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บทคัดย่อ 
 การศกึษา เร่ืองการศกึษาผลประกอบการของธรุกิจครอบครัว การวิจัยครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผล
ประกอบการด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงินของธรุกิจครอบครัว กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการ ศกึษา ครัง้นี ้คอื  
ธรุกิจในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีลกัษณะเป็นธรุกิจครอบครัว จ านวน 102 ธรุกิจ เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย คอื การเก็บรวบรวมข้อมลูทุตยิภมิูจากงบการเงิน และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยค านวณอตัราสว่น
ทางการเงิน และใช้การแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่เลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา่ 
1) ธรุกิจครอบครัวมีสภาพคลอ่งทางการเงิน มีประสทิธิภาพในการบริหารสนิทรัพย์ และจัดการหนี ้ สนิ มี
ความสามารถบริหารงานเพ่ือให้ธรุกิจมีก าไร และเจริญเตบิโต 2) ธรุกิจครอบครัวมีความสามัคคใีนครอบครัว มี
ความพงึพอใจในเร่ืองตา่งๆ เช่น ความพงึพอใจในการท างาน ความพงึพอใจในอาชีพ เป็นต้น มีความผกูพนัตอ่
ธรุกิจ มีความขัดแย้ง หรือกระทบกระทั่งในที่ท างานมีต ่า และมีความพงึพอใจในการด าเนินงานของธรุกิจ สง่ผล
ให้ธรุกิจมีผลประกอบการที่ด ี
 

ABSTRACT 
 The study of family business performance. The objectives of this study were: to study, 
financial and non-financial performance of the family business. The sample size consisted of 102 
family business in The Stock Exchange of Thailand. Secondary data from the period 2008 to 2012 that 
drawn in terms of financial ratio and questionnaires survey was conducted in the research. The 
statistical analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The research found 
that 1) performance of the family business is positively related to liquidity ratio, asset management 
ratio, leverage ratio, profitability ratio, growth and tobin’s q of the family business  2) performance of 
the family business is positively related to family harmony, satisfaction, commitment, and perceive 
value of the family business, and negatively related to conflict. 
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ค าน า  
ธรุกิจครอบครัว (Family Business) ถือเป็นตวัจักรส าคญัตวัหนึ่งในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจให้ก้าวไปสู่

ความมั่งคัง่บนโลกธรุกิจยคุปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นธรุกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (S M L Enterprise) 
ล้วนแตเ่ร่ิมต้นและเจริญเตบิโตมาจากรูปแบบธรุกิจครอบครัวทัง้ สิน้ (ศนูย์ศกึษาธรุกิจครอบครัวและ SMEs 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2553) ยกตวัอยา่งเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกามีบริษัทใหญ่หลายบริษัทที่เร่ิมต้น
จากธรุกิจครอบครัว เช่น ฟอร์ด, ดสินีย์, เอสเต ลอเดอร์ เป็นต้น ในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น โตโยต้า, พานาโซนิค ใน
ประเทศเกาหลใีต้ เช่น บริษัทซัมซุง, โคเรียนแอร์ เป็นต้น ส าหรับในประเทศไทย ธรุกิจที่เร่ิมต้นมาจากธรุกิจ
ครอบครัว ได้แก่ เครือเจริญโภคภณัฑ์, บญุรอดบริวเวอร่ี, กลุม่สหพฒัน์ เป็นต้น ซึ่งบริษัทตา่งๆ ที่กลา่วถึงข้างต้น
นี ้ล้วนเป็นบริษัทที่เจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความมานะพยายามในการ
ริเร่ิมธรุกิจ โดยมีสมาชิกในครอบครัวร่วมมือกนับริหารกิจการจนเตบิโต จนในปัจจุบนับางบริษัทต้องจ้าง
ผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกมาช่วยในการบริหารงาน และบางบริษัทได้กลายเป็นบริษัทมหาชนที่ครอบครัวผู้ เป็น
เจ้าของกิจการได้เปลีย่นบทบาทเป็นเพียงผู้ ถือหุ้นเท่านัน้   
 จากการวิจัยข้อมลูธรุกิจครอบครัวในโลก พบวา่ ธรุกิจครอบครัวเป็นธรุกิจที่มีความส าคญัตอ่ระบบ
เศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก โดยธรุกิจในโลกนัน้ร้อยละ 80-90 เป็นธรุกิจครอบครัว ซึ่งใน
สหรัฐอเมริกามีอตัราสว่นของธรุกิจครอบครัวคดิเป็นร้อยละ 60-70 มีมลูคา่คดิเป็นคร่ึงหนึ่งของผลติภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) และการมีการจ้างงานประมาณร้อยละ 50 สว่นในเอเชีย ยโุรป 
ละตนิอเมริกา มีอตัราสว่นของธรุกิจครอบครัวคดิเป็นร้อยละ 88-90 (อ าพล นววงศ์เสถียร, 2551) ซึ่งแสดงให้เห็น
วา่ธรุกิจครอบครัวมีบทบาทอยา่งมากตอ่ระบบเศรษฐกิจ และเป็นกลไกส าคญัในการขับเคลือ่นระบบเศรษฐกิจ
ของทุกประเทศทั่วโลก  

