การศึกษาปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว
กับบริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัว ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร
อุมารินทร อินทเทพ, สุกัญญา ภูสุวรรณรัตน
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการเงิน
คณะบริหารบริการ, มหาวิทยาลัยหอการไทย
โทรศัพท: 081-951-9498, Email:U_marin@windowslive.com
คณะบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท: 086-759-6067, Email:sukanc@hotmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว กับ
บริษัทที่ไมใชธุรกิจครอบครัว ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยทําการศึกษาหลักทรัพยจํานวน 21 หลักทรัพย และใชขอมูลรายไตรมาส
ตั้งแตเดือนมกราคม 2549 ไตรมาส 1 ถึง เดือนธันวาคม 2553 ไตรมาส 4 รวมทั้งหมด 20 ไตรมาส โดย
มีปจจัยตางๆที่นํามาศึกษามีทั้งหมด 5 ตัวแปร ไดแก อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (CUR) อัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DEB) อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TATO) อัตราแลกเปลี่ยน
เงินสกุลดอลลารสหรัฐตอเงินบาท (EXR) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ซึ่งใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด
(Ordinary Least Square Method: OLS) เพื่อประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแตละแบบจําลอง
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในชวงหลายปที่ผานมาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร ไดกอใหเกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางกวางขวาง อีกทั้งยังมีอิทธิพลตอการพัฒนา เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ที่
ชวยเพิ่มประสิ ท ธิภาพในการผลิต การบริหารจัดการตลอดจนการส งเสริ มคุณภาพการเรียนรู หรื อ
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่กอใหเกิดกิจกรรมและมูลคาทางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศตาง ๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยเองใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศอยางกวางขวางเพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยไดเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง
เพื่อใหประชาชนเขาถึงขาวสารและสารสนเทศตางๆอยางเทาเทียมกัน ซึ่งเปนการสงเสริมใหประชาชนมี

ความรูและทักษะความสามารถในดานตางๆ ที่สงผลตอการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
ใหกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว และแขงขันกับตางประเทศได ซึ่งเห็นไดวาในปจจุบันภาครัฐไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการนํา เทคโนโลยีและการสื่อสารมาปรับใช
เนื่องดวยปจจุบันอาจกลาวไดวาเปนยุคแหงการสื่อสาร เปนยุคของการติดตอสื่อสารที่มีความ
รวดเร็ว กาวหนา และทันสมัย เทคโนโลยีการสื่อสรจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอมนุษยในยุคปจจุบัน
เปนอยางมาก หรืออาจกลาวไดวามนุษยเองยากที่จะแยกตัวเองออกจากเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร
ในยุคปจจุบันได ในขณะเดียวกันเองเทคโนโลยีทางดานการสอสารก็ไดมีสวนสําคัญเปนอยางมากตอ
การพัฒนาประเทศชาติดวยเชนกัน
วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทจดทะเบียนที่เปน
ธุรกิจครอบครัวกับบริษัทจดทะเบียนที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวด
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร
สมมติฐาน
การศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานการศึกษาคือ
1. อั ตราสวนเงินทุนหมุนเวีย น (CUR), อัตราสว นหนี้ สินตอสวนของผูถือหุน (DEB), อัต ราสวนการ
หมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TATO), อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC)
และ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อยางนอย 1 ปจจัยที่มีผลตอ กําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่เปน
ธุรกิจครอบครัวของหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร
2. อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (CUR), อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DEB), อัตราสวนการ
หมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TATO), อัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ (EXC)
และ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อยางนอย 1 ปจจัยที่มีผลตอ กําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่ไมเปน
ธุรกิจครอบครัวของหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาบริษัท ในกลุมอุตสาหกรรมหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร จํานวน 21 บริษัท
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตเดือนมกราคม 2549 ไตรมาส 1 ถึง
เดือนธันวาคม 2553 ไตรมาส 4 เปนจํานวน 20 ไตรมาส

