81 0.93

0.02 0.38 1.35 0.01

55.7 42.24 -91.92 23.19



บริษัท ป ค.ศ.
(CTW) บริ ษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CVD) บริ ษัท ซีวีดีเอน เทอรเทนเมน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CWT) บริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DAIDO) บริ ษัท ไดโดมอน กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DCC) บริ ษัท ไดนาสตี้แซรามิค

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DRACO) บริ ษัท ตราโก พีซีบี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DTC) บริ ษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DTC) บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EASON) บริ ษัท อีซึ่น เพนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EIC ) บริ ษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EPCO) บริ ษัท โรงพิมพตะวันออก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

6.08 7.32 7.29 -3.51

5.45 7.26 5.83 -23.75

39.99 46.73 52.29 189.66

5.11 6.04 5.19 -18.35

3.99 5.44 7.71 -9.86

2.16 2.93 8.75 -29.89

90.27 65.24 74.99 141.54

1.74 2.08 5.73 -15.79

5.85 6.86 4 -18.13

5.35 9.29 1.6 -58.75

113.6 154.98 147.72 159.58

5.77 11.04 2 -53.28



บริษัท ป ค.ศ.
(ERAWAN) บริ ษัท ดิเอราวัณกรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EVER) บริ ษัท เอเวอรแลนด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FANCY) บริ ษัท แฟนซีวูด อินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FE) บริ ษัท ฟารอีส ดี ดี บี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FNS) บริ ษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FORTH) บริ ษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GOLD) บริ ษัท แผนดินทอง

พรอพเพอรต้ี ดีเวลลอเมนท จํากัด (มหาชน)ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GRAMMY) บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GRAND) บริ ษัท แกรนด แอสเสจ

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(HEMRAJ) บริ ษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ICC) บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

2.49 -2.32 -0.89 -36.15

3.95 -13.42 -16.92

169.75 275.33 383.74 -496.33

9.13 -48.42 -76.91 -6507.5

19.73 24.22 13.53 4.56

19.95 25.28 14.13 4.53

0 6.03 5.32 7.61

17.57 26.55 16.09 6.11

-21.79

-142.19

200.15 1756.47

-5.44 -361.23

26.62 21.3 14.66

26.42 21.57 15.37

6.33 1.4 1.2 1.36

15.24 16.59 15.43 8.84

3.23 11.94 11.46 -9.86

6.09 20.11 19.64 -39.37

144.36 102.67 118.76 213.11

23.79 26.52 22.16 -78.2

17.9 14.54 10.9 2.11

20.42 16.09 11.55 1.89

17.8 17.03 13.74 24.22

8.44 7.65 6.71 1.55



บริษัท ป ค.ศ.
(IFEC) บริ ษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(IHL) บริ ษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(INOX) บริ ษัท ไทยนอคซ สแตนเลส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(INSURE) บริ ษัท อินทรประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(IRC) บริ ษัท อิโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ITD) บริ ษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(JCT) บริ ษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(JUTHA) บริ ษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KBANK ) บริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KC) บริ ษัท เค.ซี.พร็อพเพอรต้ี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KCAR) บริ ษัท กรุงไทยคารเรนจ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

5.38 4.4 4.35 -4.05

6.12 2.97 1.11 -64.79

111.77 42.36 229.83 742.48

3.61 2.4 0.62 -27.9

11.67 11.26 11.7 4.24

11.78 11.39 11.05 3.54

1.53 3.93 1 1.27

27.86 22.83 21.21 6.93

19.65 12.66 10.38 -14.09

28.68 16.6 13.6 -57.05

36.73 58.98 98.43 356.83

11.51 9.51 8.09 -19.7

9.8 6.79 2.84 -23.61

15.71 7.48 -2.12 -77.63

164.21 97.32 85.19 368.3

6.53 3.76 -1.37 -38.77

13.44 12.58 12.11 2.01

25.33 23.29 20.65 1.35

95.68 93.79 71.43 35.48

19.94 16.63 15.36 0.97



บริษัท ป ค.ศ.
(KEC) บริ ษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KH) บริ ษัท บางกอกเชนฮอสปทอล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KK) บริ ษัท ธนาคารเกียรตินาคิน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KMC) บริ ษัท กฤษดามหานคร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KWC) บริ ษัท กรุงเทพโสภณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(LALIN) บริ ษัท ลลิล พร็อพเพอรต้ี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(LH) บริ ษัท แลนดแอนดเฮาส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MACO) บริ ษัท มาสเตอรแอด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MALEE) บริ ษัท มาลีสามพราน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MANRIN) บริ ษัท แมนดารินโฮเต็ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MATCH) บริ ษัท แม็ทซิ่ง สตูดิโอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

14 18.46 14.88 11.57

21.64 32.38 22.58 15.2

128.19 120.44 134.14 125.37

11.22 12.78 10.22 7.02

672.86

-46.58

4.64 1 0.22 -16.53

8.93 2.17 0.09 -109.15

108.56 225.84 307.95 709.83

24.38 8.03 0.16 -161.21

9.6

-48.67

5.94 -16.74

11.88 -50.93

93.81 139.41 219.71

24.33 18.06 -60.01

-7.17 0.04 32.46 26.05

-364.93 675.84 57.03

40129.4 -716.07 304.29 164.72

-16.56 -9.35 6.79 5.84



บริษัท ป ค.ศ.
(MATI) บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MIDA) บริ ษัท ไมดา แอสเซท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MK) บริ ษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด

(มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MSC) บริ ษัท เมโทรซิสเต็มส

 คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NC) บริ ษัท นิวซิต้ี (กรุงเทพ)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NIPPON) บริ ษัท นิปปอน แพ็ค

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NOBLE) บริ ษัท ไนเบิล ดีเวลลอปเมนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(N-PARK) บริ ษัท แนเชอรัล พารค

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NTV) บริ ษัท โรงพยาบาลนนทเวช

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NWR) บริ ษัท เนาวรัตนพัฒนาการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(OCC) บริ ษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

21.18 11.17 7.91 7.93

22.05 12.08 6.12 7.3

13.24 41.86 45.3 29.08

13.16 5.68 3.1 4.84

14.13 12.54 12.24 3.5

16.26 13.51 15.43 -6.58

14.2 36.9 67.9 116.96

9.73 9.78 11.69 -5.47

6.16 0.42 -5.81

17.96 0.08 -62.74

213.32 353.43 250.77 468.01

4.61 20.59 0.19 -298.33

18.84

16.73

-3.58

-29.81

98.27 247.26

5.29 -13.72

17.9 14.54 10.9 2.11

20.42 16.09 11.55 1.89

17.8 17.03 13.74 24.22

8.44 7.65 6.71 1.55



บริษัท ป ค.ศ.
(OGC) บริ ษัท โอเชียนกลาส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(OHTL) บริ ษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล

(ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PAP) บริ ษัท แปซิ ฟกไพพ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PATO) บริ ษัท พาโตเคมี อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PB) บริ ษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PERM) บริ ษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PG) บริ ษัท ประชาอาภรณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(POST) บริ ษัท โพสต พับลิชชิ่ง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PR) บริ ษัท เพรสซิเดนทไรซโปรดักส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PS) บริ ษัท พฤกษาเรียลเอสเตท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PSAP) บริ ษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

3.45 4.57 6.39 -15.14

3.13 -1.02 5.61 -79.37

107.15 109.44 138.81 525.02

3.02 -0.83 4.89 -45.18

10.87 11.32 9.3 -11.07

14.13 14.81 10.33 -33.67

54.47 113.55 94.77 166.12

3.87 3.94 3 -11.39

17.95 16.25 14.82 2.62

20.57 17.62 15.59 2.58

12.72 13.43 2.68 2.09

15.8 13.08 12.49 2.49

15.14 8.72 12.34 14.34

23.6 11.01 19.9 25.23

67.56 67.74 55.72 87.21

5.68 2.37 3.04 3.94



บริษัท ป ค.ศ.
(PSL) บริ ษัท พรีเชียส ชิปปง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(QH) บริ ษัท ควอลิ ต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(RCI) บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(RCL) บริ ษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROBINS) บริ ษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROCK) บริ ษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROJANA) บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAFARI) บริ ษัท ซาฟารีเวิลด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAMART) บริ ษัท สามารถคอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAMTEL) บริ ษัท สามารถเทเลคอม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SATTEL) บริ ษัท ชินแซทเทลไลท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

14.2 8.98 -59.6

25.64 15.03

67.38 250.71 266.7 -348.52

18.89 21.68 12.58 -174.24

4.38 4.33 3.38 -19.54

8.12 8.75 6.53 -70.89

212.27 204.81 209.69 357.86

11.41 10.74 9.26 -58.78

7.86 6.11 8.24 -47.73

13.49 9.45 10.39 -445.86

140.73 118 148.47 -619.28

3.56 3.15 3.9 -86.17

14.89 10.1 4.14 -2.53

20.42 11.29 2.68 -37.17

55.05 80.75 140.99 211.65

7.67 5.87 1.24 -13.58

2.59

3.09

19.97 92.85

24.82 15.07

-0.81 7.86 4.12 -31.94

-5.24 11.62 4.69 -156.88

120.94 92.94 121.33 2135.36

-55.65 40.49 13.72 -237.13



บริษัท ป ค.ศ.
(SAUCE) บริ ษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ

อาหาร จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAWANG) บริ ษัท สวางเอ็กซปอรต

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SC) บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SCP) บริ ษัท ทักษิณคอนกร ตี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SEAFCO) บริ ษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SECC) บริ ษัท เอส.อี.ซี.

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SFP) บริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SIAM) บริ ษัท สยามสตีลอินเตอร

เนชั่นแนล ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SITHAI) บริ ษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SMIT) บริ ษัท สหามิตรเครื่องกล

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SMK) บริ ษัท สินมั่นคงประกันภัย

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

14.62 10.49 9.65 7.09

17.58 12.95 12.53 8.81

44.02 56.24 64.08 50.61

10.23 7.63 8.49 6.27

3.35 6.79 3.28 4.74

-4.69 1.33 1.54 -4.58

192.35 138.24 125.63 126.32

-2.78 0.61 0.67 -2.03

-15.41 21.54 45.75 23.18

24.41 59.27 24.79

17.19 47.58 25.83 3.74

-25.15 20.69 64.17 22.17

9.94 10.97 7.07 7.91

14.86 15.7 7.78 10.69

100.38 132.89 104.83 202.53

9.07 7.87 5.33 4.77

12.5 11.53 -40.85

20.27 20.3 -211.61

113.66 137.65 185.83 648.67

12.88 11.85 11.87 -105.14

2.05

-0.29



บริษัท ป ค.ศ.
(SMM) บริ ษัท สยามอินเตอรมัลติ มีเดีย

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SOLAR) บริ ษัท โซลารตรอน

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPACK) บริ ษัท เอส.แพ็ค.แอนดพริ้นท

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPALI) บริ ษัทศุภลัย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPC) บริ ษัท สหพัฒนพ บูิล

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPG) บริ ษัท สยามภัณฑกรุป

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPI) บริ ษัท สหพัฒนาอนิเตอรโฮลดิ้ง

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPORT) บริ ษัท สยามสปอรต ซินดิเคท

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPPT) บริ ษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท

  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPSU) บริ ษัท เอส.พี.ซูซูกิ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SSC) บริ ษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

4.07 -10.69

10.23 -44.08

174.82 215.5 389.96

22.95 20.69 -81.7

6.76 9.52 9.35 -6.53

9.59 11.16 12.11 -26.54

66.29 72 92.22 243.9

2.47 3 3.05 -5.38

9.01 12.04 11.25 -4.79

11.53 15.33 13.34 -12.3

45.92 55.03 40.61 72.39

33.02 42.1 46.82 -80.23

15.93 21.19 17.44 11.65

21.21 24.63 18.69 11.56

25.42 18.24 7.96 0.22

4.36 6.43 4.98 2.97



บริษัท ป ค.ศ.
(SSI) บริ ษัท สหวิริยสตีลอินดัสตรี

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SSSC) บริ ษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SST) บริ ษัท ทรัพยศรีไทยคลังสินคา

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STANLY) บริ ษัท ไทยสแตนเลยการ

ไฟฟา  (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STEC) บริ ษัท ซิโน - ไทย

 เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น ROA

จํากัด (มหาชน) ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STHAI) บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรม

ถุงมือยาง  จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STPI) บริ ษัท เอสทีพีแอนดไอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SUN) บริ ษัท ซันวูดอินดัสทรีส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SVOA) บริ ษัท เอส วี โอ เอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TASCO) บริ ษัท ทิปโกแอลฟลท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCC) บริ ษัท ไทย แคปปตอล

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

-1.76 4.29 -1.26 -52.26

-10.9 -2.32 -18.41 -278.1

124.29 131.79 192.18 1524.86

-19.76 -1.98 -14.01 -108.22

17.62 21.67 21.44 12.82

23.03 27.12 25.95 15.13

35.98 31.48 26.15 51.24

10.88 13.31 14.51 10.48

13.5 12.82 14.85 10.52

18.05 15.09 17.5 11.49

39.01 38.55 36.77 3.49

49.88 43.03 43.88 41.5

20.93 16.19 14.72 -19.45

34.76 25.76 27.21 -67.23

103.33 99.58 143.97 317.87

20.1 13.93 14.12 -22.15



บริษัท ป ค.ศ.
(TCJ) บริ ษัท ทีซี.เจ.เอเชีย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCMC) บริ ษัท อุตสาหกรรมพรมไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCP) บริ ษัท ไทยเคนเปเปอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TF) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TFI) บริ ษัท ไทยฟลมอินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TICON) บริ ษัท ไทคอนอินดัสเทรียล

คอนเน็คชั่น  จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TKS) บริ ษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TKT) บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TMD) บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TMT) บริ ษัท คาเหล็กไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TNL) บริ ษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

4.75 4.87 -2.75 -38.78

5.07 3.32 -16.44 -246.63

80.82 85.11 162.12 -1793.7

6.1 3.45 -15.71 -108.19

19.49 16.77 15.8 15.22

22.71 18.48 17.61 17.97

15.59 7.47 21.35 30.05

10.86 8.07 7.39 7.62

6.41 6.94 5.74 -40.62

7.41 7.92 3.67

217.51 270.5 284.13 -449.83

6.88 5.04 2.44 -114.21

14.27 16.05 13.06 -2.68

17.64 18.85 15.82 -7.73

35.71 33.11 41.84 63.69

8.6 8.72 8.47 -5.82



บริษัท ป ค.ศ.
(TNPC) บริ ษัท ไทยนามพลาสติกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TOG) บริ ษัท ไทยออพติคอล กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TONHUA) บริ ษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TOPP) บริ ษัท ไทย.ไอ.พี.พี.

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TPC) บริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมี ภัณฑ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TPCORP) บริ ษัท เท็กซไทลเพรสทีจ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TRS) บริ ษัท ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TSTE) บริ ษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TTL) บริ ษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TUCC) บริ ษัท ไทยยูนีคอยลเซ็นเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TUR) บริ ษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

-3.49 -13.54 3.49 -31.62

-42.56 -388.25

403.12 -1535 -711.56 -218.86

-8.92 -19.14 -8.01 -29.32

3.54

6.36

4.35 18.29 2.55 1.17

5.02 34.41 2.1 -5.2

136.5 95.43 81.37 180.65

2.65 15.66 2.09 -2.75

11.44 12.45 9.11 -34.88

18.21 20.17 13.3 -236.29

103.63 142 163.5 -2378

7.14 8.02 5.96 -62.1

15.68 16 8.53 8.31

25.92 27.83 14.09 17.69

103.16 147.04 238.78 299.31

4.77 5.05 2.81 2.78

0

28.27

12.49 8.19 7.39 6.4

13.77 8.64 6.92 5.88

17.67 30.03 12.28 1.46

10.7 7.54 5.84 5.12

8.14

8.54

10.28 6.04

21.71 14.45



บริษัท ป ค.ศ.
(TWP) บริ ษัทไทยไวรโพรดัคท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TWZ) บริ ษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TYM) บริ ษัท ไทยงวนเมทัล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TYONG) บริ ษัท ธนายง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UP) บริ ษัท ยูเนี่ยนพลาสติก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UPF) บริ ษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UST) บริ ษัท ยูไนเต็ค แสตนดารด

เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UTP) บริ ษัท ยูไนเต็ด เปเปอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UVAN) บริ ษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(VARO) บริ ษัท วโรปกรณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(VNG) บริ ษัท วนชัย กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

-5.42

-77.39

208.49 632.27

7.71 -28.96

3 1.77 2.21 1.5

2 2.54 3.24 3.04

50.82 70.89 104.26 125.93

9.48 16.53 13.83 12.75

16.99

9.38

9.7 8.97 4.46 1.82

12.83 13.25 5.68 0.04

28.26 67.66 103 120.28

27.72 28.2 13.27 0.08

9.92 7.51 -1.7 -14.87

11.78 5.58 -9.41 -27.36

71.58 100.95 20.73 95.52

10.11 4.17 -10.92 -31.61



บริษัท ป ค.ศ.
(WACOAL) บริ ษัท ไทยวาโก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(WORK) บริ ษัท เวิรคพอยท

 เอ็นเทอรเทนเมน จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(YCI) บริ ษัท ยงไทย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(YNP) บริ ษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1994 1995 1996 1997

12.28 15.23 12.46 3.19

16.73 20.15 16.24 1.81

41.72 50.25 47.83 78.63

6.11 7.63 6.54 0.82

8.4 7.3 9.66 5.31

10.14 8.75 12.57 2.89

34.71 43.44 49.34 55.31

10.67 6.35 9.09 2.38



บริษัท ป ค.ศ.
(ACL) บริ ษัท ธนาคารสินเอเซีย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AEONTS) บริ ษัท อิออนเครดิตเซอรวิส

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AHC) บริ ษัท โรงพยาบาลเอกชล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AI) บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AJ ) บริ ษัท เอ.เจ.พลาสท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AMATA) บริ ษัท อมตะคอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AP) บริ ษัท เอเซี่ยนพร็อพเพอรต้ี

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(APRINT) บริ ษัท อมรินทรพริ้นดิ้ง

แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(APS) บริ ษัท หลักทรัพยเอเซียพลัส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN
(ASIMAR)  บริษัท เอเชียน

 มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AYUD) บริ ษัท ศรีอยุธยาประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

-70.55 -133.31 3.02 3.67

-1264.8

2583.18 -40.55 -375.17 -330.92

-138.39 -1399.7 -31.53 19.87

15.58 7.38 7.93 12.95

18.03 7.57 8.34 13.59

33.06 21.86 13.8 2.76

14.34 7.38 7.97 11.74

41.36

37.08

23.56 3.65 4.72 18.51

-151.9 55.33

-1978.4 -793.36 508.97 262.53

13.08 -8.88 -4.17 11.34

13.13

17.01

55.29 22.13

5.6 32.93

18.4

34.81

143.3 114.06

8.97 20.64

8.69 9.87 11.17 14

8.82 10.54 11.93 14.6

2.77 7.67 1 1.23

8.7 8.78 9.32 10.21

17.59 36.35 7.48 2.86

24.7 36.39 7.42 2.79

0.25 0.01 0 0

57.69 53.34 22.6 9.65

1.49

-8.96

289.4 201.63

-80.83 -7.55

10.67 7.17 6.03 5.76

9.38 6.4 5.37 5.08

0.22 0 0 0

50.06 48.41 41.37 35.22



บริษัท ป ค.ศ.
(BANPU) บริ ษัทบานปู จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BAT - 3K) บริ ษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BBL) บริ ษัท ธนาคารกรุงเทพ

 จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BEC) บริ ษัท บีอีซีเวิรล จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BECL) บริ ษัท ทางดวนกรุงเทพ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BGH) บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BH) บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BIGC) บริ ษัท บิ๊กซี ซุเปอรเซ็นเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BKI) บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BLAND) บริ ษัท บางกอกแลนด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BNC) บริ ษัท บางกอกไนลอน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

6.17 -12.78 15.39 -0.87

11.6 -45.89 31.95 -12.33

184.06 219.75 107.94 100.61

9.84 -85.44 52.54 -18.34

28.33 10.16 8.67 7.9

75.04 14.68 11.32 10.47

98.64 49.25 45.73 55.95

27.34 9.16 6.4 6.34

-13.6 -21.85 -4.82 9.01

-48.66 -81.74 -47.19 16.81

165.48 338.76 399.8 237.17

-30.28 -82.85 -17.76 20.74

17.74 15.12 21.23 20.92

17.76 15.11 21.2 20.9

0.14 0.04 0.01 0.23

40.71 30.33 30.67 29.38

6.27 6.61 6.57 7.03

-4.12 -0.34 1.32 6.49

279.76 312.43 302.32 272.24

-12.26 -0.86 3.11 14.71

0.98 2.74 9.81 7.78

-10.64 0.44 10.13 9.56

118.46 138.44 112.94 89.92

-14.02 0.48 10.87 10.72

11.68 -10.34 37.58 11.8

71.06

-416.35 -220.63 1334.24 699.22

-8.77 -50.89 23.67 6.67

9.02 0.45 8.97 9.29

-5.38 -8.7 9.94 11.4

307.53 13.97 20.71 40.05

-0.61 -1.88 3.02 3.07

6.16 7.2 8.91 10.39

6.1 7.81 9.44 10.43

0 0  0

8.3 11.39 14.22 15.79

-31.71 -7.58 24.6 2.8

-101.67 -66.49 99.71 -13.66

234.51 576.91 356.64 423.66

-556.64 -380.09 66.42 -56.69

1.7 1.59 14.86 9.55

-20.25 -11 23.23 13.31

152.47 116.4 60.22 38.79

-8.56 -4.21 7.05 6.1



บริษัท ป ค.ศ.
(BROCK) บริ ษัท บานร็อคการเดน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CCP) บริ ษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CENTEL)  บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CI) บริ ษัท ชาญอิสระ ดิเวลล็อปเมนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CNS) บริ ษัท หลักทรัพยพัฒนส นิ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CP ALL) บริ ษัท ซี พี ออลล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPF ) บริ ษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPH) บริ ษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPI) บริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรม

น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPN) บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CSR) บริ ษัท เทพธานีกรีฑา

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

7.27 2.23 5.83 8.13

7.73 1.69 6.45 10.7

6.03 1.25 4.39 6.08

50.12 51.34 59.93 67.23

14.83

22.4

11.65 13.42 2.63 -0.66

10.39 13.35 2.63 -0.79

1.17 0 0 0

95.26 40.04 12.73 -5.93

15.87

2.95

19.62 15.61 10.67 10.32

35.76 21.68 14.53 16.1

93.96 52.11 94.82 100.59

10.47 7.8 5.47 4.79

1.68 -3.77 12.76 16

-20.45 -32.17 20.47 25.53

121.58 235.96 133.08 66.67

-7.95 -11.65 4.74 6.51

22.82 19.88 4.85 7.38

35.88 26.03 2.85 8.03

66.88 62.88 81.99 49.41

13.18 9.07 1.19 4.56

11.05 7.7 6.31 9.29

11.66 11.07 8.68 16.21

125.87 123.23 117.42 121.71

14.04 13.67 10.97 20.26

1.05 1.03 1.02 1.28

1.05 1.03 1.02 1.28

0 0 0 0

24.38 27.39 30.1 40.24



บริษัท ป ค.ศ.
(CTW) บริ ษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CVD) บริ ษัท ซีวีดีเอน เทอรเทนเมน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CWT) บริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DAIDO) บริ ษัท ไดโดมอน กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DCC) บริ ษัท ไดนาสตี้แซรามิค

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DRACO) บริ ษัท ตราโก พีซีบี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DTC) บริ ษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DTC) บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EASON) บริ ษัท อีซึ่น เพนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EIC ) บริ ษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EPCO) บริ ษัท โรงพิมพตะวันออก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

6.99

7.56

41.91 25.32

-5.09 7.93

-24.1

-25.03

8.21 1.22

0.27 -18.89

7.63 7.94 7.93 5

-7.14 0.23 2.75 -2.51

164.76 195 205.73 223.39

-4.54 0.12 1.23 -1.55

9.87

15.31

88.84 84.76

5.69 11.03

7.09

7.92

70.41 50.67

4.74 5

11.51 5.88 5.67 1.99

15.63 5.86 5.68 -0.98

78.52 57.33 54.69 59.68

8.04 3.19 3.21 -0.62

17.81 6.7 15.63 11.76

28.63 7.53 16.91 12.07

58.11 24.54 25.25 14.17

24.26 7.52 18.59 15.41

-7.98

-145.21 -113.22

-74.52 -76.67



บริษัท ป ค.ศ.
(ERAWAN) บริ ษัท ดิเอราวัณกรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EVER) บริ ษัท เอเวอรแลนด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FANCY) บริ ษัท แฟนซีวูด อินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FE) บริ ษัท ฟารอีส ดี ดี บี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FNS) บริ ษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FORTH) บริ ษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GOLD) บริ ษัท แผนดินทอง

พรอพเพอรต้ี ดีเวลลอเมนท จํากัด (มหาชน)ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GRAMMY) บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GRAND) บริ ษัท แกรนด แอสเสจ

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(HEMRAJ) บริ ษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ICC) บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

0.68

-9.7

171.9 183.67

1.19 -10.09

2.85 -119.19 114.04

-267.3 -108.91 -99.78 -73.75

-1673.6 -24448 -358338

47.28

56.87

37.89 10.69

16.49 24.81

6.55 -0.9 9.61 12

6.71 -0.97 9.7 12.23

3.82 0 0 0

14.09 -1.7 14.78 13.23

0.76

47.39

23.58 -0.43 -2.04 4.87

71.51 -5.75 -5.43 6.63

389.3 67.18 60.84 41.05

111.23 -69.16 -165.8 19.41

7.64 7.4 9.24 6.23

7.95 7.47 9.35 6.35

0.5 0.22 0.72 1.5

7.29 7.19 8.39 4.5

16.34 -11.71 -10.19 -5.07

35.73 -43.35 -57.48 -54.8

121.96 184.89 316.9 520.27

254.88 -125.77 -135.56 -52.56

3.26 3.4 6.71 8.31

3.07 3.2 6.76 8.44

1.15 7.51 6.89 5.98

2.87 2.95 5.86 7.4



บริษัท ป ค.ศ.
(IFEC) บริ ษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(IHL) บริ ษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(INOX) บริ ษัท ไทยนอคซ สแตนเลส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(INSURE) บริ ษัท อินทรประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(IRC) บริ ษัท อิโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ITD) บริ ษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(JCT) บริ ษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(JUTHA) บริ ษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KBANK ) บริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KC) บริ ษัท เค.ซี.พร็อพเพอรต้ี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KCAR) บริ ษัท กรุงไทยคารเรนจ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

2.32 -13.42 22.79 191.16

-257.86

-27165 -412.98 -281.3 -366.73

-64.84 -112.2 -24.06 -18.97

-20.55 2.59 7.6 5.81

-18.13 2.54 7.38 5.61

0.8 0 0 0

-53.09 4.46 13.45 14.12

6.77

8

134.99 108.82

1.96 4.42 2.3

16.43 -0.74 -15.07 -9.79

36.77 -19.03 -83.05 -396.74

184.17 196.07 594.44 -1473.2

7.42 -7.73 -26.99 -14.09

-0.4

-0.41

0.43 0.59

-1.4 -0.78

9.19 -4.66 -6.13 6.27

15.25 -81.47

363.8 1440.55 -966.69 -1274.1

3.84 -16.32 -19.99 -2.73

-52.17 -50.99 5.43 5.33

-73.47 -111.91 4.42 3.83

35.04 185.22 241.01 200.83

-46.02 -89.67 2.55 2.13

-122.38 0

-638.97 189.57



บริษัท ป ค.ศ.
(KEC) บริ ษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KH) บริ ษัท บางกอกเชนฮอสปทอล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KK) บริ ษัท ธนาคารเกียรตินาคิน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KMC) บริ ษัท กฤษดามหานคร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KWC) บริ ษัท กรุงเทพโสภณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(LALIN) บริ ษัท ลลิล พร็อพเพอรต้ี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(LH) บริ ษัท แลนดแอนดเฮาส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MACO) บริ ษัท มาสเตอรแอด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MALEE) บริ ษัท มาลีสามพราน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MANRIN) บริ ษัท แมนดารินโฮเต็ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MATCH) บริ ษัท แม็ทซิ่ง สตูดิโอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

-34.28 22.88 18.56 1.19

-96.68 44.11 35.38 0.14

183.56 107.41 131.7 157.31

-31.9 13.83 13.86 0.07

31.59 49.17 40.9 12.11

-55.96 40.86 51.81 18.47

110.04 109.24 81.77 264.13

-26.27 23.73 36.92 35.69

0.26 -39.6 42.78 18.98

-174.45

10392.6 -218.83 -225.53 -278.12

-653.54 -3493.7 323.1 79.56

-7.03 1.03 6.19 4.11

-7.94 0.77 6.23 4.14

0 12.14 16.86 7.41

-53.52 3.97 28.68 16.59

53.82

5.13

-4.95 0.31 3.18 8.36

-27.5 -6.71 1.94 12.99

258.35 131.55 118.77 73.27

-29.94 -11.62 3.3 14.9

8.73 -0.78 -15.74 -13.63

4.72 -13.04 -65.28 -116.27

81.03 145.1 246.12 869.14

0.76 -2.93 -9.98 -8.34

5.99

9.43

111.79 0

180.28 41.57



บริษัท ป ค.ศ.
(MATI) บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MIDA) บริ ษัท ไมดา แอสเซท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MK) บริ ษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด

(มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MSC) บริ ษัท เมโทรซิสเต็มส

 คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NC) บริ ษัท นิวซิต้ี (กรุงเทพ)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NIPPON) บริ ษัท นิปปอน แพ็ค

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NOBLE) บริ ษัท ไนเบิล ดีเวลลอปเมนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(N-PARK) บริ ษัท แนเชอรัล พารค

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NTV) บริ ษัท โรงพยาบาลนนทเวช

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NWR) บริ ษัท เนาวรัตนพัฒนาการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(OCC) บริ ษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

9.51 11.65 11.05 7.75

9.74 11.8 11.01 7.73

5.1 0.08 2.93 0.02

8.95 11.88 11.47 8.1

1.31

-6.89

212.62 217.02

-70.62 -20.56

5.48

4.99

206.32 164.14

0.47 0.71

6.37

3.81

398.95 318.62

-7.51 0.79

6.16 -4.38 16.56 12.31

-5.52 -20.06 22.34 12.94

90.31 91.04 9.14 7.44

-4.24 -14.17 15.82 10.61

-11.34

-47.95

195.05 297.27

18.57 -92.36

-44.85 -336.85

-565.24

-1841.2 -70.77 -75.88 -66.42

-536.55 -1175 -309.25 217.31

9.07 6.15 7.72 8.83

8.06 5.7 7.76 8.98

15.28 11.39 5.2 0

10.01 7.38 9.05 9.44

-13.42 -15.97 27.51 -21.58

-117.53 88.03 -46.62

911.22 -605.2 105.81 102.15

-45.6 -42.1 21.41 -26.87

3.26 3.4 6.71 8.31

3.07 3.2 6.76 8.44

1.15 7.51 6.89 5.98

2.87 2.95 5.86 7.4



บริษัท ป ค.ศ.
(OGC) บริ ษัท โอเชียนกลาส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(OHTL) บริ ษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล

(ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PAP) บริ ษัท แปซิ ฟกไพพ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PATO) บริ ษัท พาโตเคมี อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PB) บริ ษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PERM) บริ ษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PG) บริ ษัท ประชาอาภรณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(POST) บริ ษัท โพสต พับลิชชิ่ง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PR) บริ ษัท เพรสซิเดนทไรซโปรดักส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PS) บริ ษัท พฤกษาเรียลเอสเตท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PSAP) บริ ษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

6.57 9.91 18.6 27.7

-16.77 -1.56 31.95 45.52

274.3 227.72 136.06 33.72

-5.64 -0.59 11.9 22.99

46.2 33.98 23.67

46.2 38.29 33.11

0 25.7 62.36

21.22 19 17.63

2.07

2.55

37.98 8.53

1.8 1.8

13.68

7.03

16.16 11.49 11.76 17.41

27.19 15.71 16.51 25.74

98.65 73.46 78.21 51.87

7.76 5.34 5.38 9.28

1.41 10.09 15.06 10.2

1.13 10.3 15.34 10.26

4.63 2.5 1.27 1.07

1.32 10.53 14.21 9.1

15.57 13 12.13 10.8

27.03 24.91 24.27 23.49

61.97 109.5 86.04 130.38

3.54 2.85 3.24 3.01



บริษัท ป ค.ศ.
(PSL) บริ ษัท พรีเชียส ชิปปง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(QH) บริ ษัท ควอลิ ต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(RCI) บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(RCL) บริ ษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROBINS) บริ ษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROCK) บริ ษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROJANA) บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAFARI) บริ ษัท ซาฟารีเวิลด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAMART) บริ ษัท สามารถคอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAMTEL) บริ ษัท สามารถเทเลคอม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SATTEL) บริ ษัท ชินแซทเทลไลท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

48.17 7.41 3.48 17.05

-7242.7 182.36

-3480.8 -2374.8 1899.95 1126.87

77.12 -1.53 -8.79 16.68

-8.88 2.96 -9.76 4.61

-75.03 -24.91 -80.49 12.92

749.05 417.07 767.62 341.28

-44.76 -16.24 -86.44 9.38

-0.5

4654.63 -1771.2

-13.88 -8.11

24.36 -67.19 -491.56

-847.23 -147.94 -85.9 -84.31

18.07 -86 -98.94 -10.45

-6.38 -2.82 1.67 -2.33

-74.57 -102.91 -40.2 -40.9

450.63 1358.27 368.21 466.06

-27.78 -18.12 -6.33 -6.95

4.88 4.53 4.99

3.04 3.35 4.51

31.06 24.33 21.27

18.13 33 16.17

-2.42 -10.27 -4.54 -4.07

-6.78 -29.83 -20.2 -24.46

64.55 97.02 119.08 178.3

-56.54 -156.64 -54.9 -49.8

-2.72

-14.92

53.53 62.07

6.34 -18.17

21.69 8.61 11.95 17.64

123.03 8.4 16.79 31.29

338.01 143.97 129.07 108.69

75.97 9.39 17.7 32.44



บริษัท ป ค.ศ.
(SAUCE) บริ ษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ

อาหาร จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAWANG) บริ ษัท สวางเอ็กซปอรต

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SC) บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SCP) บริ ษัท ทักษิณคอนกร ตี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SEAFCO) บริ ษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SECC) บริ ษัท เอส.อี.ซี.

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SFP) บริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SIAM) บริ ษัท สยามสตีลอินเตอร

เนชั่นแนล ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SITHAI) บริ ษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SMIT) บริ ษัท สหามิตรเครื่องกล

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SMK) บริ ษัท สินมั่นคงประกันภัย

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

16.82

16.84

0.37 0.14

7.91 16.91

10.24 6.57 4.73 5.76

11.9 6.7 5.13 6.08

20.69 5.71 11.44 0

7.56 5.1 4.19 4.57

-23.39 -9.11 -7.7 1.73

-87.51 -94.33 -175.5 -50.63

339.39 867.9 1967.25 2865.63

-53.14 -20.14 -14.59 -2.02

13.63 21.06 10.05 10.64

13.82 21.26 10.48 11.36

2.02 0.56 9.75 6.2

10.93 18.66 12.61 12.79

-30.05 -5.63 -26.77 -7.46

-144.08 -106.09

375.19 1662.54 -254.03 -211.86

-76.88 -52.87 -60.7 -13.22

19.88 -4.49 -3.32 4.99

67.15 -64.85 -32.02 3.87

292.77 938.45 106.53 94.98

35.64 -28.94 -17.49 3.3

-9.2 -14.79 5.83 8.65

-7.91 -14.08 5.74 8.4

1.18 1.5 0 0

-2.2 -4.72 2.17 3.33



บริษัท ป ค.ศ.
(SMM) บริ ษัท สยามอินเตอรมัลติ มีเดีย

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SOLAR) บริ ษัท โซลารตรอน

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPACK) บริ ษัท เอส.แพ็ค.แอนดพริ้นท

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPALI) บริ ษัทศุภลัย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPC) บริ ษัท สหพัฒนพ บูิล

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPG) บริ ษัท สยามภัณฑกรุป

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPI) บริ ษัท สหพัฒนาอนิเตอรโฮลดิ้ง

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPORT) บริ ษัท สยามสปอรต ซินดิเคท

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPPT) บริ ษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท

  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPSU) บริ ษัท เอส.พี.ซูซูกิ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SSC) บริ ษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

4.19 -8.89 2.93 30.05

-32.75 -180.9 -93.58 42.27

565.56 2935.86 238.1 48.25

-73.94 -171.51 -56.79 61.88

12.97 -9.97 6.48 6.79

27.77 -34.49 10.84 10.53

147.99 166.68 134.22 103.12

5.02 -6.06 1.69 1.94

14.57

14.67

0.21 0.19

15.74 9.85

10.77 0.78 7.59 8.8

11.25 -3.01 7.98 9.82

58.75 52.34 43.37 28.79

104.81 -24.95 51.76 71.05

7.99

9.67

1444.73 1044.47

-13.25 0.57

1.92

1.8

5.46 13.9

3.76 1.19

2.1 8 11.2 13.01

1.96 8.9 11.94 13.83

15.19 2.94 4.38 4.14

0.54 2.65 3.48 4.14



บริษัท ป ค.ศ.
(SSI) บริ ษัท สหวิริยสตีลอินดัสตรี

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SSSC) บริ ษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SST) บริ ษัท ทรัพยศรีไทยคลังสินคา

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STANLY) บริ ษัท ไทยสแตนเลยการ

ไฟฟา  (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STEC) บริ ษัท ซิโน - ไทย

 เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น ROA

จํากัด (มหาชน) ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STHAI) บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรม

ถุงมือยาง  จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STPI) บริ ษัท เอสทีพีแอนดไอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SUN) บริ ษัท ซันวูดอินดัสทรีส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SVOA) บริ ษัท เอส วี โอ เอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TASCO) บริ ษัท ทิปโกแอลฟลท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCC) บริ ษัท ไทย แคปปตอล

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

6.92 15.73 6.49 1.84

-131.43 75.04 4.42 -13.59

3639.06 348.85 354.26 401.92

-12.53 16.63 1.35 -4.8

4.85

1.25

3081.01 2892.94

-3.93 0.06

-6.93 -1.12 7.22 12.82

-13.15 -4.58 8.28 15.6

52.41 46.39 38.89 18.55

-9.47 -3.56 4.54 6.98

1.95 14.86 13.84 9.31

1.88 14.96 13.87 9.31

1.21 0.38 0 0

15.08 33.61 38.18 50.75

158.7

2.56

47.6

85.42

207.78 37.27

-65.54 21.43

9.7

19.46

149.09 215.51

7.54 5.34

5.41

8.8

35.3 22.3

220.26 0.82

16.23 0.42 -0.82 5.34

45.35 -11.31 -16.66 6.77

184.65 202.67 274.73 156.01

23.79 -5.97 -6.7 3.06

0.92

-172.59 -197.77

-67.26 -2.49



บริษัท ป ค.ศ.
(TCJ) บริ ษัท ทีซี.เจ.เอเชีย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCMC) บริ ษัท อุตสาหกรรมพรมไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCP) บริ ษัท ไทยเคนเปเปอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TF) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TFI) บริ ษัท ไทยฟลมอินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TICON) บริ ษัท ไทคอนอินดัสเทรียล

คอนเน็คชั่น  จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TKS) บริ ษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TKT) บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TMD) บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TMT) บริ ษัท คาเหล็กไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TNL) บริ ษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

-16.04

-121.46

369.17 1507.45

315.4 -38.01

-0.2 10.19 4.6 2.11

14.37 3.58 0.73

-553.31 77.57 69.04 60.62

-29.01 7.17 4.29 1.01

3.96

-4.83

210.68 221.49

-8.83 -3.51

14.88 23.43 25.83 22.69

16.6 23.81 25.98 22.89

6.71 0.3 0.71 0.84

7.35 11.34 14.19 14.4

25.82 0.47 -4.83 11.34

3638.54 -892.21 -477.99 2336.36

30.2 -18.38 -18.87 4.28

124.43

32.39

16.74 11.33 19.5 17.03

20.42 12.77 23.26 19.43

29.18 33.17 27.13 21.55

13.45 9.02 14.93 14.66



บริษัท ป ค.ศ.
(TNPC) บริ ษัท ไทยนามพลาสติกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TOG) บริ ษัท ไทยออพติคอล กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TONHUA) บริ ษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TOPP) บริ ษัท ไทย.ไอ.พี.พี.

