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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
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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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