คํานิยามศัพท
กําไรสุทธิตอหุน (Earning Per Share หรือ EPS) หมายถึง จํานวนเงินกําไรสําหรับงวดบัญชี
หนึ่งๆ ซึ่งเปนของผูถือหุนสามัญหนึ่งหุน การคํานวณกําไรตอหุนจะแสดงเฉพาะของผลตอบแทนที่เปน
ของหุนสามัญเทานั้น จํานวนเงินที่คํานวณไดจะเปนเครื่องวัดผลการดําเนินงาน เพื่อใหทราบวาในงวด
เวลานั้นๆ ผูถือหุนสามัญจะไดผลตอบแทนเทาไร อัตรากําไรตอหุนจะมีผลตอราคาซื้อขายหุน และจะให
เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจตลอดจนใชในการประเมินประสิทธิภาพ การทํางานของฝายบริหาร
อัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio ) หมายถึง การที่เอาตัวเลขที่อยูในงบการเงินตั้งแต
สองรายการขึ้นไปมาเปรียบเทียบกัน เพื่อแสดงความสั มพันธระหวางรายการนั้ นๆ ซึ่งผลลัพธอาจ
ออกมาในรูปของอัตราสวน หรือในรูปของอัตรารอยละ
ผลการดําเนินงาน หมายถึง การศึกษาอัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio ) ซึ่งแสดงให
เห็นถึงความสามารถในการชําระหนี้ ลักษณะการใชเงินทุนจากการกูยืม ความสามารถในการดําเนินงาน
และความสามารถในการทํากําไร
อัตราสวนทุนหมุนเวียน หมายถึง อัตราสวนระหวาง สินทรัพยหมุนเวียน และ หนี้สิน
หมุนเวียน ซึ่งบงบอกถึงสภาพคลองของกิจการในการที่จะชําระหนี้ระยะสั้น หากอัตราสวนนี้มีคานอย
กวา 1 หมายความวากิจการมีหนี้สินหมุนเวียนมากกวาสินทรัพยหมุนเวียนทําใหอาจมีปญหาในการ
ชําระหนี้ระยะสั้นได หากอัตราสวนนี้มากกวา 1 แสดงวากิจการมีสินทรัพยหมุนเวียนมากพอที่จะชําระ
หนี้ระยะสั้น แตหากมีคาสูงกวา 1 มาก ๆ อาจหมายถึงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยของกิจการไมดี
พอ อยางไรก็ตามสินทรัพยหมุนเวียนบางประเภท เชน สินคาคงเหลือ อาจมีมูลคาลดลงหากตองรีบขาย
เพื่อนําไปชําระหนี้ ทําใหบางทีเราอาจใชอัตราสวนที่ไมนําสินคาคงเหลือมาคิดดวย หรือเรียกวา
อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว(Quick ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน หมายถึงอัตราสวนนี้ แสดงวา เงินทุนที่กิจการไดมา
จากแหลงภายนอก คือ เจาหนี้เปนอัตราสวนเทาไรเมื่อ เทียบกับเงินทุนที่ไดจากแหลงภายใน คือ ผูถือ
หุน กิจการโดยทั่วไป ตองการใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีคาต่ํา เพราะแสดงวา กิจการมี
ความเสี่ยงทางการเงินต่ําดวย ถาอัตราสวนนี้มีคาสูง แสดงวากิจการใชเงินทุนจากเจาหนี้มากกวาเงินทุน
จากเจาของ ทําใหกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับดอกเบี้ยจายที่สูงดวย ซึ่งมีผลกระทบตอความสามารถใน
การทํากําไรของกิจการ กิจการก็จะมีความเสี่ยงทางการเงินสูง โอกาสที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มจากเจาหนี้ก็
ลดลง
บริษัทจดที่เปนธุรกิจครอบครัว หมายถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและเขาตาม
นิยามที่ผูศึกษากําหนดไว 4 ประการ ดังนี้ 1.คณะกรรมการบริษัทมีนามสกุลเดียวกันอยางนอย 2 คน 2.
ผูถือหุนที่มีนามสกุลเดียวกันถือหุนรวมเกิน 20%(นับเฉพาะผูถือหุนที่ถือหุนเกิน 0.5% ณ วันปดสมุด
ทะเบียน ป 2550) 3.จํานวนชื่อที่มีนามสกุลเดียวกันอยางนอย 3 ชื่อที่ปรากฏในทะเบียนบัญชีผูถือหุน

และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 4. ประธานกรรมการบริหารมีนามสกุลตรงกับนามสกุลของรายชื่อที่
ปรากฏในคณะกรรมการบริษัท หรือทะเบียนบัญชีผูถือหุนอยางนอย 2 รายชื่อ
บริษัทจดที่ไมเปนธุรกิจครอบครัว หมายถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและไมเขา
ตามนิยามที่ผูศึกษากําหนดไว 4 ประการ ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริษัทมีนามสกุลเดียวกันอยางนอย
2 คน 2.ผูถือหุนที่มีนามสกุลเดียวกันถือหุนรวมเกิน 20% (นับเฉพาะผูถือหุนที่ถือหุนเกิน 0.5% ณ วัน
ปดสมุดทะเบียน ป 2550) 3. จํานวนชื่อที่มีนามสกุลเดียวกันอยางนอย 3 ชื่อที่ปรากฏในทะเบียนบัญชีผู
ถือหุนและ/หรือคณะกรรมการบริษัท 4. ประธานกรรมการบริหารมีนามสกุลตรงกับนามสกุลของรายชื่อ
ที่ปรากฏในคณะกรรมการบริษัท หรือทะเบียนบัญชีผูถือหุนอยางนอย 2 รายชื่อ
อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทตอเงินดอลลาสหรัฐ หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนรายไตรมาส
จากประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ภายใตกรอบเปาหมายเงินเฟอที่ใชนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ลอยตัวแบบมีการจัดการ คาเงินบาทจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาดซึ่งสะทอนความ
ต อ งการและอุ ป ทานของเงิ น บาทเที ย บกั บ เงิ น ตราต า งประเทศ ทั้ ง นี้ ใ นการดํ า เนิ น นโยบายอั ต รา
แลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการนั้น ธปท. (1) จะไมกําหนดระดับอัตราแลกเปลี่ยน ณ คาใดคา
หนึ่ง (2) จะดูแลไมใหอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวผันผวนมากเกินไป โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวจาก
เงินทุนไหลเขาเพื่อเก็งกําไร โดยการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนตองไมขัดกับนโยบายการเงินภายใตกรอบ
เปาหมายเงินเฟอ ในบางขณะ ความตองการระหวางอุปสงคและอุปทานมิไดพอดีกัน ทําใหคาเงินบาท
แกวงขึ้นลงตลอดเวลา โดย ธปท. มีนโยบายใหอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดภายใต
เงื่อนไขดังนี้ (1) ดูแลความผันผวน (volatility) ของคาเงินใหอยูในระดับที่เศรษฐกิจรับได (2) รักษา
ความสามารถในการแขงขันโดยพิจารณาจาก Nominal effective exchange rate (NEER) เปนหลัก ซึ่ง
ประกอบดวยสกุลเงินของคูคาและ คูแขงที่สําคัญในตลาดที่สาม ไมใชเฉพาะ ดอลลาร สรอ. (3) ไมฝน
แนวโน ม ที่ ส อดคล อ งกั บ ป จ จั ย พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ เพราะจะนํ า ไปสู ก ารสะสมความไม ส มดุ ล
(Imbalances)
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) เปนดัชนีชี้ทิศทางการลงทุนภาคเอกชน ประกอบดวย 5
องคประกอบ ไดแก พื้นที่รับอนุญาตกอสรางในเขตเทศบาล ปริมาณจําหนายปูนซีเมนตในประเทศ
มูลคาการนําเขาสินคาทุน ณ ราคาคงที่ ปริมาณจําหนายรถยนตเชิงพาณิชย มูลคาการจําหนาย
เครื่องจักรและอุปกรณในประเทศ ณ ราคาคงที่ แตละองคประกอบ จะใชขอมูลที่ปรับฤดูกาลและเฉลี่ย
เคลื่อนที่ 3 เดือน ยกเวนพื้นที่รับอนุญาตกอสรางซึ่งเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทราบถึงปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุน ของบริษัทที่เปนธุรกิจครอบครัว กับบริษัทที่ไมเปน
ธุรกิจครอบครัว ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ