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TPC) บริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมี ภัณฑ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TPCORP) บริ ษัท เท็กซไทลเพรสทีจ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TRS) บริ ษัท ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TSTE) บริ ษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TTL) บริ ษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TUCC) บริ ษัท ไทยยูนีคอยลเซ็นเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TUR) บริ ษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

13.95 25.17 43.01 15.62

-244.6 -219.27 -526.7 -738.08

-7.58 -1.7 15.37 4.67

2.14

3.41

72.11 66.28

-0.24 6.38

7.15 10.76 11.3 9.42

6.76 10.98 11.61 9.84

8.05 4.74 3.68 11.2

4.23 6.7 6.93 6.34

13.01 6.24 6.58 5.3

23.07 9.02 4.35 2.36

169.1 161.17 170.9 147.97

12.97 4.69 1.79 0.98

35.53 13.2 16.35 15.63

287.45 30.39 36.08 30.06

322.92 203.85 155.05 88.25

27.34 7.62 10.05 10.56

10.84 3.45 8.74 2.7

24.68 2.8 17.56 2.33

156.03 196.56 116.55 108.72

4.06 0.49 3.02 0.43

6.41 -15.99 17.85 20.35

7.15 -18.69 21.12 23.41

0.12 4.04 0.46 0

20.88 -37.1 29.03 32.57

6.44 3.65 5.02 5.36

6.4 3.55 5.02 5.36

7.57 0.13 0 0.06

5.34 3.57 5.07 5.19

-0.83 7.62 13.73 26.39

-0.94 7.81 14.06 27.5

0.52 0.89 0 8.57

-2.61 12.55 16.09 19.5



บริษัท ป ค.ศ.
(TWP) บริ ษัทไทยไวรโพรดัคท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TWZ) บริ ษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TYM) บริ ษัท ไทยงวนเมทัล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TYONG) บริ ษัท ธนายง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UP) บริ ษัท ยูเนี่ยนพลาสติก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UPF) บริ ษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UST) บริ ษัท ยูไนเต็ค แสตนดารด

เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UTP) บริ ษัท ยูไนเต็ด เปเปอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UVAN) บริ ษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(VARO) บริ ษัท วโรปกรณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(VNG) บริ ษัท วนชัย กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

9.26 9.34 0.64 -4.92

-119.03 -112.96 -82.17 -198.76

2990.92 9698.7 1072.43 988452

-28.18 -11.02 -18.35 -36.61

-15.43 -6.23 -0.15 -6.5

-58.37 -70.35 -154.51

395.49 1158.5 124311 -592

-1155.5 749.5 -261.45 -353.99

1.86

1.77

0.01 2.01

0.81 2.13

11.63 23.08 23.15 22.11

11.82 23.77 23.25 22.13

10.09 1.74 0.31 0.08

5.43 10.98 10.81 11.28

4.76 -6.26 5.33 8.31

-3.03 -15.93 4.1 8.49

62.48 50.55 42.09 30.15

-9.8 -50.84 13.7 36.02

1.18 4.37 10.64 17.85

-9.64 0.1 12.2 22.89

97.67 67.86 56.09 33.36

-6.81 0.07 6.23 10.78

20.13

50.79

387.63 170.06

23.76 21.29



บริษัท ป ค.ศ.
(WACOAL) บริ ษัท ไทยวาโก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(WORK) บริ ษัท เวิรคพอยท

 เอ็นเทอรเทนเมน จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(YCI) บริ ษัท ยงไทย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(YNP) บริ ษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

1998 1999 2000 2001

16.89 12.29 14.51 11.97

23.64 14.45 16.54 13.24

31.21 27.1 22.76 19.66

11.87 8.2 10.01 9.07

7.9 -15.76 0.13 0.76

7.98 -24.75 -2.92 -1.65

16.64 35.69 31.72 44.11

6.29 -22.79 -2.46 -1.68



บริษัท ป ค.ศ.
(ACL) บริ ษัท ธนาคารสินเอเซีย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AEONTS) บริ ษัท อิออนเครดิตเซอรวิส

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AHC) บริ ษัท โรงพยาบาลเอกชล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AI) บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AJ ) บริ ษัท เอ.เจ.พลาสท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AMATA) บริ ษัท อมตะคอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AP) บริ ษัท เอเซี่ยนพร็อพเพอรต้ี

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(APRINT) บริ ษัท อมรินทรพริ้นดิ้ง

แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(APS) บริ ษัท หลักทรัพยเอเซียพลัส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN
(ASIMAR)  บริษัท เอเชียน

 มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AYUD) บริ ษัท ศรีอยุธยาประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

-4.51 5.39 6.31 10.25

136.54

-228.31 -208.5 -1240.8 0

-142.31 63.3 100.43 55.44

6.84 6.96 7.54

34.68 35.91 34.95

704 810.55 627.62 596.69

13.3 13.11 16.21 16.59

19.04 18.96 18.05 15.78

19.26 18.96 18.05 20.49

0 0 0 55.77

15.58 15.19 15.12 16.93

40.52 40.45 27.08 14.1

55.82 55.74 29.33 14.14

45.96 39.21 0.07 0.04

40.44 38.62 39.34 22.53

30.9 18.03 12.23 7.54

71.9 36.97 29.11 15.04

105.32 153.02 191.4 165.48

22.86 15.61 11.25 6.56

27.16 20.12 18.84 18.5

37.46 29.48 30.47 31.43

33.44 47.51 68.58 67.27

44.83 30.37 32.2 24.84

27.86 27.32 16.13 9.12

52.25 47.37 28.9 18.54

85.79 74.31 94.45 133.15

25.47 25.05 19.11 14.55

21.27 19.49 19.6 18.47

22.07 19.88 19.75 18.47

0 0.05 0 0

13.83 12.43 16.6 15.84

14.18 33.24 -99.22 12.85

14.11 33.2 -99.33 12.77

0 0 0 0.04

29.74 39.57 -137.63 27.69

19.91 7.4 4.83 8.7

41.95 10.45 5.14 12.7

100.43 119.98 115.16 105.89

29.38 4.77 2.55 5.33

6.06 7.59 5.44 4.03

5.57 7.45 5.47 4.14

0.28 0.27 0.01 0.01

32.07 32.47 26.68 20.13



บริษัท ป ค.ศ.
(BANPU) บริ ษัทบานปู จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BAT - 3K) บริ ษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BBL) บริ ษัท ธนาคารกรุงเทพ

 จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BEC) บริ ษัท บีอีซีเวิรล จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BECL) บริ ษัท ทางดวนกรุงเทพ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BGH) บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BH) บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BIGC) บริ ษัท บิ๊กซี ซุเปอรเซ็นเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BKI) บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BLAND) บริ ษัท บางกอกแลนด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BNC) บริ ษัท บางกอกไนลอน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

7.36 11.63 10.01 12.31

6.62 18.81 13.22 16.14

121.58 137.81 42.45 48.25

8.29 13.29 16.39 21.16

11.44 8.87 11.88 11.54

14.54 10.68 15.33 13.54

14.9 27.85 38.02 13.28

8.77 7.07 8.36 6.53

9.58 9.84 11.02 11.98

12.71 14.4 16.23 15.98

180.34 106.85 62.21 47.49

28.13 24.12 39.72 22

22.38 29.48 26.23 14.43

22.44 29.81 26.99 14.89

0.75 0.55 0.81 0

31.1 32.37 25.35 13.97

5.11 5.7 6.54 5.1

6.28 8.59 13.13 10.09

253.65 231.22 220.55 200.94

13.82 19.94 29.25 22.16

6.78 7.77 7.18 7.26

8.74 11.79 11.42 10.8

67.61 85.78 69.95 94.47

10.3 12.46 11.82 8.12

10.79 23.2 26.32 26.41

47.29 73.37 68.18 58.97

423.75 199.56 176.32 112.92

6.32 14.84 16.44 15.84

10.01 10.6 11.44 12.91

12.8 12.57 13.09 14.27

39.06 23.59 15.17 10.93

3.37 3.34 3.38 3.54

7.78 7.47 5.86 5.64

8.71 11.42 10.63 11.07

0 10.86 2.31 0

14.83 17.79 15.01 12.66

0.86 1.62 8.96 -0.1

-35.16 -21.93 26.22 -19.31

611.38 819.92 262.73 194.39

-184.83 -62.03 122.6 -118.46

5.21 2.64 2.13 -1.82

6.38 3.3 2.75 -3.44

16.57 30.01 29.18 23.93

3.86 1.73 1.46 -1.84



บริษัท ป ค.ศ.
(BROCK) บริ ษัท บานร็อคการเดน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CCP) บริ ษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CENTEL)  บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CI) บริ ษัท ชาญอิสระ ดิเวลล็อปเมนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CNS) บริ ษัท หลักทรัพยพัฒนส นิ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CP ALL) บริ ษัท ซี พี ออลล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPF ) บริ ษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPH) บริ ษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPI) บริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรม

น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPN) บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CSR) บริ ษัท เทพธานีกรีฑา

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

9.55 2.59

15.65 -1.35

54.92 147.2 267.37

12.41 6.22 -0.46

7.78 9.09 15.98 10.92

9.26 11.38 19.37 16.84

5.05 6.66 9.97 8.71

17.56 20.57 5.77 93.11

8.23 7.61 3.7 5.52

9.57 10.31 5.72 8.45

31.23 79.93 85.17 68.92

29.22 29.93 18.5 6.27

2.7 3.6 10.05 4.73

2.62 3.45 9.91 4.6

0 0 0 0

13.51 20.58 28.6 20.62

14.93 17.27 16.91 11.99

15.77 20.01 22.87 18.14

2.8 4.28 16.18 45.46

2.22 2.32 2.27 1.6

7.4 6.07 3.15 10.9

10.6 7.84 4.01 18.17

83.2 85.8 99.19 76.84

3.47 2.7 1.35 5.95

8.18 16.43 6.9 7.81

11.36 21.52 7.73 8.1

45.6 33.04 17.73 8.2

4.48 9.81 3.94 4.61

19.54 15.07 12.36 -2.62

26.65 18.98 15.21 -5.14

45.61 27.46 25.99 85.28

11.05 10.19 8.07 -2.99

10.14 10.17 9.84 17.74

19.11 18.11 17.16 33.79

130.96 107.98 116.67 98.63

24.58 21.59 21.37 33.67

1.77 1.68 1.95 2.48

1.77 1.68 1.95 2.48

0 0 0 0

41.77 39.6 38.6 43.59



บริษัท ป ค.ศ.
(CTW) บริ ษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CVD) บริ ษัท ซีวีดีเอน เทอรเทนเมน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CWT) บริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DAIDO) บริ ษัท ไดโดมอน กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DCC) บริ ษัท ไดนาสตี้แซรามิค

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DRACO) บริ ษัท ตราโก พีซีบี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DTC) บริ ษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DTC) บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EASON) บริ ษัท อีซึ่น เพนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EIC ) บริ ษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EPCO) บริ ษัท โรงพิมพตะวันออก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

9.18 8.01 6.23 6.68

11.88 10.49 7.95 8.68

37.73 28.89 49.89 55.87

8.37 8.21 4.78 4.65

-9.51 13.41 16.3 12.59

-9.43 13.29 16.18 12.52

1.14 1.21 1.29 0

-6.33 8.11 10.86 9.21

2.58 4.72 7.23 -1.41

-10.35 -0.77 12.33 -12.88

257.78 195.74 148.42 141.48

-6.03 -0.34 6.49 -9.87

15.12 18.43 24.21 24.35

28.36 34.14 41.82 42.87

81.68 69.98 58.49 83.82

16.16 15.86 18.06 17.6

9.42 7.87 3.91 1.27

11.59 9.36 4.08 1.2

39.12 21.26 26.65 18.14

7.56 6.35 2.85 0.94

-1.52 -3.77 -0.06 2.23

-7.55 -12.14 -5.24 -0.93

84.66 91.64 91.57 70.32

-5.24 -8.2 -3.2 -0.59

13.82 10.19 15.42 5.65

14.3 9.84 16.91 6.92

11.53 11.2 12.09 34.6

19.9 15.36 24.17 9.52

30.24 22.91

39.75 25.85

13.7 15.4 0

11.71 9.98 10.53

752.03 -10.97 21.16 19.44

-20.82 29.01 24.43

0 60.97 48.44 27.89

537.46 -14.53 17.01 17.81



บริษัท ป ค.ศ.
(ERAWAN) บริ ษัท ดิเอราวัณกรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EVER) บริ ษัท เอเวอรแลนด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FANCY) บริ ษัท แฟนซีวูด อินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FE) บริ ษัท ฟารอีส ดี ดี บี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FNS) บริ ษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FORTH) บริ ษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GOLD) บริ ษัท แผนดินทอง

พรอพเพอรต้ี ดีเวลลอเมนท จํากัด (มหาชน)ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GRAMMY) บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GRAND) บริ ษัท แกรนด แอสเสจ

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(HEMRAJ) บริ ษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ICC) บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

2.19 6.14 5.89 4.65

2.47 10.23 9.74 7.22

116.28 95.95 97.45 121.87

2.25 12.84 13.63 9.02

14.88

77.77

-0.23 -0.57 -2387 208.5

-6683.9 -153.7 7919.29 36.54

52.02 20.96 19.06 10.74

59.13 22.18 19.12 10.74

17.56 0.66 0 0

24.18 13.7 13.65 9.36

12.5 11.62 9.63 9.73

12.75 11.87 9.87 9.97

0 0.55 0.71 0.42

11.74 11.81 10.73 10.78

21.48 13.13 11.61 1.71

26.36 29.47 17.46 3.29

48.07 259.68 194.86 190

45.71 44.11 28.91 8.51

3.84

6.68

68.15 158.16

2.32 1.9

4.9 5.74 4.14 -2.45

5.22 8.4 6.09 -5.19

59.92 110.77 111.28 98.68

16.34 21.49 8.77 -11.41

18.62 14.16 18.89 4.78

19.92 15.56 22.25 6.63

0.85 0 15.61 59.29

12.74 10.15 12.07 3.82

1.68 4.58 2.45

-1.58 6.73 1.99

74.25 129.17 176.22 181.67

86.66 -7.64 15.1 2.86

16.06 27.65 15.77 8.95

57.16 50.22 22.17 13.25

164.46 29.51 35.63 47.28

59.72 91.53 26.93 21.7

7.98 5.09 7.71 7.3

8.11 5.09 7.71 7.3

0 0 0 0

7.16 4.63 6.82 5.94



บริษัท ป ค.ศ.
(IFEC) บริ ษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(IHL) บริ ษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(INOX) บริ ษัท ไทยนอคซ สแตนเลส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(INSURE) บริ ษัท อินทรประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(IRC) บริ ษัท อิโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ITD) บริ ษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(JCT) บริ ษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(JUTHA) บริ ษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KBANK ) บริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KC) บริ ษัท เค.ซี.พร็อพเพอรต้ี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KCAR) บริ ษัท กรุงไทยคารเรนจ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

46.28 25.43 92.54 9.21

14.88

-115.74 -297.22 183.86 135.4

13.82 30.31 153.97 7.07

16.71 22.79

43.81

-564.4 3383.16 51.44

28.02 5.95 12.13

5.19 7.84 1.47 0.27

5.01 7.77 1.45 0.25

0 0 0 0

12.44 15.18 2.81 0.57

13.87 18.5 17.33 15.13

22.37 28.26 23.76 19.71

76.01 51.84 32.55 42.97

6.32 8.04 6.94 5.25

54.42 8.05 9.01 7.76

148.93 9.31 11.11 8.89

37.84 39.11 72.52 56.38

30.12 5.14 4 3.32

-1.54 1.81 8.03 7.86

-1.56 1.81 8.06 7.89

0.46 0.02 0.06 0

-2.79 3.05 10.65 11

-2.92 8.59 15.62 10.59

12486.5 72.73

-658.29 -1859.6 1609.89 742.95

-13.86 5.62 19.16 11.06

13.85 19.64 15.32 13.08

21.51 35.47 26.72 19.29

153.42 136.12 52.96 60.47

15.24 32.02 33.65 27.64

22.13 9.99

28.81 14.49

0 0 40.66 62.82

1028.78 23.94 16.9



บริษัท ป ค.ศ.
(KEC) บริ ษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KH) บริ ษัท บางกอกเชนฮอสปทอล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KK) บริ ษัท ธนาคารเกียรตินาคิน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KMC) บริ ษัท กฤษดามหานคร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KWC) บริ ษัท กรุงเทพโสภณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(LALIN) บริ ษัท ลลิล พร็อพเพอรต้ี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(LH) บริ ษัท แลนดแอนดเฮาส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MACO) บริ ษัท มาสเตอรแอด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MALEE) บริ ษัท มาลีสามพราน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MANRIN) บริ ษัท แมนดารินโฮเต็ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MATCH) บริ ษัท แม็ทซิ่ง สตูดิโอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

5.78 7.99 5.75 2.06

8.6 15.61 11.26 0.06

167.55 181.34 225.17 229.34

4.09 6.02 4.22 0.02

10.63 8.07

22.42 11.38

619.15 58.62 41.5

13.12 11.98 9.01

8.36 8.58 6.84 10.05

15.47 18.16 16.18 15.91

225.09 194.67 265.08 39.8

28.2 40.26 39.32 38.29

-14.01 18.83 -2.54 -35.99

-107.34

-175.68 -78.6 123.08 295.11

-264.08 65.74 -25.73 -419.51

2.16 4.04 6.1 5.61

1.88 4.24 6.94 5.04

12.26 29.92 17.44 28.81

6.35 14.53 21.3 13.56

23.95 30.54 17.18 17.48

28.54 35 21.36 22.84

9.32 19.12 34.86 34.84

20.28 25.06 24.86 25.2

16.62 22.83 19.59 15.04

24.72 30.48 27.14 22.73

40.09 28.8 51.24 57.51

25.29 33.16 33.35 22.78

-7.59 -5.06 7.85 6.32

-902.32

-1462.5 -486.56 -815.28 -798.27

-5.26 -3.02 0.67 0.12

6.67 8.22 4.79 8.27

6.67 8.22 4.79 8.27

0 0 0 0

23.07 24.85 13.52 23.51

13.23 -4.12 -9.98

20.5 -9.02 -15.5

148.79 49.07 30.88 38.14

3.81 6.45 -5.15 -9.35



บริษัท ป ค.ศ.
(MATI) บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MIDA) บริ ษัท ไมดา แอสเซท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MK) บริ ษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด

(มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MSC) บริ ษัท เมโทรซิสเต็มส

 คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NC) บริ ษัท นิวซิต้ี (กรุงเทพ)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NIPPON) บริ ษัท นิปปอน แพ็ค

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NOBLE) บริ ษัท ไนเบิล ดีเวลลอปเมนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(N-PARK) บริ ษัท แนเชอรัล พารค

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NTV) บริ ษัท โรงพยาบาลนนทเวช

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NWR) บริ ษัท เนาวรัตนพัฒนาการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(OCC) บริ ษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

7.23 10.13 6.11 6.2

7.21 10.12 6.19 6.25

0 0.02 3.8 1.42

8.23 11.04 6.65 6.96

25.15 12.04 10.01

25.15 12.04 10.01

108.24 18.09 129.03 67.07

8.73 13.92 9.53 20.44

4.62 15.86 7.93 11.67

8.63 32.51 13.17 18.04

163.56 87.02 73.81 45.68

18.13 54.67 27.27 31.26

8.24 6.73 7.4 12.82

10.87 9.99 12.05 20.35

146.13 142.5 94.79 67.85

1.42 1.41 1.73 2.95

5.74 5.75 1.12 -2.7

4.03 4.42 -9.04 -25.71

337.29 209 254.97 240.52

0.96 1.48 -3.28 -9.36

12.51 11.7 -5.82 -8.91

12.94 11.71 -5.82 -8.91

0.16 0.05 0 0

14.1 17.33 -10.42 -14.37

15.62 23.61 7.78 10.12

25.9 36.57 13.64 16.84

48.77 68.58 86.77 69.8

25.27 24.2 18.9 18.21

6.24 -1.59 -1.76

10.04 -8.14 -10.67

0 68.74 116.25 91.47

1468.94 32.5 -30.77 -64.98

9.44 13.78 14.67 15.78

9.44 13.78 14.67 15.78

0 0 0 0

9.58 12.54 11.65 11.4

-30.33 -19.62 4.02 -4.08

-71.73 -67.05 7.29 -8.42

181.74 270.18 301.95 9.83

-29.99 -12.28 0.85 -3.11

7.98 5.09 7.71 7.3

8.11 5.09 7.71 7.3

0 0 0 0

7.16 4.63 6.82 5.94



บริษัท ป ค.ศ.
(OGC) บริ ษัท โอเชียนกลาส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(OHTL) บริ ษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล

(ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PAP) บริ ษัท แปซิ ฟกไพพ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PATO) บริ ษัท พาโตเคมี อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PB) บริ ษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PERM) บริ ษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PG) บริ ษัท ประชาอาภรณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(POST) บริ ษัท โพสต พับลิชชิ่ง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PR) บริ ษัท เพรสซิเดนทไรซโปรดักส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PS) บริ ษัท พฤกษาเรียลเอสเตท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PSAP) บริ ษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

22.15 17.15 15.49 12.31

27.24 20.12 18.15 14.9

15.54 19.39 14.62 36.82

17.8 13.64 14.81 12.65

21.56 13.8 21.59 18.86

31.44 19.5 31.16 27.49

63.55 71.02 46.08 64.96

16.84 12.42 18.34 17.76

29.02 0.27

36.46 -0.7

133.77 1.01 25.32

8.2 14.36 -0.35

9.55 12.28 5.05 17.08

9.66 13.1 5.52 18.51

3.68 13.36 14.54 9.07

6.15 8.11 3.2 11.49

10.6 12.96 15.38 17.78

12.07 14.65 16.28 20.66

25.08 9.02 5.4 27.93

6.29 7.14 7.45 8.92

33.08 20.58 10.67

39.14 26.46 12.64

0 36.09 28.91 34.27

0.31 0.48 2.99 3.39

18.24 17.87 20.79 29.21

25.15 22.37 25.75 32.79

38.58 19.67 31.06 0

9.58 9.58 10.9 14.54

11.73 11.77 19.68 10.28

11.76 11.7 20.95 13.09

0.18 0.02 12.68 43.03

9.24 6.95 10.56 6.73

8.6 6.43 5.84 10.05

17.98 15.44 9.77 10.05

149.38 237.64 0 0

2.4 2.08 1.14 16.4

29.64 16.69 16.4

39.64 28.03 25.32

18.98 45.5 97.11 41.8

29.4 25.61 19.11 16.7

3.6 1.09

3.38 0.46

76.72 46.06 68.59

15.26 1.56 0.25



บริษัท ป ค.ศ.
(PSL) บริ ษัท พรีเชียส ชิปปง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(QH) บริ ษัท ควอลิ ต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(RCI) บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(RCL) บริ ษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROBINS) บริ ษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROCK) บริ ษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROJANA) บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAFARI) บริ ษัท ซาฟารีเวิลด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAMART) บริ ษัท สามารถคอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAMTEL) บริ ษัท สามารถเทเลคอม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SATTEL) บริ ษัท ชินแซทเทลไลท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

13.97 35.54 57.19 50.35

94.08 121.25 132.36 81.19

635.21 180.03 143.31 33.14

15.23 40.4 55.49 55.99

7.54 10.65 7.32 5.5

22.39 25.96 15.77 12.28

251.94 143.52 137.03 163

19.57 22.73 15.82 12.03

58.91 18.59 16.27 11.03

272.84 31.44 23.78 14.27

127.71 77.53 67.15 56.7

70.12 17.5 12.94 8.55

982.85 9.65 13.71 18.32

32.91 34.37 31.21

310.48 182.74 110.56 30.74

199.31 6.63 8.12 8.67

5.58 9.7 4.88 8.17

4.15 22.11 6.1 19.58

459.91 229.76 243.34 194.95

0.72 4.13 1.49 4.51

8.83 6.53 7.58 8.72

10.7 14.09 17.17 20.79

145.91 177.32 164.83 201.44

9.41 12.68 15.6 17.65

-4.42 -3.07 -0.9 -5.74

-22.34 -22 -12.3 -69.91

266.96 334.89 373.54 805

-34.44 -27.81 -11.22 -81.27

16.64 12.85

21.84 17.81

42.98 46.64 75.24

3 4.46 2.98

-1.51 6.56 10.62 11.43

-10.52 6.99 12.22 18.69

67.25 42.08 8.48 175.92

-10.57 6.13 11.99 11.84

10.93 5.83 4 4.93

21.77 14.15 9.97 10.68

149.55 177.89 173.3 127.57

28.24 18.6 16.72 18.11



บริษัท ป ค.ศ.
(SAUCE) บริ ษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ

อาหาร จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAWANG) บริ ษัท สวางเอ็กซปอรต

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SC) บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SCP) บริ ษัท ทักษิณคอนกร ตี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SEAFCO) บริ ษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SECC) บริ ษัท เอส.อี.ซี.

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SFP) บริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SIAM) บริ ษัท สยามสตีลอินเตอร

เนชั่นแนล ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SITHAI) บริ ษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SMIT) บริ ษัท สหามิตรเครื่องกล

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SMK) บริ ษัท สินมั่นคงประกันภัย

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

18.01 18.09 15.8 14.08

18.02 18.09 15.8 14.08

0 0 0 0

18.54 19.02 16.6 13.86

3.45 3.12 6.89 1.48

3.45 3.12 6.92 1.53

0 1.22 0 10.31

3.35 2.9 6.5 1.51

8.14 7.44 6.64

10.17 10.65 10.02

43.92 50.94 71.43 68.29

-13.68 35.73 25.23 28.77

8.48 14.49 16.62 9.73

76.94 70.8 59.97 22.55

920 459.34 322.13 252.66

4.1 7.44 7.07 3.25

21.65 11.72

25.91 13.92

88.09 7.5 41.87

7.59 8.24 6.2

13.94

26.68

103.43 175.06

0.98 4.1

11.24 8.62 1.46 3.61

12.36 9.98 1.48 4.49

16.35 19.63 36 47.48

12.13 9.29 1.49 4.28

3.24 4.58 9.81 18.41

36.55

-308.83 -1672 1739.22 28.59

-1.47 1.87 6.39 11.49

10.36 4.03 6.6 5.53

14.47 3.92 7.38 5.99

41.42 24.78 16.53 11.48

13.87 4 6.99 5.63

12.74

15.93

47.44 25.94

9.1 8.83

8.13 7.35 7.36 9.18

8.11 8.89 9.25 9.98

0 0 0 0

3.32 3.42 3.22 3.14



บริษัท ป ค.ศ.
(SMM) บริ ษัท สยามอินเตอรมัลติ มีเดีย

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SOLAR) บริ ษัท โซลารตรอน

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPACK) บริ ษัท เอส.แพ็ค.แอนดพริ้นท

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPALI) บริ ษัทศุภลัย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPC) บริ ษัท สหพัฒนพ บูิล

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPG) บริ ษัท สยามภัณฑกรุป

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPI) บริ ษัท สหพัฒนาอนิเตอรโฮลดิ้ง

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPORT) บริ ษัท สยามสปอรต ซินดิเคท

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPPT) บริ ษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท

  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPSU) บริ ษัท เอส.พี.ซูซูกิ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SSC) บริ ษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

16.43 14.41 8.56

25.24 18.74 10.32

89.68 43.41 38.83 27.42

0.64 25.35 12.07 6.48

33.36 16.84

64.01 20.71

188.37 86.76 7.1

3.81 12.85 10.37

20.71 13.79 10.83

27.26 16.02 12.7

60.8 37.55 15.68 37.84

7.03 12.55 10.06 9.23

49.04 38.5 10.96 15.78

62.22 49.48 16.06 26.38

34.67 27.53 61.65 65.72

55.47 33.83 23.62 24.12

4.36 3.48 6.53 7.4

6.32 4.91 9.86 10.36

95.65 67.38 51.53 39.72

1.44 1.45 3.19 3.1

15.05 13.78 8.09 6.83

15.17 13.94 8.18 6.87

0.1 0.97 0.15 0.87

11.04 11.11 6.16 5.41

10.16 7.55 8.55 8.5

11.54 8.25 9.47 9.28

28.93 21.7 20.06 15.53

84.05 56.6 62.15 58.49

15.44 13.11 14.35 5.57

65.43 33.93 22.1 6.16

425.21 268.68 35.02 30.88

4.96 4.31 5.25 2.21

39.12 39.1 40.73

40.84 41.24 42.59

11.27 3.55 7.84 2.64

21.15 23.19 24.74 26.7

7.38 7.23 4.99 2.64

7.66 7.28 5.02 2.64

2.05 1.87 1.7 2.56

3.7 3.4 2.37 1.55

11.07 10.79 9.19 8.53

11.61 11.24 9.48 8.72

3.86 3.56 2.6 2.49

3.8 4.05 3.63 3.19



บริษัท ป ค.ศ.
(SSI) บริ ษัท สหวิริยสตีลอินดัสตรี

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SSSC) บริ ษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SST) บริ ษัท ทรัพยศรีไทยคลังสินคา

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STANLY) บริ ษัท ไทยสแตนเลยการ

ไฟฟา  (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STEC) บริ ษัท ซิโน - ไทย

 เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น ROA

จํากัด (มหาชน) ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STHAI) บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรม

ถุงมือยาง  จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STPI) บริ ษัท เอสทีพีแอนดไอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SUN) บริ ษัท ซันวูดอินดัสทรีส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SVOA) บริ ษัท เอส วี โอ เอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TASCO) บริ ษัท ทิปโกแอลฟลท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCC) บริ ษัท ไทย แคปปตอล

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

17.13 18.99 19.07 -1.37

52.05 38.05 30.38 -8.49

224.25 71.89 63.48 182.25

14.32 15.91 14.46 -4.23

4.52 8.87 13.47 13.77

15.93 79.32 77.53 48.73

2374.9 1050.47 494.24 355.47

0.72 4.87 8.27 6.65

16.92 20.33 26.4 25.94

19.43 23.46 29.97 27.06

14.68 18.94 10.34 0

9.06 10.97 12.62 12.62

5.85 6.46 10.48 9.06

5.85 6.46 10.48 9.06

0 0 0 0

48.82 49.25 53.11 40.19

-3.71 0.92 -3.2 -1.17

-15.79 -4.21 -13.1 -7.87

123.94 130.41 152.14 100.15

-8.64 -1.98 -5.76 -3.61

-17.16 13.34 -5.83 22.09

-25.23 16.04 -10.34 27.96

27.97 41.03 41.92 30.11

-10.46 7.35 -5.91 5.53

4.02 0.49 1.56 -0.31

0.67 -10.71 -5.93 -15.06

231.21 250.09 205.26 324.94

0.21 -3.46 -1.48 -3.76

11.23 9.78 11.76 7.25

22.76 19.96 24.24 11.17

75.05 150.48 94.29 128.32

2.01 2.62 4.33 1.97

1.56 2.86 3.12 6.64

-5.28 -0.32 1.79 10.4

173.38 175.19 168.82 128.63

-2.1 -0.12 0.59 2.9

-5.5 -4.24 2.99 6.67

29.06

-198.26 -850.44 -2411.7 211.88

-10.27 -7.71 1.41 6.1



บริษัท ป ค.ศ.
(TCJ) บริ ษัท ทีซี.เจ.เอเชีย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCMC) บริ ษัท อุตสาหกรรมพรมไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCP) บริ ษัท ไทยเคนเปเปอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TF) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TFI) บริ ษัท ไทยฟลมอินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TICON) บริ ษัท ไทคอนอินดัสเทรียล

คอนเน็คชั่น  จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TKS) บริ ษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TKT) บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TMD) บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TMT) บริ ษัท คาเหล็กไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TNL) บริ ษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

-35.28 109.8 9.36 5.82

3464.04 14.75 8.45

-314.74 95.14 81.48 56.21

-53.03 152.09 9.35 6.74

2.73 2.41 4.1 5.05

1.21 1.46 4.26 5.42

53.29 48.54 49.58 49.44

1.55 2.08 4.8 5.94

5.44 12.72 3.54 4.26

2.14 20.33 3.57 4.51

131.22 56.22 33.37 35.04

1.52 23.14 5.59 5.74

19.63 14.18 14.53 16.32

19.75 14.25 14.59 16.82

0.22 0.52 0.05 0.91

14.55 11.52 12.28 14.2

9.43 5.31 -3.68 -5.03

22.23 6.8 -14.55 -27.19

138.17 130.54 153.29 239.27

8.65 5.24 -10.04 -8.4

8.44 10.21 10.04 15.93

13.02 18.26 19.94 37.36

82.9 123.57 116.63 189.47

28.79 33.63 34.09 27.58

5.41 3.76 4.63

13.18 8.71 11.69

331.47 180.32 195.11 251.83

0.89 1.01 0.65 0.74

6.17 8.32

9.25 10.4

136.89 67 49.29

10.26 3.72 4.49

11.74 11.11 10.83 11.81

12.16 11.11 11.03 12.2

0.03 0 0.12 0.22

12.17 11.63 10.32 11.54



บริษัท ป ค.ศ.
(TNPC) บริ ษัท ไทยนามพลาสติกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TOG) บริ ษัท ไทยออพติคอล กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TONHUA) บริ ษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TOPP) บริ ษัท ไทย.ไอ.พี.พี.

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TPC) บริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมี ภัณฑ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TPCORP) บริ ษัท เท็กซไทลเพรสทีจ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TRS) บริ ษัท ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TSTE) บริ ษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TTL) บริ ษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TUCC) บริ ษัท ไทยยูนีคอยลเซ็นเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TUR) บริ ษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

9.49 3.12 0.97 12.04

-66.38 -32.66 74.12

-818.38 489.8 994.64 763.15

1.25 -2.29 -3.47 6.18

4.88

5.46

27.66 31.8

6.25 5.14

2.16 2.92 1.33 1.81

6.23 8.6 3.33 2.79

60.3 51.01 43.27 0

11.46 16.09 4.58 9.96

11.15 6.76 11.77 9.19

11.77 6.81 11.76 9.19

1.67 0 0 0

8.33 5.43 7.52 5.82

9.94 9.12 19.83 18.12

19.76 17.99 35.29 26.97

156.38 113.63 56.33 50.57

7.6 7.21 13.44 11.39

21.37 19.93 17.59 15.77

35.53 28.3 22.05 18.79

49.09 20.25 10.46 6.89

15.13 14.86 14.46 14.01

2.07 3.13 0.89 -12.73

2.17 4.43 0.3 -25.92

114.28 90.37 87.68 93.5

0.45 1.18 0.08 -7.08

17.85 24.62 9.52 4.23

20.58 28.52 10.33 4.49

0.57 0.03 0.01 0.01

31.63 39.52 36.69 30.3

6.11 5.04 4.33 -2.68

6.15 5.09 4.37 -2.74

1.58 1.07 1.27 1.33

6.08 4.91 4.23 -2.83

16.68 13.42 19.1 4.33

17.9 14.55 21.23 4.67

2.91 11.65 5.21 16.96

13.86 10.39 13.69 4.04



บริษัท ป ค.ศ.
(TWP) บริ ษัทไทยไวรโพรดัคท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TWZ) บริ ษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TYM) บริ ษัท ไทยงวนเมทัล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TYONG) บริ ษัท ธนายง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UP) บริ ษัท ยูเนี่ยนพลาสติก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UPF) บริ ษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UST) บริ ษัท ยูไนเต็ค แสตนดารด

เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UTP) บริ ษัท ยูไนเต็ด เปเปอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UVAN) บริ ษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(VARO) บริ ษัท วโรปกรณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(VNG) บริ ษัท วนชัย กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

-87.45 6.47 164.63 12.26

49.38

-158.46 -161.58 413 236.39

-199.92 -4.36 124.33 10.48

18.85 17.29

31.13 27.82

14.7 112.17 63.13

1.18 3.15 3.65

7.66

12.19

62.33 71.9

0.16 2.05

-6.12 -2.58 -8.62 1.79

-348.76 -276.01 -204.22 -189

-286.32 -151.63 -206.31 -81.31

5.44 10.21 6.79 6.52

5.47 10.44 7.88 8.13

1.41 1.96 39 39.77

4.99 5.94 3.56 3.69

18.92 6.91 6.73 7.03

18.94 7.35 7.49 7.7

0.11 15.82 11.78 9.44

9.73 3.35 3.29 3.14

-3.62 8.98 7.68 3.27

-6.88 10.4 9.1 3.14

34.36 19.71 36.86 78.01

-26.3 25.34 22.33 6.67

9.02 2.15

15.13 2.21

181.03 92.24 85.25

27.6 8.6 1.51

44.07 33.46 17.68

49.85 34.66 17.68

24.33 7.62 0 0

14 20.48 15.11 9.47

8.35 5.07 14.61 7.04

10.62 6.54 21.13 9.91

46.62 49.95 57.16 71.18

7.19 4.77 10.51 5.8

23.01 15.96 16.28 9.94

45.72 30 30.04 16.59

111.14 112.6 91.26 93.65

27.82 24.16 22.44 12.7



บริษัท ป ค.ศ.
(WACOAL) บริ ษัท ไทยวาโก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(WORK) บริ ษัท เวิรคพอยท