ส าหรับประเทศไทย ธรุกิจครอบครัวมีมากถึงร้อยละ 70 (อ าพล นววงศ์เสถียร , 2551 อ้างถึง ส านัก
พฒันาธรุกิจอตุสาหกรรม, 2544; ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไท ย,  2550) และบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นธรุกิจครอบครัว หรือควบคมุการบริหารโดยบคุคลในครอบครัวถึงร้อยละ 65 คดิ
เป็นมลูคา่ตลาด 2.35 ล้านล้านบาท (อ าพล นววงศ์เสถียร, 2551 อ้างถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย , 
2550) กวา่คร่ึงหนึ่งของมลูคา่ตลาดดงักลา่วเป็นของธรุกิจครอบครัว 
 ส าหรับการวดัผลการประกอบการของธรุกิจครอบครัวนัน้ มี 2 ด้าน คอื การวดัผลการประกอบการด้าน
การเงิน และการวดัผลการประกอบการที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ซึ่ง (Venkatraman and Ramanujam, 1986 ) กลา่ว
วา่ การศกึษาเก่ียวกบัธรุกิจครอบครัวโดยใช้การวดัผลการประกอบการทางด้านการเงินเพียงด้านเดยีวอาจจะไม่
สามารถอธิบายถึงเป้าหมาย และมลูคา่ของธรุกิจครอบครัวได้ ดงันัน้ในการศกึษาผลการประกอบการของธรุกิจ
ครอบครัวจึงเป็นการศกึษาผลการประกอบการทัง้ผลการประกอบการด้านการเงิน และผลการประกอบการที่
ไม่ใช่ด้านการเงิน 

การวดัผลการประกอบการของธรุกิจเป็นการประเมินความส าเร็จของธรุกิจ โดยมีมาตรวดัเป็นเคร่ืองมือ
ตดิตามประเมินความส าเร็จ ซึ่งมาตรวดัมีความสอดคล้องกบักลยทุธ์ของธรุกิจ เพ่ือใช้ผลลพัธ์จากการวดัผลการ
ประกอบการมาทบทวนผลการประกอบการเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของธรุกิจ โดยมีการปร ะเมินผลการ
ประกอบการของธรุกิจทัง้ในด้านการเงิน เช่น อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (Return on Asset), 



อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของ (Return on Equity) เป็นต้น และการวดัผลการประกอบการที่ไม่ใช่
ด้านการเงิน เช่น ความพงึพอใจในอาชีพ, ความผกูพนัในงาน, ความตัง้ใจลาออกจากงาน เป็นต้น ซึ่งการวดัผล
การประกอบการในทุกด้านของธรุกิจท าให้สามารถสะท้อนผลการประกอบการของธรุกิจได้อยา่งครบถ้วน 