การสื่อสาร ซึ่งจะสามารถนําไปเปนแนวทางการประกอบธุรกิจตอไป และเปนแนวทางสําหรับนักลงทุน
ใชประกอบการตัดสินใจในการเลือกลงทุน

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวกับบริษัทจดทะเบียนที่ไมเปนธุรกิจ
ครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร ไตรมาสที่1
ในป พ.ศ.2549 ถึงไตรมาสที่ 4 ป พ.ศ.2553 โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ธุรกิจครอบครัว (family businesses) ถือเปนรูปแบบธุรกิจพื้นฐานขนาดเล็กในระดับรากหญา
ของระบบเศรษฐกิจในทุกประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามวัฒนธรรมของประเทศแถบเอเชีย หรือแมแต
ในประเทศแถบตะวันตก ยุโรป ธุรกิจครอบครัวจึงเปนรูปแบบธุรกิจที่มีอยูทั่วโลก(Montgomery and
Sinclair, 2000)
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับธุรกิจครอบครัว
ทฤษฎีระบบ (The Systems Theory) Gersick,Lansberg,Davis and McCollum (1997:46)
และคณะไดอธิบายไวในหนังสือGeneration to Generation วา ทฤษฎีที่นํามาอธิบายธุรกิจครอบครัวได
ดีที่สุดและเปนที่นิยมกันอยางสูง
ในการทบทวนวรรณกรรมเรื่องธุรกิจครอบครัว คือ ทฤษฎีระบบ(the systems theory) ทฤษฎี
ระบบเปนทฤษฎีที่นํามาใชในการอธิบายธุรกิจครอบครัว ธุรกิจครอบครัวประกอบดวยองคประกอบที่
เกี่ยวของและมีความสัมพันธกับครอบครัว(family), การจัดการ(management) และความเปนเจาของ
(ownership)องคประกอบทั้งสามสวนรวมกันขึ้นเปนระบบ แตละองคประกอบเปนระบบยอยของระบบ
ใหญ ธุรกิจและครอบครัวจึงดําเนินไปเพื่อองคประกอบที่ถือเปนระบบยอยของระบบใหญคือธุรกิจ
ครอบครัว(family business) นั่นเอง
แนวคิดในการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (สุพาตา สิริกุดตา,2545 : 364)
การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ( Financial Ratio Analysis) เปนเครื่องมือที่ใชประเมิน
ฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปวิเคราะหหากําไรของธุรกิจ เพื่อที่จะสะทอนเห็นผล
การดําเนินงานของบริษัท การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ
เชน การวิเคราะหเพื่อหาขอดีขอเสีย ของธุรกิจ การวิเคราะหเพื่อประกอบการสินใจการลงทุน โดยการ
วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินมีหลายวิธี ดังนี้
1. การวิเคราะหสภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio)
2. อัตราสวนดานประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย (Asset Management Ratios)

3. อัตราสวนดานสัดสวนการบริหารหนี้สิน (Debt Management Ratio)
4. อัตราดานความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
5. อัตราสวนดานการแสดงมูลคาทางการตลาด (Market Value Ratios)
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
ความหมายของเทคโนโลยีและการสือ่ สาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology:
IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication Technologies: ICTs)
ก็คือ เทคโนโลยีสองดานหลัก ๆ ที่ประกอบดวยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคมที่ผนวกเขาดวยกัน เพื่อใชในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สราง และเผยแพรสารสนเทศใน
รูปตาง ๆ ไมวาจะเปนเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวขอความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา และความรวดเร็วใหทันตอการนําไปใชประโยชน
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถอธิบายความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในดานที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานตาง ๆ ของผูคนไวหลาย
ประการดังตอไปนี้มี 5 ประการ (Souter 1999: 409) ไดแก
ประการแรก การสื่อสารถือเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย สิ่งสําคัญที่มี
สวนในการพัฒนากิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยประกอบดวย Communications media, การสื่อสาร
โทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ประการที่สอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวยผลิตภัณฑหลักทีม่ ากไปกวา
โทรศัพทและคอมพิวเตอร เชน แฟกซ, อินเทอรเน็ต, อีเมล ทําใหสารสนเทศเผยแพรหรือกระจาย
ออกไปในที่ตา ง ๆ ไดสะดวก
ประการที่สาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลใหการใชงานดานตาง ๆ มีราคาถูกลง
ประการที่สี่ เครือขายสื่อสาร (Communication networks) ไดรับประโยชนจากเครือขาย
ภายนอก เนื่องจากจํานวนการใชเครือขาย จํานวนผูเชือ่ มตอ และจํานวนผูที่มีศักยภาพในการเขา
เชื่อมตอกับเครือขายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น
ประการที่หา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําใหฮารดแวรคอมพิวเตอร และตนทุนการ
ใช ICT มีราคาถูกลงมาก