 เอ็นเทอรเทนเมน จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(YCI) บริ ษัท ยงไทย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(YNP) บริ ษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2002 2003 2004 2005

11.22 12.37 10.27 9.5

11.7 12.37 10.27 9.5

0 0 0 0

9.3 10.83 10.38 10.22

39.28 33.46

39.28 33.81

0 0 0

17.37 23.68 27.05

-1.71 0 3.61 5.87

-5.03 -1.85 3.73 5.96

32.04 29.07 27.34 24.35

-5.3 -1.83 3.26 4.14

8.51 3.31 5.42

15.6 2.1 9.27

198.83 169.83 195.88 146.83

8.04 6.44 1.17 5.59



บริษัท ป ค.ศ.
(ACL) บริ ษัท ธนาคารสินเอเซีย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AEONTS) บริ ษัท อิออนเครดิตเซอรวิส

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AHC) บริ ษัท โรงพยาบาลเอกชล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AI) บริ ษัท เอเชียน อินซูเลเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AJ ) บริ ษัท เอ.เจ.พลาสท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AMATA) บริ ษัท อมตะคอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AP) บริ ษัท เอเซี่ยนพร็อพเพอรต้ี

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(APRINT) บริ ษัท อมรินทรพริ้นดิ้ง

แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(APS) บริ ษัท หลักทรัพยเอเซียพลัส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN
(ASIMAR)  บริษัท เอเชียน

 มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(AYUD) บริ ษัท ศรีอยุธยาประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

17.13

18.21

34.26

25

8.35 8.83

34.19 30.52

555.98 538.6

15.82 15.13

12.6

16.71

48.64

13.21

2.01

2.07

0

3.7

6.29

7.5

150.41

3.16

12.71

21.19

104.04

23.34

15.49

29.77

79.85

21.19

18.84

18.86

0.67

15.68

9.83 12.14

9.62 11.83

0 0

22.21 25.62

2.08

-2.32

92.07

-1.15

6.66

6.93

0.02

26.93



บริษัท ป ค.ศ.
(BANPU) บริ ษัทบานปู จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BAT - 3K) บริ ษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BBL) บริ ษัท ธนาคารกรุงเทพ

 จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BEC) บริ ษัท บีอีซีเวิรล จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BECL) บริ ษัท ทางดวนกรุงเทพ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BGH) บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BH) บริ ษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BIGC) บริ ษัท บิ๊กซี ซุเปอรเซ็นเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BKI) บริ ษัท กรุงเทพประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BLAND) บริ ษัท บางกอกแลนด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(BNC) บริ ษัท บางกอกไนลอน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

16.77 11.09

24.95 16.6

76.48 89.19

22.08 10.82

9.02

9.78

42.87

4.09

8.96

12.42

51.57

18.95

27.29

27.94

0

24.25

5.43

10.14

182.79

22.22

9.19

15.06

124.4

8.49

23.83

45.7

84.22

14.22

14.29

15.07

5.14

3.66

4.83

9.97

0

11.45

11.24 1.79

21.96 2.04

107.38 93.95

132.58 16.32

-7.1

-10.63

5.63

-5.57



บริษัท ป ค.ศ.
(BROCK) บริ ษัท บานร็อคการเดน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CCP) บริ ษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CENTEL)  บริ ษัท โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CI) บริ ษัท ชาญอิสระ ดิเวลล็อปเมนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CNS) บริ ษัท หลักทรัพยพัฒนส นิ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CP ALL) บริ ษัท ซี พี ออลล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPF ) บริ ษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPH) บริ ษัท คาสเซอรพีค โฮลดิ้งส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPI) บริ ษัท ชุมพรอุตสาหกรรม

น้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CPN) บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CSR) บริ ษัท เทพธานีกรีฑา

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

-2.22

-30.63

323.57

-7.18

6.7

11.31

6.24

108.83

4.86

6.37

76.12

7.5

3.2 3.24

2.97 2.86

0 0

14.87 13.32

10.98

15.24

81.9

1.34

5.22

5.89

95.44

2.01

1.53

1.26

10.29

0.74

2.6

0.11

115.13

0.04

9.15

14.5

92.51

22.62

2.71

2.71

0

42.4



บริษัท ป ค.ศ.
(CTW) บริ ษัท จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CVD) บริ ษัท ซีวีดีเอน เทอรเทนเมน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(CWT) บริ ษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DAIDO) บริ ษัท ไดโดมอน กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DCC) บริ ษัท ไดนาสตี้แซรามิค

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DRACO) บริ ษัท ตราโก พีซีบี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DTC) บริ ษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(DTC) บริ ษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EASON) บริ ษัท อีซึ่น เพนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EIC ) บริ ษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EPCO) บริ ษัท โรงพิมพตะวันออก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

9.24

12.87

77.08

5.43

5.5

5.47

0

6.68

-7.28

-30.59

176.45

-20.02

17.12

29.32

83.14

12.73

4.49

4.55

16.08

2.91

4.31

2.21

53.63

1.42

5.09

5.97

42.87

7.77

14

14.81

0

9.06

17

17.98 22.54

1.12 0

18.2 22.58



บริษัท ป ค.ศ.
(ERAWAN) บริ ษัท ดิเอราวัณกรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(EVER) บริ ษัท เอเวอรแลนด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FANCY) บริ ษัท แฟนซีวูด อินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FE) บริ ษัท ฟารอีส ดี ดี บี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FNS) บริ ษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(FORTH) บริ ษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GOLD) บริ ษัท แผนดินทอง

พรอพเพอรต้ี ดีเวลลอเมนท จํากัด (มหาชน)ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GRAMMY) บริ ษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(GRAND) บริ ษัท แกรนด แอสเสจ

ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(HEMRAJ) บริ ษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ICC) บริ ษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

8.45

17.4

164.56

12.3

6.02

11.17

191.74

11.8

-1.44

-1.46

2.2

-1.62

9.32

9.53

0.24

10.19

-1.09

-6.24

196.12

-14.93

15.91

26.36

61.24

8.75

4.32

4.67

87.97

7.43

5.03

7.14

47.32

3.43

0.31

-3.34

125.72

-4.1

13.4

20.81

50.24

31.52

7.22

7.22

0

5.69



บริษัท ป ค.ศ.
(IFEC) บริ ษัท อินเตอร ฟารอีสท วิศวการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(IHL) บริ ษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(INOX) บริ ษัท ไทยนอคซ สแตนเลส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(INSURE) บริ ษัท อินทรประกันภัย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(IRC) บริ ษัท อิโนเวรับเบอร (ประเทศไทย)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ITD) บริ ษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(JCT) บริ ษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(JUTHA) บริ ษัท จุฑานาวี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KBANK ) บริ ษัท ธนาคารกสิกรไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KC) บริ ษัท เค.ซี.พร็อพเพอรต้ี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KCAR) บริ ษัท กรุงไทยคารเรนจ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

17.19

27.25

80.49

17.75

10.79

14.26

63.16

8.79

-9.27

-8.5

0

-19.43

12.01 19.17

15.17 22.43

42.27 6.68

3.82 6

-4.2

-13.62

102.36

-5.39

6.55

6.57

0

9.13

20.16

76.34

255.42

25.1

10.96

16.43

71.85

20.77

7.48

9.05

67.2

13.48



บริษัท ป ค.ศ.
(KEC) บริ ษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KH) บริ ษัท บางกอกเชนฮอสปทอล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KK) บริ ษัท ธนาคารเกียรตินาคิน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KMC) บริ ษัท กฤษดามหานคร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(KWC) บริ ษัท กรุงเทพโสภณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(LALIN) บริ ษัท ลลิล พร็อพเพอรต้ี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(LH) บริ ษัท แลนดแอนดเฮาส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MACO) บริ ษัท มาสเตอรแอด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MALEE) บริ ษัท มาลีสามพราน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MANRIN) บริ ษัท แมนดารินโฮเต็ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MATCH) บริ ษัท แม็ทซิ่ง สตูดิโอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

2.41

-5.42

247.42

-1.54

12.43

17.09

27.83

12.1

8.91

12.1

71.77

29.51

3.66

11.08

148.85

12.17

5.91

6.17

55.6

14.71

9.77

12.15

29.29

20.8

8.91

14.41

68.96

18.43

10.41

82.6

521.33

0.62

8.56

8.56

0

25.6

-26.02

-40.6

50.5

-21.52



บริษัท ป ค.ศ.
(MATI) บริ ษัท มติชน จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MIDA) บริ ษัท ไมดา แอสเซท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MK) บริ ษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด

(มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(MSC) บริ ษัท เมโทรซิสเต็มส

 คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NC) บริ ษัท นิวซิต้ี (กรุงเทพ)

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NIPPON) บริ ษัท นิปปอน แพ็ค

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NOBLE) บริ ษัท ไนเบิล ดีเวลลอปเมนท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(N-PARK) บริ ษัท แนเชอรัล พารค

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NTV) บริ ษัท โรงพยาบาลนนทเวช

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(NWR) บริ ษัท เนาวรัตนพัฒนาการ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(OCC) บริ ษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

6.93

6.98

1.62

7.41

6.88

6.88

81.14

32.26

6.89

9.37

39.98

21.22

15.76

21.6

30.85

3.63

2.89

-7.23

212.12

-2.58

0.64

52.39

0.56

6.66

10.11

57.34

14.32

-3.26

-20.51

104.96

-226.97

21.72

21.72

0

14.12

-3.15

-4.86

17.62

-2.45

7.22

7.22

0

5.69



บริษัท ป ค.ศ.
(OGC) บริ ษัท โอเชียนกลาส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(OHTL) บริ ษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล

(ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PAP) บริ ษัท แปซิ ฟกไพพ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PATO) บริ ษัท พาโตเคมี อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PB) บริ ษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PERM) บริ ษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PG) บริ ษัท ประชาอาภรณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(POST) บริ ษัท โพสต พับลิชชิ่ง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PR) บริ ษัท เพรสซิเดนทไรซโปรดักส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PS) บริ ษัท พฤกษาเรียลเอสเตท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(PSAP) บริ ษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

8.52

9.78

33.65

8.83

20.14

29.8

56.52

18.15

11.29

13.33

38.08

6.47

12.67

13.6 22.54

14.73 25.97

7.84 12.93

18.4

20.56

8.72

11.03

3.76

3.37

85.81

1.35

22.31

22.31 15.59

0 0

13.93 12.73

7.87

11.93

66.63

5.91

10.99

10.98

0

18.41

15.56

19.16

14.03

15.93

-28

-66.22

152.57

-41.2



บริษัท ป ค.ศ.
(PSL) บริ ษัท พรีเชียส ชิปปง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(QH) บริ ษัท ควอลิ ต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(RCI) บริ ษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(RCL) บริ ษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROBINS) บริ ษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROCK) บริ ษัท รอกเวิธ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(ROJANA) บริ ษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAFARI) บริ ษัท ซาฟารีเวิลด

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAMART) บริ ษัท สามารถคอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAMTEL) บริ ษัท สามารถเทเลคอม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SATTEL) บริ ษัท ชินแซทเทลไลท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

30.53

33.83 31.88

0 0

40.93 56.95

6.48

12.96

103.78

10.62

9.23

10.68

73.06

6.07

60.4

71.98

5.55

24.62

14.9

33.54

172.93

6.3

9.9

24.6

225.25

18.48

-331.88

-5375.2

-38.54

14.02

21.6

88.15

2

13.85

25.99

99.41

12.11

2.98

-0.34

120.46

-0.67



บริษัท ป ค.ศ.
(SAUCE) บริ ษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ

อาหาร จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SAWANG) บริ ษัท สวางเอ็กซปอรต

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SC) บริ ษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SCP) บริ ษัท ทักษิณคอนกร ตี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SEAFCO) บริ ษัท ซีฟโก จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SECC) บริ ษัท เอส.อี.ซี.

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SFP) บริ ษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SIAM) บริ ษัท สยามสตีลอินเตอร

เนชั่นแนล ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SITHAI) บริ ษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SMIT) บริ ษัท สหามิตรเครื่องกล

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SMK) บริ ษัท สินมั่นคงประกันภัย

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

16.52

16.52

0

15.31

-13.08

-13.96

0

-16.64

5.22

7.33

63.05

17.06

3.77

-2.22

171.42

-0.44

21.74

29.32

39.72

7.06

11.61

19.9

108.24

4.25

1.95

0.63

50.12

0.58

44.28 9.04

51.91 9.56

11.91 4.94

20.51 9.07

7.99

8.65

8.02

7.46

11.8

13.78 13.11

27.62 27.13

9.17 9.36

10.63

10.94

0

3.42



บริษัท ป ค.ศ.
(SMM) บริ ษัท สยามอินเตอรมัลติ มีเดีย

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SOLAR) บริ ษัท โซลารตรอน

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPACK) บริ ษัท เอส.แพ็ค.แอนดพริ้นท

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPALI) บริ ษัทศุภลัย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPC) บริ ษัท สหพัฒนพ บูิล

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPG) บริ ษัท สยามภัณฑกรุป

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPI) บริ ษัท สหพัฒนาอนิเตอรโฮลดิ้ง

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPORT) บริ ษัท สยามสปอรต ซินดิเคท

ออโตเซลสแอนดเซอรวิส ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPPT) บริ ษัท ซิงเกิ้ล พอยท พารท

  (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SPSU) บริ ษัท เอส.พี.ซูซูกิ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SSC) บริ ษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

-3.71

-7.18

31.2

-6.85

5.73

5.34

14.85

4.69

13.77

16.81

37.35

11.39

14.23

23.17

53.27

19.14

6.36

8.28

35.53

2.39

9.24

9.31

0.03

6.95

7.06 5.36

7.33 5.47

14.32 13.14

39.93 42.17

11.19

13.12

44.22

4.22

30.53

31.06

0.13

26.89

-10.49

-11.35

10.83

-8.5

8.45

8.51

0

2.79



บริษัท ป ค.ศ.
(SSI) บริ ษัท สหวิริยสตีลอินดัสตรี

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SSSC) บริ ษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SST) บริ ษัท ทรัพยศรีไทยคลังสินคา

 (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STANLY) บริ ษัท ไทยสแตนเลยการ

ไฟฟา  (ประเทศไทย) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STEC) บริ ษัท ซิโน - ไทย

 เอ็นจีเนียริ่งแอนดคอนสตรัคชั่น ROA

จํากัด (มหาชน) ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STHAI) บริ ษัท ซันไทยอุตสาหกรรม

ถุงมือยาง  จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(STPI) บริ ษัท เอสทีพีแอนดไอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SUN) บริ ษัท ซันวูดอินดัสทรีส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(SVOA) บริ ษัท เอส วี โอ เอ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TASCO) บริ ษัท ทิปโกแอลฟลท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCC) บริ ษัท ไทย แคปปตอล

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

9.6

14.91

114.01

7.59

13.84

35.17

204.69

7.38

27.09 24.33

27.05 24.33

0 0

12.83 14.56

8.76

9.35

14.65

37.44

-33.07

-97.12

294.15

-44.29

28.84

33.97

13.69

12.44

-11.05

-107.29

1177.85

-17.99

10.82

18.09 17.82

98.58 139.07

2.82 2.88

8.11

13.12

121.48

3.59

-29.38

-50.59

22.28

-25.28



บริษัท ป ค.ศ.
(TCJ) บริ ษัท ทีซี.เจ.เอเชีย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCMC) บริ ษัท อุตสาหกรรมพรมไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TCP) บริ ษัท ไทยเคนเปเปอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TF) บริ ษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TFI) บริ ษัท ไทยฟลมอินดัสตรี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TICON) บริ ษัท ไทคอนอินดัสเทรียล

คอนเน็คชั่น  จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TKS) บริ ษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TKT) บริ ษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TMD) บริ ษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TMT) บริ ษัท คาเหล็กไทย

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TNL) บริ ษัท ธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

7.72

10.09

34.77

10.87

4.72

5.08

63.21

4.39

1.7

0.34 1.67

36.26 29.01

0.45 1.91

15.7

16.79 13.55

0.61 0.3

13.46 9.84

-4.26

-25.05 -8.87

152.66 151.84

-8.36 -2.35

14.57

26.84

85.65

29.69

6.79

15.83

260.52

0.99

3.8

3.25

32.43

1.69

10.29

10.57

0.05

11.03



บริษัท ป ค.ศ.
(TNPC) บริ ษัท ไทยนามพลาสติกส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TOG) บริ ษัท ไทยออพติคอล กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TONHUA) บริ ษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TOPP) บริ ษัท ไทย.ไอ.พี.พี.

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TPC) บริ ษัท ไทยพลาสติกและเคมี ภัณฑ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TPCORP) บริ ษัท เท็กซไทลเพรสทีจ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TRS) บริ ษัท ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TSTE) บริ ษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TTL) บริ ษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TUCC) บริ ษัท ไทยยูนีคอยลเซ็นเตอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TUR) บริ ษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

3.33

15.2

356.64

2.68

7.6

8.21 10.69

8.41 5.5

7.48 10.3

1.72

1.72

0

6.63

8.04

8

0

5.05

15.24

22.09

54.39

10.11

9.59

10.95

0.95

9.9

-5.78

-16.05

147.94

-4.34

1.25

1.37

27.78

13.72

-3.85 -2.86

-3.96 -2.94

1.41 1.46

-4.19 -3.33

-0.79

-1.07

0

-1.14



บริษัท ป ค.ศ.
(TWP) บริ ษัทไทยไวรโพรดัคท

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TWZ) บริ ษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TYM) บริ ษัท ไทยงวนเมทัล

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(TYONG) บริ ษัท ธนายง

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UP) บริ ษัท ยูเนี่ยนพลาสติก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UPF) บริ ษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UST) บริ ษัท ยูไนเต็ค แสตนดารด

เทอรมินัล จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UTP) บริ ษัท ยูไนเต็ด เปเปอร

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(UVAN) บริ ษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(VARO) บริ ษัท วโรปกรณ

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(VNG) บริ ษัท วนชัย กรุป

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

11.2

32.42

155.91

9.71

14.67

22.31

92.04

3.67

10.57

30.68

392.01

2.7

-0.08 1.13

-104.17 3533.02

12.35

15.01

13.09

7.8

4.39

4.51

30.6

1.64

3.1

2.44

68.06

3.77

3.9

4.43

73.82

2.99

31.84

31.84

0

13.21

7.15

9.95

86.44

5.39

8.48

14.37

107.3

10.77



บริษัท ป ค.ศ.
(WACOAL) บริ ษัท ไทยวาโก

จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(WORK) บริ ษัท เวิรคพอยท

 เอ็นเทอรเทนเมน จํากัด (มหาชน) ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(YCI) บริ ษัท ยงไทย จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

(YNP) บริ ษัท ยานภัณฑ จํากัด (มหาชน)

ROA

ROE

D/E

NET PROFIT MARGIN

2006 2007 2008 2009

9.51

9.51

0

10.2

30.82

31.5

0

23.28

2.13

1.06

10.91

0.76

4.99

4.48

185.57

2.98



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ท 

บริษัทจดทะเบียนฯ ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 



ช่ือยอ บริษัท หมวดธุรกิจ ตําแหนง รายช่ือผูบริหาร

ASIAN บริษัทหองเย็นเอเช่ียน ซีฟูด จํากัด (มหาชน)                     ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายสมศักด์ิ  อมรรัตนชัยกุล

CFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายณฤทธิ์ เจียอาภา

CHOTI บริษัทหองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)                   ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ

CM บริษัทเชียงใหมโฟรเซนฟูดส จํากัด(มหาชน) ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายประภาส พลพิพัฒนพงศ