จากการทบทวนวรรณกรรม  McConaughy, Matthews, and Fialko (2001) พบวา่ ธรุกิจครอบครัวมี
การบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม คอืมีการหลกีเลีย่งความเสีย่งโดยลงทุนโดยใช้หนีส้นิเป็นสว่นน้อย 
และมีประสทิธิภาพในการด าเนินงาน สง่ผลให้ธรุกิจครอบครัวมีมลูคา่ของธรุกิจ (Tobin’s q) ที่ด ี 

Beehr et al. (1997) พบวา่ ธรุกิจครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวมีความขัดแย้งระหวา่งบทบาทในการ
ท างาน และไม่ใช่บทบาทในการท างาน ความขัดแย้งระหวา่งบคุคลในที่ท างาน ความเครียดทางจิตใจ และมี
ความตัง้ใจลาออกจากงาน สง่ผลให้ผลการประกอบการของธรุกิจครอบครัวต ่าลง ในขณะที่การที่สมาชิก
ครอบครัวมีความคาดหวงัและผลประโยชน์ในที่ท างาน มีความพงึพอใจในการท างาน/อาชีพ มีความผกูพนัใน
งาน มีความสามัคคใีนครอบครัว สง่ผลให้ธรุกิจครอบครัวมีผลการประกอบการที่ดขีึน้  

Amann and Jaussaud (2012) ศกึษาธรุกิจครอบครัวในญ่ีปุ่ น โดยใช้อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่
สนิทรัพย์รวม (ROA) อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของเจ้าของ (ROE) และก าไรสทุธิ (Net Income) พบวา่ใน
ภาวะที่เกิดวิกฤตเิศรษฐกิจ ธรุกิจครอบครัวมีผลการประกอบการที่ด ีและสามารถปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเม่ือเผชิญ
กบัวิกฤตไิด้ด ีและเม่ือผา่นพ้นวิกฤตแิล้ว ธรุกิจครอบครัวก็ยงัคงสามารถสร้างผลการประกอบการที่ดไีด้ดงัเดมิ 
แสดงให้เห็นวา่ธรุกิจครอบครัวมีความยืดหยุน่ สามารถปรับตวัได้เม่ือเผชิญกบัภาวะวิกฤตเิศรษฐกิจ 

Mahto et al. (2010) ศกึษาความพงึพอใจของเจ้าของธรุกิจครอบครัวที่มีตอ่ผล การ ประกอบการของ
ธรุกิจ พบวา่ ธรุกิจครอบครัวที่เจ้าของมีความพงึพอใจตอ่ผลการประกอบการต ่า แสดงให้เห็นวา่ธรุกิจมีความมั่ง
คัง่ของครอบครัวลดลง และเป็นสาเหตทุี่ท าให้เจ้าของธรุกิจครอบครัวมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัความสามารถใน
การใช้ชีวิตตามที่ปรารถนา ซึ่งความไม่พงึพอใจในผลการประกอบการของธรุกิจ หมายถึงการที่ช่องวา่งระหวา่ง
ผลการประกอบการที่ตัง้เป้าไว้ กบัผลการประกอบการที่เกิดขึน้จริงมีมากขึน้ สง่ผลให้เจ้าของธรุกิจตดัสนิใจออก
จากธรุกิจ หรือเลกิกิจการ 

Huriye Sabanci Ozer (2012) พบวา่ธรุกิจที่สมาชิกในครอบครัวด ารงต าแหน่งผู้บริหารมีคา่อตัราสว่น
ผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ (ROA)  และอตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สนิทรัพย์รวม (Total Debt Ratio) มากกวา่ธรุกิจที่
ไม่ใช่สมาชิกครอบครัวด ารงต าแหน่งผู้บริหาร แสดงวา่ธรุกิจที่สมาชิกในครอบครัวด ารงต าแหน่งผู้บริหารประสบ
ความส าเร็จในการใช้สนิทรัพย์ในการท าก าไร แตไ่ม่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการหนีส้นิ เน่ืองจากมี
อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สนิทรัพย์รวม (Total Debt Ratio) สงู ซึ่งหมายความวา่ธรุกิจที่สมาชิกในครอบครัวด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารลงทุนแบบ aggressive เพ่ืออนาคตของธรุกิจ  