สวนที่ 3 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
อําพล นววงศเสถียร (2551) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ
ครอบครัวในตลาดหลักทรัพยไทย การศึกษาวิจัยนี้จะทําการศึกษาบริษัทจดทะเบียน ที่มีชื่ออยูในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (listed company) จํานวน 472 บริษัท(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย:
ขอมูลสถิติประจําเดือนกรกฎาคม 2549 ปที่ 32 ฉบับที่ 3) โดยจะทําการศึกษาเฉพาะปจจัยภายในของ
บริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวที่มีผลตอการเติบที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว และคณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการครอบครัว เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว
โดยการพิจารณาและวิเคราะหจากงบการเงิน
อัญชลี วิจิตราวัฒนานนท (2543) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอ
ดัชนีราคาหลักทรัพยไทย โดยศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอดัชนีราคาหลักทรัพยไทย
โดยการใช ดั ช นี ร าคาหลั ก ทรั พ ย ไ ทยรายเดื อ นมาเป น ตั ว แปรราคาแทนหลั ก ทรั พ ย ต า ง ๆ เพื่ อ หา
ความสัมพันธกับปจจัยทางเศรษฐกิจ
เดชวิทย นิลวรรณ (2538) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพยในกลุมสื่อสาร ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2538 โดยใช
การวิเคราะหดวยสมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression Analysis) โดยตัวแปรตามคือ อัตรา
แลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาสหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน เยน/ดอลลารสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ
ประเภทเงินกูลูกคาชั้นดี (MLR) อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาประเภท (Discount Rate) ของธนาคาร
กลางสหรัฐอเมริกา อัตราเงินกูยืมระหวางธนาคารแหงประเทศไทย (Interbank rate)
กําชัย แกวรวมวงศ (2537) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนหุน
กลุมพลังงาน และกลุมสื่อสาร การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิของหุน กลุมพลังงาน 5 บริษัท กลุม
สื่อสาร 5 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนวันที่ 1 มกราคม 2537 และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยวิธี Mann whitney โดยตัวแปรตามคือ อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาสหรัฐ อัตรา
แลกเปลี่ยน เยน/ดอลลาสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศประเภทเงินกูลูกคาชั้นดี (MLR) อัตรา
ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาประเภท (Discount Rate) ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา อัตราเงินกูยืม
ระหวางธนาคารแหงประเทศไทย (Interbank rate)
บริษัทที่นํามาศึกษา
1. บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) : ADVANC
2. บริษัท แอดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) : AIT

3. บริษัท บสิล-เทล จํากัด (มหาชน) : BLISS
4. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) : CSL
5. บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จํากัด (มหาชน) :IEC
6. บริษัท อินทเตอรเน็ทประเทศไทย จํากัด (มหาชน) : INET
7. บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) : INTUCH
8. บริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) : JAS
9. บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) : MFEC
10. บริษัท เอ็ม ลิ้งค เอซีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) : MLINK
11. บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) : MSC
12. บริษัท ฟรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) :PT
13. บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) : SAMART
14. บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) : SAMTEL
15. บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) : SIM
16. บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : SIS
17. บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) : SVOA
18. บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) : THCOM
19. บริษทั ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) :TRUE
20. บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) : TT&T
21. บริษัท ทีดับบลิวแซด คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) : TWZ