CPF บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)                   ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการใหญ นายอดิเรก ศรีประทักษ

CPI บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน)                ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายการุญ นันทิลีพงศ

GFPT บริษัทจีเอฟพีที จํากัด (มหาชน)                               ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายวิรัช ศิริมงคลเกษม

LEE บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด (มหาชน)                          ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายนิพนธ ลีละศิธร

PPC บริษัทแพ็คฟูดส จํากัด (มหาชน)                         ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ ดร.ผณิศวร ชํานาญเวช

PRG บริษัทปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)                 ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการใหญ นายสมเกียรติ มรรคยาธร

RANCH บริษัทบางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)                           ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายโจเซฟ สุเชาววณิช

SH บริษัทซีฮอรส จํากัด (มหาชน)                                ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายชาตรี มหัทธนาดุลย

SSF บริษัทสุรพลฟูดส จํากัด (มหาชน)                             ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายโชคชัย เจียงวรีวงศ

STA บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)                     ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล

TAF บริษัทไทย อกริ ฟูดส จํากัด (มหาชน)                          ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายกิตติพงษ ลีละยูวะ

TLUXE บริษัทไทยลักซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด (มหาชน)                   ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการใหญ นายอนุโรจน เสนียประกรณไกร

TRS บริษัทตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล จํากัด (มหาชน)                   ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการใหญ นายไพศาล  ฮุนพงษสิมานนท

TRUBB บริษัทไทยรับเบอรลาเท็คซคอรปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล

UPOIC บริษัทสหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน)                  ธุรกิจการเกษตร

UVAN บริษัทยูนิวานิชนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร กรรมการผูจัดการ นายจอหน ฮารวีย เคลนดอน

ABICO บริษัท เอบิโก โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)                         อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ นายกิตติ วิไลวรางกูร

APURE บริษัทอกริเพียว โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)                 อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ นายมนชัย พงศสถาบดี

F&D บริษัทฟูดแอนดดริ๊งส จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูอํานวยการ นายเกษม ดีไมตรี

HTC บริษัทหาดทิพย จํากัด (มหาชน)                               อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ ร.ต.ไพโรจน รัตตกุล

KSL บริษัทนํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม ประธานกรรมการบริหาร นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร

LST บริษัทลํ่าสูง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ นายสมชัย จงสวัสด์ิชัย

MALEE บริษัทมาลีสามพราน จํากัด (มหาชน)                     อาหารและเครื่องด่ืม ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายฉัตรชัย บุญรัตน

MINT บริษัทไมเนอร อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม ประธานกรรมการเจาหนาท่ีบริหาร นายวิลเล่ียม  เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

OISHI บริษัทโออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ    นายตัน  ภาสกรนที             

PB บริษัทเพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูอํานวยการ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย

PR บริษัทเพรซิเดนทไรซโปรดักส จํากัด (มหาชน)                    อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ นายบุญเปยม เอี่ยมรุงโรจน

S&P บริษัทเอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)                    อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการใหญ นายประเวศวุฒิ ไรวา

SAICO บริษัทสยามอุตสาหกรรมการเกษตร สับปะรดและอื่น ๆ จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ นายปรีชา  วัฒนคุณากร

SAUCE บริษัทไทยเทพรสผลิตภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)                  อาหารและเครื่องด่ืม ประธานกรรมการบริหาร นายปริญญา วิญญรัตน

SFP บริษัทอาหารสยาม จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ นายกําพล ตติยกวี

SORKON บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน)              อาหารและเครื่องด่ืม ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายเจริญ รุจิราโสภณ

SSC บริษัทเสริมสุข จํากัด (มหาชน)                               อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ นายสมชาย บุลสุข

TC บริษัททรอปคอล แคนน่ิง จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ นายกัมพล วัชระนิมิต

TF บริษัทไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน)                       อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูอํานวยการ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย

TIPCO บริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ นายวิวัฒน ล้ิมศักดากุล

TUF บริษัทไทยยูเนียน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม ประธานกรรมการบริหาร นายธีรพงศ จันศิริ

TVO บริษัทนํ้ามันพืชไทย จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการใหญ นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ

TWFP บริษัทไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน)                        อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ ดร.เศรษฐไสย เศรษฐการุณย

UFM บริษัทยูไนเต็ดฟลาวมิลล จํากัด (มหาชน) อาหารและเครื่องด่ืม กรรมการผูจัดการ นายประชา รักสินเจริญศักด์ิ

AFC บริษัทเอเซียไฟเบอร จํากัด (มหาชน)                          แฟช่ัน กรรมการและผูจัดการใหญ นายเจน นําชัยศิริ

BATA บริษัทรองเทาบาจาแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน)               แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายราจีฟ โกปาลากริชนัน

BNC บริษัทบางกอกไนลอน จํากัด (มหาชน)                          แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายพูลวิทย  ธนทรัพยสมบุญ

BTNC บริษัทบูติคนิวซิต้ี จํากัด (มหาชน)                              แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายปณิธาณ ปวโรฬารวิทยา

CPH บริษัทคาสเซอรพีค โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน)                     แฟช่ัน กรรมการผูอํานวยการ นายบุญชู พงษเฉลิม

CPL บริษัท ซี.พี.แอล.กรุพ จํากัด (มหาชน) แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายไล จี เซียง

ICC บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) แฟช่ัน กรรมการผูอํานวยการ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

LTX บริษัทลัคกี้เท็คซ (ไทย) จํากัด (มหาชน) แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายคะซูยา ฮายาชิ

NC บริษัทนิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จํากัด (มหาชน)                       แฟช่ัน ประธานกรรมการ นายบุญปกรณ โชควัฒนา

PAF บริษัทแพนเอเซียฟุตแวร จํากัด (มหาชน)                        แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายพยนต พันธศรี

PG บริษัทประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)                           แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นางสมพร ติยะวิบูลยศิริ

PRANDA บริษัทแพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) แฟช่ัน กรรมการผูจัดการใหญ นางประพีร สรไกรกิติกูล

SAWANG บริษัทสวางเอ็กซปอรต จํากัด (มหาชน) แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายเพทาย มณีไพโรจน

SUC บริษัทสหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน)                              แฟช่ัน กรรมการผูอํานวยการ นางสาวศรีวารินทร จิระพรรคคณา



ช่ือยอ บริษัท หมวดธุรกิจ ตําแหนง รายช่ือผูบริหาร

TNL บริษัทธนูลักษณ จํากัด (มหาชน)                              แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นางวารินทร ลีลานุวัฒน

TPCORP บริษัทเท็กซไทลเพรสทีจ จํากัด (มหาชน)                        แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายสุชัย ณรงคนานุกูล

TR บริษัทไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)                             แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายพี.เอ็ม บาจาจ

TTI บริษัทโรงงานผาไทย จํากัด (มหาชน) แฟช่ัน กรรมการผูอํานวยการ นายบุญนํา บุญนําทรัพย

TTL บริษัททีทีแอล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายกีรติ พานิชชีวะ

TTTM บริษัทไทยโทเรเท็กซไทลมิลลส จํากัด (มหาชน) แฟช่ัน ประธานกรรมการบริหาร นายมาซาฮิโร ชิโมมูระ

UPF บริษัทยูเน่ียนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน)                        แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายปรีชา วัฒนศรานนท

UT บริษัทยูเน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จํากัด (มหาชน)                   แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายวิชัย ชัยฐานียชาติ

WACOAL บริษัทไทยวาโก จํากัด (มหาชน)                              แฟช่ัน กรรมการผูจัดการ นายอํานวย บํารุงวงศทอง

CEI บริษัทคอมพาสส อีสต อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน ประธานกรรมการ นายหลัว เจิ้น จง

DISTAR บริษัทไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)            ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน กรรมการผูจัดการใหญ นายวิวัฒน ทีฆคีรีกุล

DTCI บริษัทดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส จํากัด (มหาชน)                        ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน กรรมการผูจัดการ นายอรรถพล อนาวิล

FANCY บริษัทแฟนซีวูด อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)                       ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน ประธานกรรมการ นายพงษสันต ลีลาปราชญ

IFEC บริษัทอินเตอรฟารอีสท วิศวการ จํากัด  (มหาชน) ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน กรรมการผูจัดการ นายดําริห เอมมาโนชญ 

KYE บริษัทกันยงอีเลคทริก จํากัด (มหาชน) ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน กรรมการผูจัดการ นายโคทาโร ฮิราอิชิ

MODERN บริษัทโมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน)                       ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน กรรมการผูจัดการ นายพัฒนะ อุษณาจิตต

OGC บริษัทโอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน)                           ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน กรรมการผูจัดการ นายกีรติ อัสสกุล

ROCK บริษัทรอกเวิธ จํากัด (มหาชน)                               ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน กรรมการผูจัดการใหญ นายไชยยงค พงษสุทธิมนัส 

SIAM บริษัทสยามสตีลอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน กรรมการผูอํานวยการ นายวันชัย  คุณานันทกุล

SITHAI บริษัทศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)                       ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน กรรมการผูจัดการ นายสน่ัน อังอุบลกุล

SUN บริษัทซันวูดอินดัสทรีส จํากัด (มหาชน)                          ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน กรรมการผูจัดการ นายสุรยุทธ ปญจวีณิน

DSGT บริษัท ดีเอสจี อินเตอรเนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายวอง โป วา

JCT บริษัทแจกเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จํากัด (มหาชน)                ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายเฉลิมชัย ชินาธิวร

OCC บริษัท โอ ซี ซี จํากัด (มหาชน) ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ กรรมการผูจัดการ นางกาญจนา สายสิริพร

S&J บริษัทเอส แอนด เจ อินเตอรเนช่ันแนล เอนเตอรไพรส จํากัด (มหาชน) ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายธีระศักด์ิ วิกิตเศรษฐ

STHAI บริษัทซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จํากัด (มหาชน) ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายอนันต  เจษฎาวิสุทธิ์

TOG บริษัท ไทยออพติคอล กรุป จํากัด (มหาชน) ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ ประธานกรรมการ นายสวาง ประจักษธรรม

AEONTS บริษัทอิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายมาซาโอะ มิซูโน

ASK บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายโล จุน ลอง  

ASL บริษัทหลักทรัพยแอดคินซัน จํากัด (มหาชน)                       เงินทุนและหลักทรัพย ประธานกรรมการบริหาร นายสดาวุธ เตชะอุบล

ASP บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)                         เงินทุนและหลักทรัพย กรรการผูอํานวยการ นายประทีป ยงวณิชย

BFIT บริษัทเงินทุนกรุงเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)              เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายสมชาย สกุลสุรรัตน

BLS บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูอํานวยการ นายญาณศักด์ิ มโนมัยพิบูลย 

BSEC บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

CNS บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน จํากัด (มหาชน)                         เงินทุนและหลักทรัพย ประธานกรรมการบริหาร นายสุเทพ พีตกานนท

ECL บริษัทตะวันออกพาณิชยลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายดนุชา วีระพงษ

FNS บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน

GBX บริษัท โกลเบล็ก โฮลด้ิง แมนเนจเมนท จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน

GL บริษัทกรุปลีส จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายสามารถ  จิระดํารง

KCAR บริษัท กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายพิเทพ  จันทรเสรีกุล  

KEST บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายมนตรี ศรไพศาล

KGI บริษัทหลักทรัพยเคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                      เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นางสุชาดา โสตถิภาพกุล

KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายนิวัตต จิตตาลาน

MFC บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการจัดการ นายพิชิต อัคราทิตย

ML บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย ประธานกรรมการบริหาร นายธีรวัฒน เกียรติสมภพ

NVL บริษัทนวลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายรัตนชัย นันทปราโมทย

PE ผูบริหารแผนของบริษัทพรีเมียรเอ็นเตอรไพรซ จํากัด (มหาชน)             เงินทุนและหลักทรัพย บริษัทพรีเมียร แพลนเนอร จํากัด นายวิเชียร พงศธร

PHATRA บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร   นายสุวิทย  มาไพศาลสิน  

PL บริษัทภัทรลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายเกริกชัย ศิริภักดี

SCAN บริษัทสแกนดิเนเวียลีสซ่ิง จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา

SGF บริษัทสยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน)                   เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายธีรภัทร โกยสุขโข

SICCO บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)              เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายชนินทร รุนสําราญ

SSEC บริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายศิริพงษ สุทธาโรจน

SYRUS บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ

TCAP บริษัท  ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)                    เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการใหญ นายศุภเดช พูนพิพัฒน

THANI บริษัทราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายโกวิท รุงวัฒนโสภณ

TK บริษัทฐิติกร จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นางสาวปฐมา พรประภา

TNITY บริษัททรีนีต้ี วัฒนา จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ



ช่ือยอ บริษัท หมวดธุรกิจ ตําแหนง รายช่ือผูบริหาร

UOBKH บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย ประธานกรรมการ นายวี อี-เชาว

US บริษัทหลักทรัพยยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายเจเรมี คิม ซาน เหลียว

ZMICO บริษัทหลักทรัพยซีมิโก จํากัด (มหาชน)                          เงินทุนและหลักทรัพย กรรมการผูจัดการ นายเชาว อรัญวัฒน

ACL ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร กรรมการผูจัดการใหญ นายธงชัย อานันโทไทย

BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)                         ธนาคาร กรรมการผูจัดการใหญ นายตัน คอง คูน

BBL ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)                             ธนาคาร กรรมการผูจัดการใหญ นายชาติศิริ โสภณพนิช

BT ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)                           ธนาคาร กรรมการผูจัดการใหญ นายพีรศิลป ศุภผลศิริ

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายบัณฑูร ลํ่าซํา

KK ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร นายสุพล วัธนเวคิน

KTB ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)                             ธนาคาร กรรมการผูจัดการ นายอภิศักด์ิ ตันติวรวงศ

SCB ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)                           ธนาคาร กรรมการผูจัดการใหญ นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ

SCIB ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)                         ธนาคาร กรรมการผูจัดการใหญ นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ

TISCO ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)                     ธนาคาร กรรมการอํานวยการ นายพิชัย ฉันทวีระชาติ

TMB ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)                            ธนาคาร กรรมการผูจัดการใหญ นายสุภัค  ศิวะรักษ      

AYUD บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน)                       ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการ นายชูศักด์ิ สาลี

BKI บริษัทกรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต ประธานกรรมการ นายชัย โสภณพนิช

BUI บริษัทบางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน)                      ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการ นางสาวมาลินี เล่ียวไพรัตน

CHARAN บริษัทจรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)                           ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการ นายสุกิจ จรัญวาศน

DVS บริษัทเทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)                         ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการ นายอนันต เกษเกษมสุข 

INSURE บริษัทอินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)                          ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูอํานวยการ นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน

NKI บริษัทนวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)                          ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูอํานวยการ นายนิพล ต้ังจีรวงษ

NSI บริษัทนําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูอํานวยการ นายธานี เจริญชัยพงศ

PHA บริษัทภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน)                           ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการ นางกฤตยา ลํ่าซํา

SAFE บริษัทประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน)                            ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการ นายสุธีชัย สันติวราคม

SCNYL บริษัทไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)               ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการใหญ นายซี. โดนอลด คารดีน

SCSMG บริษัทไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน)                        ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการ นายจิรวุฒิ บุญศิริ

SMK บริษัทสินม่ันคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)                        ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการ นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน

THRE บริษัทไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)                       ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูอํานวยการ นายสุรชัย ศิริวัลลภ

TIC บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการ นางสาวพณิตา ตูจินดา

TIP บริษัททิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการ นายจารึก กังวานพณิชย

TSI บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)                    ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูจัดการ รอยเอกวิธูร วิสุทธิผล

TVI บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)                       ประกันภัยและประกันชีวิต กรรมการผูอํานวยการ นายจีรพันธ อัศวะธนกุล   

AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ นายชูศักด์ิ ยงวงศไพบูลย

CITY บริษัท ซิต้ี สตีล จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ นายสาธิต พงศรัตนเดชาชัย 

CSP บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ  นายวีรศักด์ิ ชัยสุพัฒน

CTW บริษัทจรุงไทยไวรแอนดเคเบ้ิล จํากัด (มหาชน)                   วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูอํานวยการ นายซุน ทาว เฮนิ

FMT บริษัทฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ นายทัตซูโอะ นิชิโกริ

GSTEEL บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ประธานกรรมการ นายวิจิตร สุพินิจ

INOX บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ นายฌ็องปอล เทเวอแน็ง

KKC บริษัทกุลธรเคอรบ้ี จํากัด (มหาชน)                            วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ นายสุรพร สิมะกุลธร

LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

NSM บริษัทนครไทยสตริปมิล จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

PATKL บริษัทพัฒนกล จํากัด (มหาชน)                                วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ นายปยะ จงวัฒนา

PERM บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ   นายชูเกียรติ  ยงวงศไพบูลย 

SMIT บริษัทสหมิตรเครื่องกล จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ นายชัยศิลป  แตมศิริชัย

SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ นายสามิตต ผลิตกรรม

SSI บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)                      วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการใหญ นายวิน วิริยประไพกิจ 

SSSC บริษัทศูนยบริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูอํานวยการ นายสุรศักด์ิ คุณานันทกุล

TCJ บริษัทที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ

TGPRO ผูบริหารแผนของบริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส จํากัด (มหาชน)             วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ นายรชต ลีลาประชากุล

TMT บริษัท คาเหล็กไทย จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูอํานวยการ นายปานชัย พิพัฒนสกุล

TUCC บริษัท ไทยยูนีคคอยลเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายยงยุทธ งามไกวัล 

TYCN บริษัทไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ประธานกรรมการ นายหวง เหวิน สง 

VARO บริษัทวโรปกรณ จํากัด (มหาชน)                              วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กรรมการผูจัดการ นายสันชัย ชัยเฉนียน

AA บริษัทแอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน)                        กระดาษและวัสดุการพิมพ กรรมการผูจัดการ นายโยธิน ดําเนินชาญวนิชย

TCP บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) กระดาษและวัสดุการพิมพ กรรมการผูจัดการ นายโฉลกพร  ผลชีวนิ

UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน) กระดาษและวัสดุการพิมพ กรรมการผูจัดการ นายมงคล มังกรกนก

AJ บริษัทเอ.เจ. พลาสท จํากัด (มหาชน)                         บรรจุภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายณรงค สุทธิสัมพัทน



ช่ือยอ บริษัท หมวดธุรกิจ ตําแหนง รายช่ือผูบริหาร

ALUCON บริษัทอลูคอน จํากัด (มหาชน)                       บรรจุภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

CSC บริษัทฝาจีบ จํากัด (มหาชน)                                 บรรจุภัณฑ

NEP บริษัทเอ็นอีพี อสังหาริมทรัพยและอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)        บรรจุภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายพงศพันธุ บุรณศิริ

NIPPON บริษัทนิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                           บรรจุภัณฑ กรรมการผูอํานวยการ นายวิชัย ชัยสถาพร

PTL บริษัทโพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายซันจีฟ ซาราฟ    

SPACK บริษัทเอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายเศวต รมฤทธา

TCOAT บริษัทอุตสาหกรรมผาเคลือบพลาสติกไทย จํากัด (มหาชน)            บรรจุภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายเลิศชัย เจริญอาภรณวัฒนา

TFI บริษัทไทยฟลมอินดัสตรี่ จํากัด (มหาชน)                         บรรจุภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายวัลลภ คุณานุกรกุล