Utrilla and Torraleja (2012) พบวา่การวดัผลการประกอบการของธรุกิจทัง้ 2 ด้าน คอื ด้านธรุกิจ และ
ด้านครอบครัว ท าให้ธรุกิจสามารถบริหารจัดการให้ธรุกิจมีก าไรทางเศรษฐกิจ และสง่ผลดตีอ่ครอบครัวด้วย 
กลา่วคอื เม่ือธรุกิจมีผลการประกอบการด้านธรุกิจอยูใ่นระดบัสงู เช่น พนักงานมีความผกูพนัตอ่องค์การ มีความ
พงึพอใจตอ่องค์การ เป็นต้น สง่ผลให้ธรุกิจมีก าไรทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกนั  
 ดงันัน้ในงานวิจัยนี ้จึงใช้การวดัผลการประกอบการของธรุกิจครอบครัวทัง้ 2 ด้าน คอืด้านการเงิน และ
ด้านที่ไม่ใช่การเงิน ซึ่งในการวดัผลการประกอบการด้านการเงิน โดยดจูากอตัราสว่นวดัสภาพคลอ่งทางการเงิน 



อตัราสว่นวดัประสทิธิภาพการบริหารสนิทรัพย์ อตัราสว่นวดัประสทิธิภาพในการจัดการหนีส้นิ อตัราสว่นวดั
ความสามารถในการท าก าไร อตัราสว่นวดัการเจริญเตบิโต และ Tobin’s q สว่นการวดัผลการประกอบการด้านที่
ไม่ใช่การเงิน ดจูากความสามัคคใีนครอบครัว ความพงึพอใจของสมาชิกครอบครัว ความผกูพนัตอ่ธรุกิจ ความ
ขัดแย้ง และการด าเนินงานของธรุกิจครอบครัว  
 

วิธีการศกึษา  
ประชากรที่ศกึษา คอื ธรุกิจในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีลกัษณะเป็นธรุกิจครอบครัว คอื ธรุกิจ

ที่หุ้นของกิจการมากกวา่คร่ึงหนึ่งเป็นเจ้าของโดยสมาชิกครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง เป็นธรุกิจครอบครัวในกลุม่
อตุสาหกรรมการผลติ และการบริการ จ านวน 102 ธรุกิจ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาครัง้
นี ้คอื 1) ผลประกอบการด้านการเงิน ท าการศกึษาจากการเก็บรวบรวมข้อมลูทุตยิภมิูจากงบการเงิน รายปีของ
กลุม่ตวัอยา่ง แล้วน ามาค านวณหาอตัราสว่นทางการเงินที่ใช้ในการวดัผลการประกอบการของธรุกิจครอบครัวใน
การวิจัยครัง้นี ้โดยใช้ข้อมลูจากงบการเงินย้อนหลงั 5 ปี คอืปี พ.ศ. 2551-2555 จากนัน้จึงหาคา่เฉลีย่ 5 ปีของ
อตัราสว่นทางการเงินแตล่ะตวั และ 2) ผลประกอบการด้านที่ไม่ใช่การเงิน ท าการศกึษาจาก แบบสอบถามที่ผู้
ศกึษาสร้างขึน้โดยการศกึษาจากเอกสาร ทฤษฎี และผลงานการศกึษาที่เก่ียวข้อง โดยท าการตรวจสอบเคร่ืองมือ
จากผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่ครอบคลมุเนือ้หา และวตัถปุระสงค์ในการศกึษา ซึ่งลกัษณะค าถามเป็น
ค าถามปลายปิด (Close-End Questionnaire) โดยผู้ตอบแบบสอบถามตอบด้วยตนเอง แบบสอบถามแบง่
ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้1) ข้อมลูทั่วไปของบคุคล ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
โดยครอบคลมุข้อมลูเก่ียวกบั ช่ือธรุกิจ ต าแหน่งในกิจการ ระดบัการศกึษา และความสมัพนัธ์กบัเจ้าของธรุกิจ
ครอบครัว 2) ข้อมลูทั่วไปของธรุกิจครอบครัว ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดย
ครอบคลมุข้อมลูเก่ียวกบั ลกัษณะของธรุกิจ จ านวนพนักงาน การก่อตัง้ธรุกิจครอบครัว การเข้าสูธ่รุกิจครอบครัว 
รุ่นของธรุกิจครอบครัว 3) ความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงินที่สง่ผลตอ่ผลการประกอบการของธรุกิจ
ครอบครัว ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบอนัตรภาค (Interval Scale) แบง่การให้ระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบั
ปัจจัยด้านที่ไม่ใช่การเงินที่สง่ผลตอ่ผลการประกอบการของธรุกิจครอบครัวเป็น 5 ระดบั โดยครอบคลมุข้อมลู
เก่ียวกบัความสามัคคใีนครอบครัว ความพงึพอใจของสมาชิกครอบครัวและพนักงานที่เป็นสมาชิกครอบครัว 
ความผกูพนัของสมาชิกครอบครัวและพนักงานที่เป็นสมาชิกครอบครัวที่มีตอ่ธรุกิจ ความขัดแย้ง การด าเนินงาน
ของธรุกิจครอบครัว  

การวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจัยใช้ข้อมลูจากงบการเงินในปี พ.ศ.2551-2555 ของกลุม่ตวัอยา่ง น ามาค านวณ
อตัราสว่นทางการเงิน ได้แก่ อตัราสว่นวดัสภาพคลอ่งทางการเงิน (Liquidity Ratio) อตัราสว่นวดัประสทิธิภาพ
การบริหารสนิทรัพย์ (Asset Management Ratio) อตัราสว่นวดัประสทิธิภาพในการจัดการหนีส้นิ (Leverage 
Ratio) อตัราสว่นวดัความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) อตัราสว่นวดัการเจริญเตบิโต (Growth) 
Tobin’s q และหาคา่เฉลีย่ สว่นการวิเคราะห์แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูผลประกอบการด้าน
ที่ไม่ใช่การเงินนัน้ ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิตสิ าเร็จรูป โดยสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก ่การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีย่เลขคณิต (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 



ผลการศกึษา  
ผลการศกึษาผลประกอบการด้านการเงินของธรุกิจครอบครัว 

Table 1  Mean ( X ) and Standard Deviation (S.D.) of financial performance of the family business  

Financial Factors  Mean S.D. 

1. Liquidity Ratio 

- Current Ratio 4.177 
2.356 
0.465 

6.972 
2.760 
0.986 

- Quick Ratio 

- Current Cash Debt Coverage Ratio  
2. Asset Management Ratio 
- Fixed Asset Turnover 3.361 