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณซึ่งเปนการทดสอบความสัมพันธของตัว
แปรที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวกับบริษัทจดทะเบียนที่ไมเปน
ธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร อีก
ทั้งจะศึกษาถึงขนาดความสัมพันธของผลกระทบและทิศทางความสัมพันธ โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมา

ทํ า การประมาณค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องตั ว แปรต น แต ล ะตั ว แล ว นํ า ผลลั พ ธ ที่ ไ ด ม าสรุ ป และอธิ บ ายถึ ง
ความสัมพันธของตัวแปรตนกับกําไรตอหุนของบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวกับบริษัทจด
ทะเบียนที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร โดยใช Multiple Regression

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
แบบจําลองที่ใชในการศึกษาจะสรางจากความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของ
บริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวกับบริษัทจดทะเบียนที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร ดวยวิธีการสรางสมการเชิงถดถอย
(Multiple Linear Regressions) โดยมีแบบจําลองดังนี้
แบบจําลองที่ใชในการศึกษา
YEPS = C + b1CUR + b2DEB + b3TATO + b4EXR + b5 PII
โดยที่
EPS

หมายถึง

อัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน

C

หมายถึง

คาคงที่

b

หมายถึง

คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ

CUR

หมายถึง

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน

DEB

หมายถึง

อัตราสวนหนีส้ ินตอสัดสวนผูถือหุน

TATO

หมายถึง

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม

EXR

หมายถึง

อัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทตอเงินสกุลดอลลารสหรัฐ

PII

หมายถึง

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ผลการวิเคราะหขอมูล
บริ ษั ท ที่ เ ปน ธุ รกิ จ ครอบครั ว ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พย แ ห ง ประเทศไทย
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร

หมวด

EPS=-0.758651 + 0.63817CUR - 0.001116 DEB - 0.056606TATO
(4.288978)**

(-0.44725)

(-1.337865)

+0.010145 EXR+ 0.001503PII
(0.544876)
โดยมีคา :

(1.012493)

F-statistic

= 7.168558 (sig.= 0.000003)

R-Squared

= 0.318576

Adjust R-Squared

= 0.274135

N

= 100

Durbin-Watson = 1.917115

หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึงคา t-Statistic
** หมายถึงมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ รอยละ 95%
จากขอมูลสมการถดถอยเชิงซอนที่ 2 สามารถสรุปไดวา การใชสถิติทดสอบ F-Stat ในการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของทั้งสมการ ผลการคํานวณจะไดคา F = 7.168558 และไดคานัยสําคัญทาง
สถิติ = 0.000003 ซึ่งคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดนั้นนอยกวา 0.05 จึงสงผลใหปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 : ไมมีตัวแปรอิสระใดๆ ที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่จดทะเบียนเปนธุรกิจครองครัว
(EPS) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย H1 = มีตัวแปรอิสระ(Dependent Variables) อยางนอย 1
ตัวแปร มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่จดทะเบียนเปนธุรกิจครองครัว(EPS) ในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หลังจากนั้นจะใช t-Stat ในการทดสอบ
ความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทีละคูโดยตัวแปรตาม คือ ปจจัยที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุน
ของบริษัทที่จดทะเบียนเปนธุรกิจครองครัว(EPS) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตัวแปรอิสระ
ไดแกปจจัยตางๆ
ทดสอบปญหา Autocorrelation โดยใชสถิติทดสอบของ Durbin-Watson จากการเปดตาราง
Durbin-Watson ที่มีคา n เทากับ 100 และคา k เทากับ 5 จะไดคา DU = 1.780 ดังนั้นคา DurbinWatson ที่คํานวณไดตองตกอยูในชวง 1.780 – 2.22 เมื่อเปรียบเทียบกับคา Durbin-Watson ที่คํานวณ