THIP บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)                     บรรจุภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายฮวง กวาน จวนิ

TMD บริษัทอุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)                   บรรจุภัณฑ กรรมการผูอํานวยการ นายเนตร จรัญวาศน

TOPP บริษัทไทย โอ.พี.พี. จํากัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายสุธี ล่ิมอติบูลย

TPP บริษัทไทยบรรจุภัณฑและการพิมพ จํากัด (มหาชน)                  บรรจุภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายชาญ อรัญรัตน

GC บริษัท โกลบอล คอนเน็คช่ันส จํากัด (มหาชน) ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายสมชาย คุลีเมฆิน  

IRP บริษัทอินโดรามา โพลีเมอรส จํากัด (มหาชน) ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  นายอาลก โลเฮีย  

PATO บริษัทพาโตเคมีอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กรรมการผูจัดการ ดร.วิวัฒน ตริลลิต

PTTCH บริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กรรมการผูจัดการใหญ นายอดิเทพ พิศาลบุตร

TCB บริษัทไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน)                        ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายไซยัม ซุนเดอร มาฮันซาเรีย

TCCC บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)                         ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กรรมการผูจัดการใหญ นายมาซาโตะ ทาเคอิ

TPA บริษัทไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)                         ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายสุจิตร ศรีเวทยบดี

TPC บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)                   ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายคเณศ ขาวจันทร

UP บริษัทยูเน่ียนพลาสติก จํากัด (มหาชน)                          ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กรรมการผูจัดการ นาวาเอก ดร.นพรัตน ปญญาภาส

VNT บริษัทวีนิไทย จํากัด (มหาชน)                                ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายกุนเธอร วิลแฮลม นาโดน่ี

WG บริษัทไวทกรุป จํากัด (มหาชน)                               ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายสมชัย ไชยศุภรากุล

YCI บริษัทยงไทย จํากัด (มหาชน)                                ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ กรรมการผูจัดการ นายประเสริฐศักด์ิ สุวรรณโพธิพระ

AH บริษัทอาปโก ไฮเทค   จํากัด (มหาชน) ยานยนต ประธานกรรมการบริหาร นายซู ชวน เย็บ

BAT-3K บริษัทไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน)                    ยานยนต ประธานกรรมการ นายพิศาล คงสําราญ

CWT บริษัทชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ยานยนต กรรมการผูจัดการ นายวีระพล ไชยธีรัตต

EASON บริษัทอีซ่ึน เพนท จํากัด(มหาชน) ยานยนต กรรมการผูจัดการ นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล

GYT บริษัทกูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)                   ยานยนต กรรมการผูจัดการ นายริชารด จอหน เฟลมม่ิง

HFT บริษัทฮั้วฟง รับเบอร (ไทยแลนด)  จํากัด (มหาชน) ยานยนต ประธานกรรมการ นายสตีเวน วายจาง

IHL บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) ยานยนต ประธานกรรมการบริหาร นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ

IRC บริษัทอิโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)             ยานยนต กรรมการผูจัดการ นายฮิโรชิ อิโตะ 

SAT บริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ยานยนต ประธานกรรมการ นายชีระ ภาณุพงศ

SECC บริษัท เอส.อี.ซี.ออโตเซลล แอนด เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ยานยนต กรรมการผูจัดการ นายไพบูลย สุขสุธรรมวงศ

SMC บริษัทเอสเอ็มซี มอเตอรส  จํากัด (มหาชน)                         ยานยนต กรรมการผูจัดการ นายธีรเดช สกุลณียา

SPG บริษัทสยามภัณฑกรุป จํากัด (มหาชน)                    ยานยนต กรรมการผูจัดการ นายอดิศร โรจตระการ

SPSU บริษัทเอส.พี.ซูซูกิ จํากัด (มหาชน) ยานยนต กรรมการผูจัดการใหญ นายสถิตยพงษ พรประภา

STANLY บริษัทไทยสแตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)                    ยานยนต ประธานกรรมการบริหาร นายฮิโรยูกิ นาคาโนะ

TKT บริษัทที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  ยานยนต กรรมการผูจัดการ นายโกเวท ล้ิมตระกูล

TNPC บริษัทไทยนามพลาสติกส จํากัด (มหาชน) ยานยนต กรรมการผูจัดการ นายชรัตน สวางวรรณ

TRU บริษัทไทยรุงยูเนียนคาร จํากัด (มหาชน) ยานยนต กรรมการผูจัดการ นายสมพงษ เผอิญโชค

TSC บริษัทไทยสตีลเคเบิล จํากัด (มหาชน) ยานยนต ประธานกรรมการ นายสรรเสริญ จุฬางกูร

YNP บริษัทยานภัณฑ จํากัด (มหาชน) ยานยนต กรรมการผูจัดการใหญ นายพริษฐ พันธพาณิชย

A บริษัทอารียา พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายวิศิษฎ เลาหพูนรังษี

AMATA บริษัทอมตะ คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายวิกรม กรมดิษฐ

AP บริษัทเอเซ่ียนพร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)                พัฒนาอสังหาริมทรัพย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายอนุพงษ อัศวโภคิน

ASCON บริษัท แอสคอน คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายพัฒนพงษ ตนุมัธยา

BKKCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ

BLAND บริษัทบางกอกแลนด จํากัด (มหาชน)                           พัฒนาอสังหาริมทรัพย ประธานกรรมการบริหาร นายอนันต กาญจนพาสน

BROCK บริษัท บานร็อคการเดน จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นางเนาวนิจ ศิลปรัตน

CI             บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายสงกรานต อิสสระ

CK บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการใหญ นายปลิว ตรีวิศวเวทย

CNT บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)                พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายดนุช ยนตรรักษ

CPN บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)                           พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการใหญ นายกอบชัย จิราธิวัฒน

CPNRF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN  รีเทลโกรท พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ

EMC บริษัทอีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการใหญ นายเชิดศักด์ิ  วิทูราภรณ

ESTAR บริษัทอีสเทอรน สตาร เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)             พัฒนาอสังหาริมทรัพย ประธานกรรมการบริหาร นายวีระพันธุ ทีปสุวรรณ

EVER ผูบริหารแผนฟนฟูของบริษัท เอเวอรแลนด จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายสวิจักร โลจายะ



ช่ือยอ บริษัท หมวดธุรกิจ ตําแหนง รายช่ือผูบริหาร

FUTUREPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ฟวเจอรพารค พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ

GOLD บริษัทแผนดินทอง พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)       พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม

GOLDPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โกลด พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ

HEMRAJ บริษัทเหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน)                        พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายเดวิด ริชารด นารโดน

ITD บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)                พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายเปรมชัย กรรณสูต

JCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เจซี พัฒนาอสังหาริมทรัพย

KC บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอรต้ี จํากัด(มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล

KMC บริษัทกฤษดามหานคร จํากัด (มหาชน)   พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายธเนศวร สิงคาลวณิช

KTECH บริษัทเค-เทค คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายโดมินิค เดอ เคโวเคียน

KTP บริษัทเคปเปล ไทย พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ประธานคณะกรรมการบริหาร นายอัง วี กี

LALIN บริษัทลลิล พร็อพเพอรต้ี. จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายไชยยันต ชาครกุล

LH บริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายอนันต อัศวโภคิน

LPN บริษัทแอล.พี.เอน็. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)               พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายโอภาส ศรีพยัคฆ

MBK บริษัทเอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูอํานวยการ นายสุเวทย ธีรวชิรกุล

METRO บริษัทเมโทรสตาร พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายรัตนชัย  ผาตินาวิน

MIPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

MJD บริษัท เมเจอร  ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย

MJLF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตส พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ

MK บริษัทม่ันคงเคหะการ จํากัด (มหาชน)                          พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายชวน ต้ังมติธรรม

MNIT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี พัฒนาอสังหาริมทรัพย

NCH บริษัท เอน็. ซี. เฮาสซ่ิง จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม

NNCL บริษัทนวนคร จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายนิพิฐ อรุณวงษ ณ อยุธยา 

NOBLE บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายธงชัย บุศราพันธ

N-PARK บริษัทแนเชอรัล พารค จํากัด (มหาชน)                         พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายเสริมสิน สมะลาภา

NWR บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายพลพัฒ  กรรณสูต

PAE บริษัทพีเออี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายศุขสน่ัน โชติกเสถียร

PF บริษัทพร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)                    พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายชายนิด โงวศิริมณี

PFFUND กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค พัฒนาอสังหาริมทรัพย

PLE บริษัทเพาเวอรไลน เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ประธานกรรมการบริหาร นายเสวก ศรีสุชาต

POWER บริษัท เพาเวอร-พี จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการใหญ (รักษาการ) ดร.ปยะ พูลสวัสด์ิ

PREB บริษัท พรีบิลท จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายวิโรจน เจริญตรา

PRECHA บริษัทปรีชากรุป จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูอํานวยการ นายปรีชา ถิรกิจพงศ

PRIN บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย

PS บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ประธานกรรมการ ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม

QH บริษัทควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน)                            พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายรัตน พานิชพันธ

QHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ

RAIMON บริษัทไรมอนแลนด จํากัด (มหาชน)                            พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูอํานวยการ นายไนเจิล จอหน คอรนิค

RASA บริษัท รสา พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นางสาวอัจฉราพร   ศิริไพรวัน

ROJANA บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายจิระพงษ วินิชบุตร

SAMCO บริษัทสัมมากร จํากัด (มหาชน)                               พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย รักษาการกรรมการผูอํานวยการ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร

SEAFCO บริษัทซีฟโก จํากัด (มหาชน)  พัฒนาอสังหาริมทรัพย ประธานกรรมการ นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน

SF บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายสมนึก พจนเกษมสิน

SIRI บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายเศรษฐา ทวีสิน

SIRIPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบานแสนสิริ พัฒนาอสังหาริมทรัพย

SPALI บริษัทศุภาลัย จํากัด (มหาชน)                                พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายประทีป ต้ังมติธรรม

SPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ คุณอัจฉรา สุทธิศิริกุล

STEC บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน)     พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายวัลลภ รุงกิจวรเสถียร

SYNTEC บริษัทซินเท็คคอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน)                  พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

TFD บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)               พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายอภิชัย เตชะอุบล

TFUND กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน พัฒนาอสังหาริมทรัพย

TICON บริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายวีรพันธ พูลเกษ

TIF1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ

TU-PF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ

TYONG บริษัทธนายง จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายคีรี  กาญจนพาสน

UNIQ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ประธานกรรมการ นายนที พานิชชีวะ  

UOBAPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ยูโอบี อะพารทเมนท หน่ึง พัฒนาอสังหาริมทรัพย ผูอํานวยการกองทุนรวมอสังหาริมทรันางสาวณัฐชยา ล้ิมคุณธรรม

URBNPF กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเออรบานา พัฒนาอสังหาริมทรัพย



ช่ือยอ บริษัท หมวดธุรกิจ ตําแหนง รายช่ือผูบริหาร

UV บริษัทยูนิ เวนเจอร จํากัด (มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย กรรมการผูจัดการ นายธนพล ศิริธนชัย

WIN บริษัท วินโคสท อินดัสเทรียล พารค จํากัด(มหาชน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ประธานกรรมการ ดร.ประสิทธิ์ ดํารงชัย

BSBM บริษัท บางสะพานบารมิล จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายหล่ี เยะ เหวิน 

CCP บริษัทผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม

DCC บริษัทไดนาสต้ีเซรามิค จํากัด (มหาชน)                         วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายรุงโรจน แสงศาสตรา

DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส จํากัด (มหาชน)  วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายวิทวัส พรกุล

DRT บริษัท กระเบ้ืองหลังคาตราเพชร จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายอัศนี ชันทอง

EWC บริษัทอีสเทิรนไวร จํากัด (มหาชน)  วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการใหญ นายฐิติพันธ นาครทรรพ

GEN บริษัทเจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด(มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ

KWH บริษัทวิค แอนด ฮุคลันด จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายปเตอร จอหน แวน ฮาเรน

MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูอํานวยการ    นายสมพงษ เมธาสถิตยสุข

PAP บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายสมชัย เลขะพจนพานิช

Q-CON บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายพยนต ศักด์ิเดชยนต

RCI บริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)                วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายสัญญา นองสุวรรณ

RICH บริษัท ริช เอเชีย สตีล จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายสมเกียรติ วงศาโรจน

SAM บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)   วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ                    นายประวาส  สันตวะกุล             

SCC บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)                           วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการใหญ นายกานต ตระกูลฮุน

SCCC บริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)                       วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายมารเซลลินัส ไซมอน 

SCP บริษัททักษิณคอนกรีต จํากัด (มหาชน)                           วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นางอรุณี งานทวี

SINGHA บริษัทสิงห พาราเทค จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายสมจิตร  โบวเสรีวงศ 

STPI บริษัทเอสทีพี แอนด ไอ จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล

SUPER บริษัท ซุปเปอรบลอก จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายขุมทรัพย โลจายะ

TASCO บริษัททิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)                           วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน

TCC บริษัท ไทย แคปปตอล คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)                 วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการใหญ นายธีระวัฒน เนืองนอง

TCMC บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)                      วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายชาลี จังวิจิตรกุล

TGCI บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน)             วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายอนวัช ดานสวัสด์ิ

TIW บริษัทไทยแลนดไอออนเวิคส จํากัด (มหาชน)                     วัสดุกอสราง ประธานกรรมการบริหาร นายโนริยูกิ อิชิยามา

TPIPL บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน)                            วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการใหญ นายประหยัด เล่ียวไพรัตน

TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการใหญ นายสันติ ชาญกลราวี

TWP บริษัทไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายสุกิจ งานทวี

TYM บริษัท ไทยงวนเมทัล จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายบุญชัย จิระพงษตระกูล

UMI บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)                     วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นางสาวปวีณา เหลาวิวัฒนวงศ

VNG บริษัทวนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) วัสดุกอสราง กรรมการผูจัดการ นายวรรธนะ เจริญนวรัตน

PDI บริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)                          เหมืองแร กรรมการผูจัดการ นายเบอรนารด ตงโนง

THL บริษัททุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)                           เหมืองแร กรรมการผูจัดการ นายโรนัลด อึ้ง วาย ซอย

AI บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ประธานกรรมการ                    นายณรงค ธารีรัตนาวิบูลย

AKR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการ ดร.วิวัฒน แสงเทียน

BAFS บริษัท บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการ หมอมราชวงศศุภดิศ  ดิศกุล

BANPU บริษัทบานปู จํากัด (มหาชน)                                 พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูอํานวยการ นายชนินท วองกุศลกิจ

BCP บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)                       พลังงานและสาธารณูปโภค ผูจัดการใหญ นายอนุสรณ แสงน่ิมนวล

EASTW บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูอํานวยการใหญ นายประพันธ อัศวอารี

EGCO บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)                              พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการใหญ นายวิศิษฎ  อัครวิเนค 

GLOW บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายปเตอร วาเลอร เจอรเมน 

IRPC บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)         พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการใหญ ดร.ปติ ยิ้มประเสริฐ

LANNA บริษัทลานนา รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)                           พลังงานและสาธารณูปโภค ประธานกรรมการบริหาร นายไกรสีห ศิริรังษี

MDX ผูทําแผนของบริษัทเอ็ม ดี เอ็กซ จํากัด (มหาชน)  พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการ นางสองศรี กัลยาณมิตร

PICNI บริษัทปคนิค คอรปอเรช่ัน  จํากัด (มหาชน)               พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการ นายสุเทพ อัคควุฒิไกร

PTT บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการใหญ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

PTTAR บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกล่ัน จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ประธานกรรมการ นายพรชัย รุจิประภา

PTTEP บริษัทปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)              พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการใหญ นายมารุต มฤคทัต

RATCH บริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการ นายณรงค สีตสุวรรณ

RPC บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล    

SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการ นายวิโรจน ธีรวัฒนวาที

SOLAR บริษัทโซลารตรอน จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค ประธานกรรมการบริหาร นายอัครเดช โรจนเมธา

STRD บริษัทซิโน-ไทย รีซอรเซส ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการ (รักษาการ) นายชลพรรณ วงษสิงห

SUSCO บริษัทสยามสหบริการ จํากัด (มหาชน)                          พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการผูจัดการ นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน

TOP บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค กรรมการอํานวยการ นายวิโรจน มาวิจักขณ

AHC บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน)                       การแพทย ประธานกรรมการ นายอภิรักษ วานิช



ช่ือยอ บริษัท หมวดธุรกิจ ตําแหนง รายช่ือผูบริหาร

BGH บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) การแพทย กรรมการผูอํานวยการใหญ นายวัลลภ อธิคมประภา

BH บริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)                   การแพทย กรรมการผูจัดการ นางลินดา ลีสหะปญญา

KDH บริษัทโรงพยาบาลกรุงธน จํากัด (มหาชน)                       การแพทย กรรมการผูจัดการ นายแพทยไศล สุขพันธโพธาราม

KH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) การแพทย ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายแพทยเฉลิม  หาญพาณิชย 

LNH บริษัทเชียงใหมธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)                   การแพทย กรรมการผูจัดการ นายแพทยดุสิต ศรีสกุล

M-CHAI บริษัทโรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) การแพทย กรรมการผูจัดการ นายพงษพัฒน ปธานวนิช

NEW บริษัทวัฒนาการแพทย จํากัด (มหาชน) การแพทย ประธานกรรมการ ดร.พิพัฒน ต้ังสืบกุล

NTV บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน)                      การแพทย กรรมการผูจัดการ นพ.พรมพันธ พรมมาส

RAM บริษัทโรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน)                    การแพทย กรรมการผูจัดการ นายแพทยเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ

SKR บริษัทศิครินทร จํากัด (มหาชน)                               การแพทย กรรมการผูจัดการ นายแพทยอติรัชต จรูญศรี

SVH บริษัทสมิติเวช จํากัด (มหาชน)                               การแพทย กรรมการผูจัดการ นายชิน วา ฌอง

VIBHA บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)                       การแพทย กรรมการผูจัดการ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

ASIA บริษัทเอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน)                           การทองเท่ียวและสันทนาการ กรรมการผูอํานวยการ นายกําพล เตชะหรูวิจิตร

CAWOW บริษัท บริษัท แคลิฟอรเนีย วาว เอ็กซพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) การทองเท่ียวและสันทนาการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายแอริค มารค เลอวีน  

CENTEL บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน)                    การทองเท่ียวและสันทนาการ กรรมการผูจัดการใหญ MR.GERD KURT STEEB

CSR บริษัทเทพธานีกรีฑา จํากัด (มหาชน)                           การทองเท่ียวและสันทนาการ กรรมการผูจัดการ นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห

DTC บริษัทดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) การทองเท่ียวและสันทนาการ กรรมการผูจัดการ นายชนินทธ โทณวณิก

ERAWAN บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) การทองเท่ียวและสันทนาการ กรรมการผูจัดการใหญ นายกษมา บุณยคุปต

GRAND บริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรต้ี  จํากัด (มหาชน) การทองเท่ียวและสันทนาการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายทิมโมธี มารคแลนด เบลคล็อค

LRH บริษัทลากูนา รีสอรท แอนด โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) การทองเท่ียวและสันทนาการ ประธานกรรมการ นายโฮ กวงปง