0.987 
122.223 
8.186 

126.135 
4.152 

4.065 
0.526 

428.304 
8.473 

177.497 
12.143 

- Total Asset Turnover 
- Receivable Turnover 
- Inventory Turnover 

- Inventory Days 
- Capital Intensity Ratio 

3. Leverage Ratio 
- Total Debt Ratio 0.715 

0.906 
0.314 
0.277 
1.926 

1.792 
1.143 
0.688 
1.790 
1.147 

- Debt to Equity Ratio 

- Long-Term Debt to Equity Ratio 
- Proprietary Ratio 

- Equity Multiplier Ratio 
4. Profitability Ratio 
- Gross Profit Margin 0.156 

0.048 
-0.115 
0.032 
0.156 
0.001 

0.711 
0.359 
1.013 
0.304 
0.119 
0.929 

- Operating Profit Margin 
- Net Profit Margin 

- Return on Asset 
- Return on Equity 
- Cash Return on Sales Ratio 

5. Growth 
- Earnings Per Share 0.783 

486,526,641 
0.338 

1.387 
526,622,914 

0.907 
- Net Income 
- Sale Growth 
6. Tobin’s q 1.132 0.735 



 จาก Table 1 ผลประกอบการด้านการเงินของธรุกิจครอบครัว จากการวิเคราะห์ Liquidity Ratio พบวา่ 
ธรุกิจครอบครัวตวัอยา่ง มี  Current Ratio, Quick Ratio และ  Current Cash Debt Coverage Ratio มีคา่ เฉลีย่
เท่ากบั 4.177 2.356 และ 0.465 ตามล าดบั ซึ่งมีอตัราสว่นเป็นบวก หรือมากกวา่ 1 แสดงวา่ธรุกิจครอบครัว มี
สภาพคลอ่งทางการเงินสงู สง่ผลให้ธรุกิจมีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ที่ครบก าหนดภายใน 1 ปีได้  

Asset Management Ratio พบวา่ ธรุกิจครอบครัว ตวัอยา่ง มี  Fixed Asset Turnover, Total Asset 
Turnover, Receivable Turnover และ  Inventory Turnover มีคา่ เฉลีย่ เท่ากบั 3.361 0.987 122 .223 และ 
8.186 ตามล าดบั ซึ่งธรุกิจมีอตัราสว่นตา่งๆ ในการวดัประสทิธิภาพเป็นบวก หรือมากกวา่ 1 แสดงให้เห็นวา่ธรุกิจ
มีความสามารถในการบริหารเงินลงทุนของธรุกิจที่น าเงินไปลงทุนในสนิทรัพย์ตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสม และมี
ประสทิธิภาพ Inventory Days มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 126.135 วนั แสดงให้เห็นวา่ธรุกิจใช้เวลา 126.135 วนันับจาก
วนัที่ซือ้สนิค้ามาขาย จนกระทั่งขายสนิค้าหมด แล้วจึงมีการสัง่สนิค้าเข้ามาใหม่ สว่น Capital Intensity Ratio มี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 4.152 หมายความวา่เพ่ือสร้างยอดขาย 1 บาท ธรุกิจจะต้องลงทุนในสนิทรัพย์ 4.152 บาท   

Leverage Ratio พบวา่ ธรุกิจครอบครัวตวัอยา่งมี Total Debt Ratio, Debt to Equity Ratio และ Long-
Term Debt to Equity Ratio มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 0.715 0.906 และ 0.314 ตามล าดบั ซึ่งธรุกิจมีอตัราสว่นในสว่นนี ้
ต ่า หรือน้อยกวา่ 1 แสดงให้เห็นวา่ ธรุกิจครอบครัวมีประสทิธิภาพในการจัดการหนีส้นิ เน่ืองจากธรุกิจมีการก่อหนี ้
ต ่า ท าให้มีภาระในการช าระดอกเบีย้ต ่าด้วยเช่นกนั  สว่น  Proprietary Ratio และ  Equity Multiplier Ratio มี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 0.277 และ 1.926 ซึ่งอตัราสว่นทัง้สองเป็นสว่นกลบัของกนั แสดงถึงสดัสว่นเงินลงทุนจากเจ้าของ
ธรุกิจเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินลงทุนทัง้หมด ซึ่งจะพบวา่ธรุกิจใช้เงินลงทุนจากเจ้าของธรุกิจเป็นสว่นน้อย 

Profitability Ratio พบวา่ ธรุกิจครอบครัวตวัอยา่งมีอตัราสว่นตา่งๆ ในการวดัความสามารถในการท า
ก าไร มีคา่น้อยกวา่ 1 ซึ่งแสดงถึงประสทิธิภาพในการด าเนินงานของธรุกิจ พบวา่ ธรุกิจมีความสามารถในการท า
ก าไรได้ลดลง เน่ืองจากคา่ใช้จ่าย และต้นทุนของสนิค้าเพ่ิมขึน้  