มาได ซึ่งเทากับ 1.917115 จะพบวาคา Durbin-Watson ไมอยูในชวง 0 < D < DL ดังนั้นจึงไมเกิด
ปญหา Positive Autocorrelation
บริษัทที่ไมเปนธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หมวด
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ผลลัพธจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน
EPS=-2.342576 + 0.052052CUR - 0.050441DEB + 0.029018TATO
(0.375710)

(-1.004649)

(0.294828)

+0.074835EXR-0.001057PII
(1.956219)
โดยมีคา :

(-0.429610)

F-statistic

= 1.8230264 (= 0.092750)

R-Squared

= 0.034001

Adjust R-Squared

= 0.015424

N

= 320

Durbin-Watson

= 1.943397

หมายเหตุ คาในวงเล็บ หมายถึงคา t-Statistic
** หมายถึงมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ รอยละ 95%
จากขอมูลสมการถดถอยเชิงซอนที่ 3 สามารถสรุปไดวา การใชสถิติทดสอบ F-Stat ในการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของทั้งสมการ ผลการคํานวณจะไดคา F = 1.8230264 และไดคานัยสําคัญ
ทางสถิติ = 0.092750 ซึ่งคานัยสําคัญทางสถิติที่คํานวณไดนั้นมากกวา 0.05 จึงสงผลใหยอมสมมติฐาน
หลัก H0 : ไมมีตัวแปรอิสระใดๆ ที่มีผลตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทที่จดทะเบียนเปนธุรกิจครองครัว
(EPS) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และปฏิเสธสมมติฐานรองที่วา H1= มีตัวแปรอิสระ
Dependent Varaiables อยางนอย 1ตัวแปร มีผลตอกําไรตอหุนของบริษัทจดทะเบียนที่ไมเปนธุรกิจ
ครอบครัว (EPS) อยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% หลังจากนั้นจะใช t-Stat ในการ
ทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทีละคู โดยตัวแปรตาม คือ ปจจัยที่มีผลตอกําไร
สุทธิตอหุนของบริษัทที่จดทะเบียนเปนธุรกิจครองครัว(EPS) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตัว
แปรอิสระไดแกปจจัยตางๆ

ทดสอบปญหา Autocorrelation โดยใชสถิติทดสอบของ Durbin-Watson จากการเปดตาราง
Durbin-Watson ที่มีคา n เทากับ 320 และคา k เทากับ 5 จะไดคา DU = 1.8529 ดังนั้นคา DurbinWatson ที่คํานวณไดตองตกอยูในชวง 1.8529 – 2.1471 เมื่อเปรียบเทียบกับคา Durbin-Watson ที่
คํานวณมาได ซึ่งเทากับ 1.943397 จะพบวาคา Durbin-Watson ไมอยูในชวง 0 < D < DL ดังนั้นจึงไม
เกิดปญหา Positive Autocorrelation