MANRIN บริษัทแมนดารินโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) การทองเท่ียวและสันทนาการ กรรมการผูจัดการ นายทรงพล อัศวโภคิน

MME บริษัท ไมดา-เมดดาลิสท เอ็นเธอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) การทองเท่ียวและสันทนาการ กรรมการผูจัดการ นางชวัลลักษณ เอี่ยมอําภา  

OHTL บริษัทโรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) การทองเท่ียวและสันทนาการ กรรมการผูจัดการ นายเคิรท วาชไฟท

PA บริษัทแปซิฟค แอสเซ็ทส จํากัด (มหาชน) การทองเท่ียวและสันทนาการ กรรมการผูจัดการ ดร.ธนศักด์ิ วหาวิศาล

ROH บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)             การทองเท่ียวและสันทนาการ ประธานกรรมการ นายกนก อภิรดี

SAFARI บริษัทซาฟารีเวิลด จํากัด (มหาชน)                            การทองเท่ียวและสันทนาการ กรรมการผูจัดการใหญ นายผิน ค้ิวคชา

SHANG บริษัทแชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)                       การทองเท่ียวและสันทนาการ กรรมการผูจัดการ นายมาริษ ภักดีทวีวิวัฒน

AOT บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูอํานวยการใหญ พลอากาศโทชนะ อยูสถาพร

ASIMAR บริษัทเอเชียน มารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูจัดการ นางวรวรรณ งานทวี

BECL บริษัททางดวนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูจัดการ นางพเยาว มริตตนะพร

BMCL บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูจัดการ ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ

BTC บริษัทบางปะกง เทอรมินอล จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส ประธานกรรมการ นายล้ิม ชู เส็ง

JUTHA บริษัทจุฑานาวี จํากัด (มหาชน)                               ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูจัดการ นายชเนศร เพ็ญชาติ

KWC บริษัทกรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)                           ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูจัดการ นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน

PSL บริษัทพรีเชียส ชิพปง จํากัด (มหาชน)                          ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูจัดการ นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

RCL บริษัทอาร ซี แอล จํากัด (มหาชน)                            ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูจัดการ นายสุเมธ ตันธุวนิตย

SST บริษัททรัพยศรีไทยคลังสินคา จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูจัดการ นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล

THAI บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)                             ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูอํานวยการใหญ เรืออากาศโท อภินันทน สุมนะเศรณี

TSTE บริษัทไทยชูการ เทอรมิเน้ิล  จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูจัดการ นายประภาส ชุติมาวรพันธ

TTA บริษัทโทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูจัดการ ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต

UST บริษัทยูไนเต็ด แสตนดารด เทอรมินัล จํากัด (มหาชน)              ขนสงและโลจิสติกส กรรมการผูจัดการ นายอํานวย กาญจนกําเนิด

BWG บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด  (มหาชน) บริการเฉพาะกิจ

GENCO บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) บริการเฉพาะกิจ กรรมการผูจัดการ นายวันชัย ผโลทัยถเกิง

PRO บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) บริการเฉพาะกิจ กรรมการผูจัดการ นายสินเสถียร เอี่ยมพูลทรัพย

BIGC บริษัทบ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) พาณิชย กรรมการผูจัดการ นายอีฟ แบรกบาร เบรบ็อง

BJC บริษัทเบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                         พาณิชย กรรมการผูจัดการใหญ นายธีรศักด์ิ นาทีกาญจนลาภ

CPALL บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) พาณิชย กรรมการผูจัดการ นายปยะวัฒน ฐิตะสัทธาวรกุล

DE บริษัท ดี อี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) พาณิชย กรรมการผูจัดการ นายกมล เอี้ยวศิวิกูล

HMPRO บริษัทโฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) พาณิชย กรรมการผูจัดการ นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

IT บริษัท ไอที ซิต้ี จํากัด (มหาชน) พาณิชย กรรมการผูอํานวยการ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา

LOXLEY บริษัทล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)                              พาณิชย กรรมการผูจัดการ นายธงชัย ลํ่าซํา

MAKRO บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)                           พาณิชย กรรมการผูจัดการ นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

MIDA บริษัทไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) พาณิชย กรรมการผูจัดการ นายกมล เอี้ยวศิวิกูล

MINOR บริษัทไมเนอร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)                     พาณิชย ประธานกรรมการ นายวิลเล่ียม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ROBINS บริษัทหางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน)                    พาณิชย กรรมการผูจัดการใหญ นายปรีชา เอกคุณากูล

SINGER บริษัทซิงเกอร ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                     พาณิชย กรรมการผูจัดการ นายดาเนียล ไมเคิล ฟลิโปเนท

SPC บริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน)                             พาณิชย กรรมการผูอํานวยการ นายบุญชัย โชควัฒนา

SPI บริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)                    พาณิชย กรรมการผูจัดการใหญ นายสันติ วิลาสศักดานนท



ช่ือยอ บริษัท หมวดธุรกิจ ตําแหนง รายช่ือผูบริหาร

APRINT บริษัทอมรินทรพริ้นต้ิง แอนด พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน)              ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นางเมตตา อุทกะพันธุ

BEC บริษัทบีอีซี เวิลด จํากัด   (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานกรรมการ นายวิชัย มาลีนนท

CVD บริษัทซีวีดี เอนเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นายประชา มาลีนนท

EPCO บริษัทโรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน)                        ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นายวีระ เหลาวิทวัส

FE บริษัทฟารอีสท ดีดีบี จํากัด (มหาชน)                    ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นายแดน ศรมณี

GMMM บริษัทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานกรรมการบริหาร นางสายทิพย มนตรีกุล ณ อยุธยา

GRAMMY บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน)                 ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานกรรมการบริหาร นางสาวบุษบา ดาวเรือง

ITV บริษัทไอทีวี จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานกรรมการ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ

LIVE บริษัท ไลฟ อินคอรปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานเจาหนาท่ีฝายบริหาร นายศิวะพร ชมสุวรรณ

MAJOR บริษัทเมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานเจากรรมการบริหาร นายวิชา พูลวรลักษณ

MATCH บริษัทแม็ทช่ิง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นายสมชาย ชีวสุทธานนท

MATI บริษัทมติชน จํากัด (มหาชน)                                 ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นายสมหมาย ปาริจฉัตต

MCOT บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ กกรมการผูอํานวยการใหญ นายวสันต ภัยหลีกล้ี

MEDIAS บริษัทมีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นายธงชัย ช้ันเสวิกุล 

NMG บริษัทเนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานกรรมการ นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ

P-FCB บริษัทประกิต โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)                     ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นายปรีชา เชาวโชติชวง

POST บริษัทโพสต พับลิชชิง จํากัด (มหาชน)                          ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานกรรมการบริหาร นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน

PSAP บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานกรรมการ นางนลินรัตน นันทนนส

RS บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ

SE-ED บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)                            ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นายทนง โชติสรยุทธ

SMM บริษัท สยามอินเตอรมัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นางสาวอัญชลี ธีระสินธุ

SPORT บริษัทสยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานกรรมการ นายระวิ โหลทอง

TBSP บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูจัดการ นายบรรณ เกษมทรัพย

TONHUA บริษัทตงฮั้ว คอมมูนิเคช่ันส จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ กรรมการผูอํานวยการ นายสมนึก กยาวัฒนกิจ

TRAF บริษัททราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานกรรมการบริหาร นายวรเทพ วองวิทวัส

WORK บริษัท เวิรคพอยท เอ็นเทอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) ส่ือและส่ิงพิมพ ประธานกรรมการ                    นายปญญา นิรันดรกุล               

CCET บริษัทแคล-คอมพ อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส กรรมการผูจัดการ นายโจว ขง ซ่ิง 

DELTA บริษัทเดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส ประธานกรรมการบริหาร นายหวัง หมิง เจิ้ง

DRACO บริษัทดราโก พีซีบี จํากัด (มหาชน)                            ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส รักษาการกรรมการผูจัดการ ดร.วิพรรธ เริงพิทยา

EIC บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส กรรมการผูจัดการ นายวิทยา จักรเพ็ชร

HANA บริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)                 ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส ประธานกรรมการบริหาร  นายบัญชา ทานพระกร

KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส กรรมการผูจัดการ นายบัญชา องคโฆษิต

METCO บริษัทมูราโมโต อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)         ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส ประธานกรรมการบริหาร นายฮิโรคาซุ มูราโมโต

MPT บริษัท แมกเนคอมพ พรีซิช่ัน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายสตีเฟน เกรน แคมเบล

SPPT บริษัท  ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส ประธานกรรมการ นายไมตรี ต้ังษณกุล

SVI บริษัทเอสวีไอ จํากัด (มหาชน)   ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส กรรมการผูจัดการ นายพงษศักด์ิ โลหทองคํา

TEAM บริษัท ทีมพรีซิช่ัน จํากัด (มหาชน) ช้ินสวนอิเลคโทรนิคส ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายจักรพันธ มานัสสถิตย

ADVANC บริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)                 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายสมประสงค บุญยะชัย

AIT บริษัทแอ็ดวานซอินฟอรเมช่ันเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการใหญ นายศิริพงษ อุนทรพันธุ

BLISS บริษัท บลิส-เทล จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายอรรถวิชญ เอกธนิตพงษ 

CSL บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายอนันต แกวรวมวงศ

DTAC บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายซิคเว เบรกเก

FORTH บริษัท ฟอรท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายพงษชัย อมตานนท

IEC บริษัทอินเตอรแนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)               เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูอํานวยการใหญ นางสัณหจุฑา วิชชาวุธ

INET บริษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายตฤณ ตัณฑเศรษฐี

JAS บริษัทจัสมิน อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประธานกรรมการบริหาร นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท

JTS บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายธีรศักด์ิ จีรอัศวพงษ

MFEC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการใหญ นายศิริวัฒน วงศจารุกร

MLINK บริษัทเอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูอํานวยการ นายอนุสรณ อมรฉัตร

MSC บริษัทเมโทรซิสเต็มสคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายธวิช จารุวจนะ

PT ผูบริหารแผนของบริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)            เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายวิวัฒน พงศธร

SAMART บริษัทสามารถคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการใหญ นายวัฒนชัย วิไลลักษณ

SAMTEL บริษัทสามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประธานกรรมการบริหาร นายธวัชชัย วิไลลักษณ

SATTEL บริษัทชินแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน)                       เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ ดร.ดํารงค เกษมเศรษฐ

SHIN บริษัทชิน คอรปอเรช่ันส จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูอํานวยการ นางสาวนิจจนันท แสนทวีสุข

SIM บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการใหญ นายธนานันท วิไลลักษณ

SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายสมชัย  สิทธิชัยศรีชาติ           

SVOA บริษัทเอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน)                          เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายวีระ อิงคธเนศ



ช่ือยอ บริษัท หมวดธุรกิจ ตําแหนง รายช่ือผูบริหาร

TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายวีระชัย ศรีขจร

TRUE บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายวิเชาวน รักพงษไพโรจน

TT&T บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการใหญ นายประจวบ ตันตินนท

TWZ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประธานกรรมการ นายอดุล อุดล

UTC บริษัท ยูเน่ียนเทคโนโลยี่ (2008) จํากัด (มหาชน) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการผูจัดการ นายทรงศักด์ิ ธรรมภิมุขวัฒนา

AMAC ผูบริหารแผนบริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี่ จํากัด (มหาชน) *Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นายธีรชัย เหรียญทรัพยดี

APC บริษัท แอ็ดวานซเพนท แอนด เคมิเคิล (ไทยแลนด) จํากัด(มหาชน) Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นายปรีชา ปุณณกิติเกษม

APX บริษัท เอเพ็กซ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) Non-Performing Group กรรมการผูอํานวยการ (รักษาการ) นายสวัสด์ิ หอรุงเรือง

BRC ผูทําแผนฟนฟูกิจการของบริษัทบางกอกรับเบอร จํากัด (มหาชน)            Non-Performing Group บริษัท บี.อาร.ซี. แพลนเนอร จํากัด

BSI บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จํากัด (มหาชน) Non-Performing Group

CIRKIT บริษัทเซอรคิทอีเล็คโทรนิคสอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) Non-Performing Group ประธานกรรมการบริหาร นายศิวะ งานทวี

CPICO บริษัทเซ็นทรัลอุตสาหกรรมกระดาษ จํากัด (มหาชน) Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นายเกรียงไกร สุทธิวีระวัฒน

D-MARK บริษัทพันธุสุกรไทย-เดนมารค จํากัด (มหาชน)                    Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นายอนันต   จันทรานุกูล  

DAIDO บริษัทไดโดมอน กรุป จํากัด (มหาชน) Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นางสาววิอร ทองแตง

DTM บริษัทดาตาแมท จํากัด (มหาชน)                              Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นายภณ สวัสดิบุตร

LL บริษัท ลิฟวิ่งแลนด แคปปตอล จํากัด (มหาชน) Non-Performing Group

MGR บริษัทแมเนเจอร มีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)   Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นายมรุธัช รัตนปรารมย

NFC ผูบริหารแผนบริษัทปุยเอ็นเอฟซี จํากัด (มหาชน) Non-Performing Group ประธานกรรมการบริหาร นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี

NPK บริษัทนิวพลัสนิตต้ิง จํากัด (มหาชน) Non-Performing Group กรรมการผูอํานวยการ นางจําเนียร โชควัฒนา

POMPUI บริษัทผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล จํากัด (มหาชน)          Non-Performing Group ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายสลิล โตทับเท่ียง

PYT บริษัทประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)                           Non-Performing Group ประธานกรรมการบริหาร ดร.ศิริ การเจริญดี

SMPC บริษัทสหมิตรถังแกส จํากัด (มหาชน)                           Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นางสุภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร

SRI บริษัทศรีไทย ฟูดแอนดเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน) Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นายอนันต จันทรานุกูล

TDT บริษัท ไทยเกรียง กรุป จํากัด (มหาชน)                   Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นายปริพล ธนสุกาญจน

TPROP บริษัท ไทย พร็อพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นายวิทวัส วิภากุล

TUNTEX บริษัททุนเท็กซ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Non-Performing Group ประธานกรรมการ นายหยาง เตอ เชิน

USC บริษัท ยูนิเวอรแซล สตารช จํากัด (มหาชน)                           Non-Performing Group กรรมการผูจัดการ นายธาวัน เพ็ชรลอเหลียน

ACAP บริษัท เอแคป แอดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายวิวัฒน วิฑูรยเธียร   

ADAM บริษัท อาดามัส อินคอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายกิตติวัฒน มโนสุทธิ

BGT บริษัท บอด้ี โกลฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการ นายนพดล ธรรมวัฒนะ

BOL บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการ นายนรวัฒน สุวรรณ

BROOK บริษัทบรูคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูอํานวยการ นายชาญ บูลกุล

BSM บริษัท บิวเดอสมารท จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการ นายสุเรช ซูบรามาเนียม

CHUO บริษัทชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายยาซึมา ชิโมอีอีซะกะ

CIG บริษัท ซี.ไอ.กรุป จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ                    นายอารีย  พุมเสนาะ

CMO บริษัท ซีเอ็ม ออรกาไนเซอร จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายเสริมคุณ คุณาวงศ

CPR บริษัท ซีพีอาร โกมุ อินดัสเตรียล จํากัด จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ                    นายโทโมฮิสะ โอโนะ 

CRANE บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการ พลตํารวจตรีพิทักษ จารุสมบัต

D1 บริษัท ดรากอน วัน จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการใหญ นายจเรรัฐ ปงคลาศัย

DEMCO บริษัท เด็มโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการ นางประพีร ปุยพันธวงศ

DIMET บริษัท ไดเมท (สยาม) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการ นายสุรพล รุจิกาญจนา

DM บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการบริหาร นายปณฑิต มงคลกุล

ETG บริษัท อีเทอรนิต้ี แกรนด โลจิสติคส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายพูนศักด์ิ เธียไพรัตน

FOCUS บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน)  ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ                    นายนนทวัฒน ทองมี                 

GFM บริษัท โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ                    นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร

ILINK บริษัท อินเตอรล้ิงค คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายสมบัติ อนันตรัมพร

IRCP บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายจํารัส สวางสมุทร

KASET บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายสมฤกษ  ต้ังพิรุฬหธรรม 

L&E บริษัท ไลทต้ิง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการ นายยงค  ทรัพยทวยชน  

LVT บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายปเตอร เคียรคีแทป

MACO บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายนพดล ตัณศลารักษ

MBAX บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการ นายวรพจน ศรีมหาโซตะ

MILL บริษัท มิลลคอนสตีลอินดัสทรีส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)

PD บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายธงชัย อําไพกุลวัฒนา

PICO บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายศีลชัย เกียรติภาพันธ

PPM บริษัท พรพรหมเม็ททอล จํากัด (มหาชน)  ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายชํานาญ พรพิไลลักษณ

PR124 บริษัท 124 คอมมิวนิเคช่ันส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นางโสภาวดี  จันทรถาวร

PYLON บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายชเนศวร แสงอารยะกุล



ช่ือยอ บริษัท หมวดธุรกิจ ตําแหนง รายช่ือผูบริหาร

S2Y บริษัท สยามทูยู จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายไซมอน เกโรวิช

SALEE บริษัท  สาล่ีอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายสาทิส  ตัตวธร  

SIMAT บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)

SLC บริษัท โซลูช่ัน คอนเนอร (1998) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายนิทัศน มณีศิลาสันต

STAR บริษัท สตาร ซานิทารีแวร จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูอํานวยการ ดร. สมชัย วองอรุณ

STEEL บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายประสิทธิ์  อุนวรวงศ 

SWC บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการ นายมนู เลียวไพโรจน

TAPAC บริษัท ทาพาโก จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายเคซึเคะ มะซึอุระ

TIES บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการ นายอัศวิน ชินกําธรวงศ

TMW บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายชิเกฮิโร ฮายาชิ

TNDT บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ

TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการ นายจตุพร สิหนาทกถากุล

TPAC บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายธีรวิทย บุษยโภคะ 

TRC บริษัท ทีอารซี คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานกรรมการบริหาร นายสมัย  ล้ีสกุล

TRT บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายสัมพันธ วงษปาน

UBIS บริษัทยูบิส (เอเชีย) จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายสวง ท่ังวัฒโนทัย

UEC บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายไทยลักษณ ล้ีถาวร

UKEM บริษัท ยูเน่ียนปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายวิรัช สุวรรณนภาศรี

UMS บริษัท ยูนิค ไมน่ิง เซอรวิสเซส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) กรรมการผูจัดการ นายชัยวัฒน เครือชะเอม 

YUASA บริษัทยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจขนาดกลาง (MAI) ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายคัทซึมิ นากาโตะ



 
 
 
 
 

ประวัติผูเขียน 

 
ชื่อ ชื่อสกุล     นายอําพล นววงศเสถียร 

 

ประวัติการศึกษา     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) 

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

      ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2528    

      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) 

      มหาวิทยาลัยสยาม 

      ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2532 

      นิติศาสตรบัณฑิต 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

      ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2541      

 

ประสบการณทํางาน    พ.ศ.2529 - 2533 

      หัวหนาสายสินเชื่อ 

      ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

      พ.ศ.2534 - 2541 

      กรรมการผูจัดการ  

      บริษัท ซิต้ี เรียลพร็อพเพอรต้ี จํากัด 

      พ.ศ.2542 - 2543 

      อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ 

      วิทยาลัยดุสิตธานี   

      พ.ศ.2544 – ปจจุบัน 

      ผูชวยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ 

      วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 
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