Growth พบวา่ ธรุกิจครอบครัวตวัอยา่งมีก าไรจากการบริหารงาน ท าให้ธรุกิจมีก าไรสะสม เพ่ิมขึน้  ซึ่ง
แสดงถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของธรุกิจ หรือความสามารถในการเจริญเตบิโตของธรุกิจ กลา่วคอื 
ธรุกิจสามารถน าก าไรสะสมมาใช้ในการลงทุนเพ่ือขยายธรุกิจให้เจริญเตบิโตได้  

Tobin’s q พบวา่ ธรุกิจครอบครัวตวัอยา่งมีอตัราสว่น Tobin’s q มีคา่เท่ากบั 1.132 ซึ่งมีคา่มากกวา่ 1 
แสดงให้เห็นวา่ธรุกิจมีมลูคา่สงู หรือมีมลูคา่ราคาตลาดของธรุกิจสงู เน่ืองจากธรุกิจมีผลการประกอบการที่ด ีเป็น
ที่ต้องการของตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ผลการศกึษาผลประกอบการด้านที่ไม่ใช่การเงินของธรุกิจครอบครัว  

Table 2  Mean ( X ), Standard Deviation (S.D.) and Level of Agreement of non-financial performance 
of the family business  

Non-Financial Factors Mean S.D. Level of Agreement 
1. Family Harmony 3.54 0.815 High 
2. Satisfaction 3.57 0.717 High 
3. Commitment 3.14 0.955 Medium 
4. Conflict 2.42 0.947 Low 
5. Perceive Value of The Family Business  3.40 0.851 Medium 
  

จาก Table 2 ผลประกอบการด้านที่ไม่ใช่การเงินของธรุกิจครอบครัว จากการวิเคราะห์ความคดิเห็นของ
ธรุกิจครอบครัวเก่ียวกบัผลประกอบการด้านที่ไม่ใช่การเงินของธรุกิจครอบครัว พบวา่ ความสามัคคใีนครอบครัว 
และความพงึพอใจของสมาชิกครอบครัวและพนักงานที่เป็นสมาชิกครอบครัว มีความส าคญัตอ่ผลการ
ประกอบการของธรุกิจครอบครัวอยูใ่นระดบัสงู ในขณะที่ความผกูพนัของสมาชิกครอบครัวและพนักงานที่เป็น
สมาชิกครอบครัวที่มีตอ่ธรุกิจ และการด าเนินงานของธรุกิจครอบครัวมีความส าคญัตอ่ผลการประกอบการของ
ธรุกิจครอบครัวในระดบัปานกลาง สว่นความขัดแย้ง มีผลตอ่ผลการประกอบการของธรุกิจครอบครัวอยูใ่นระดบั
ต ่า  

 
สรุป 

 ผลการศกึษาผลประกอบการด้านการเงินของธรุกิจครอบครัว พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีสภาพคลอ่งทาง
การเงินสงู มีประสทิธิภาพในการบริหารสนิทรัพย์ได้อยา่งเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ สามารถบริหารงาน
เพ่ือให้ธรุกิจมีก าไร และสามารถช าระหนีค้นืได้ ทัง้นีธ้รุกิจยงัสามารถสร้างมลูคา่ให้กบัธรุกิจได้ ท าให้ธรุกิจมีก าไร
เพ่ิมขึน้ แตธ่รุกิจยงัประสบปัญหาในการจัดการด้านต้นทุน และคา่ใช้จ่ายในการบริหารงาน 
 ผลการศกึษาผลประกอบการด้านที่ไม่ใช่การเงินของธรุกิจครอบครัว พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีความสามัคคี
ในครอบครัว โดยที่ความขัดแย้ง หรือกระทบกระทั่งในที่ท างานมีต ่า มีความผกูพนัตอ่ธรุกิจ มีความพงึพอใจใน
เร่ืองตา่งๆ เช่น ความพงึพอใจในการท างาน ความพงึพอใจในอาชีพ เป็นต้น รวมทัง้มีความพงึพอใจในมลูคา่ของ
กิจการ ท าให้ธรุกิจมีศกัยภาพในการสร้างก าไรเพ่ิมขึน้ได้ 
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