บทสรุป และ ขอเสนอแนะ
อภิปรายผล
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวหมวด
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับกําไรสุทธิตอหุนหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนไปในทิศทางเดียวกัน การที่อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)ของบริษัทจด
ทะเบียนที่เปนธุรกิจครอบครัวหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนไปในทิศทางบวกยอมแสดงใหเห็นวากําไรตอหุน (Earning Per Share หรือ EPS)
หรือ ผลตอบแทนที่ไดรับจะมีเพิ่มสูงขึ้นดวยสงผลใหเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจตลอดจนใชในการ
ประเมินประสิทธิภาพ การทํางานของฝายบริหาร
การดําเนินงานและการจัดการของธุรกิจที่เปนครอบครัวนั้น ระบบการตัดสินใจที่ไมเปนทางการ
และการมีโครงสรางองคกรที่นอยกวาและคลองตัวกวา มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมี
ความยืดหยุนในดานการบริหารจัดการที่ดีกวา คนงานและพนักงานมีความจงรักภักดีสูงสามารถปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็วธุรกิจครอบรัวสามารถฟนตัวจากผลกระทบทางดานเศรษฐกิจได
อยางรวดเร็ว และมีการนําสมาชิกของครอบครัวเขาเรียนรูและเก็บเกี่ยวประสบการณในธุรกิจครอบครัว
ตั้ ง แต เ ยาว วั ย เพื่ อ ฝ ก ทั ก ษะและสั่ ง สมประสบการณ ใ นธุ ร กิ จ ครอบครั ว และจากทฤษฎี ร ะบบ(the
systems theory) ทฤษฎีระบบเปนทฤษฎีที่นํามาใชในการอธิบายธุรกิจครอบครัว ธุรกิจครอบครัว
ประกอบด ว ยองคป ระกอบที่ เ กี่ ย วข อ งและมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ครอบครั ว (family),
การจั ด การ
(management) และความเปนเจาของ(ownership)องคประกอบทั้งสามสวนรวมกันขึ้นเปนระบบ แตละ
องคประกอบเปนระบบยอยของระบบใหญ ธุรกิจและครอบครัวจึงดําเนินไปเพื่อองคประกอบที่ถือเปน
ระบบยอยของระบบใหญคือธุรกิจครอบครัว(family business)ทฤษฎีระบบ ไดกลาวไววาสําหรับธุรกิจ
ครอบครัว การที่จะบรรลุเปาหมายความสําเร็จไดจําเปนตองประสมประสานระบบยอยทั้งสามเขาดวยกัน
อยางเหมาะสม ความเปนครอบครัว การจัดการและความเปนเจาของ หากขาดอยางใดอยางหนึ่ง ธุรกิจ

ครอบครัวก็ไมสามารถประสบความสําเร็จไดกลาวคือ ครอบครัวยอมรูดีและเขาใจดีที่สุดวาระบบของ
สังคมมีความสลับซับซอนและมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา(dynamic social system)
ครอบครัวจะปรับตัวเขากับระบบสังคมดังกลาวไดอยางไร แตขณะเดียวกันความเปนครอบครัวอาจ
กระทบกับความเปนเจาของและการจัดการ ระบบยอยระบบหนึ่งไมสามารถดํารงอยูไดเพียงลําพัง แต
จะตองอยูรวมกันอยางสอดคลองกันและมีความสมดุลกันจึงจะทําใหระบบใหญที่ประกอบกันขึน้ เปนธุรกิจ
ครอบครัวอยูรอดและเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน
ผลการศึกษาพบวาความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมของธุรกิจ
ครอบครัว ภาวะผูนําของธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจครอบครัว และคณะกรรมการ
การบริหารและคณะกรรมการครอบครัว เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (DEB) การศึกษาพบวาอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมไมมีผลตอ
กําไรสุทธิตอหุนหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร การลงทุนในสินทรัพยของกิจการสวนใหญจัดหามาจาก
การกูยืม การกูมาสะทอนถึงภาระผูกพันที่ตองจายใหเจาหนี้ในอนาคตมีมาก เนื่องจากบางบริษัทอาจ
ตองทําการกูยืมหรือระดมเงินทุนใหมากเพื่อรองรับการลงทุนในโครงใหญๆ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
และการสื่อสารนั้นตนทุนสวนใหญตองลงทุนสูงในชวงแรก
อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TATO) การศึกษาพบวาอัตราสวนการหมุนเวียนของ
สินทรัพยรวมไมมีผลตอกําไรสุทธิตอหุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากผูประกอบการใช
กลยุทธการแขงขันทางดานราคาโดยคิดคาใชบริการในระดับต่ําหรือคิดคาบริการเปนตอครั้ง เพื่อจูงใจ
ผู ใ ช บ ริ ก ารรายใหม ๆ จากกลยุ ท ธ ก ารแข ง ขั น ดั ง กล า วส ง ผลให กํ า ไรของผู ป ระกอบการลดลง และ
เปลี่ยนไปใหความสนใจในการแขงขันทางดานคุณภาพการใหบริการและบริการเสริมมากขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยนระหวาเงินบาทตอเงินดอลลารสหรัฐ (EXR) จากการศึกษาพบวาอัตราแลกเปลี่ยน
ระหวาเงินบาทกับเงินดอลลารสหรัฐ ไมมีผลตอกําไรสุทธิตอหุนหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เนื่องจากบริษัทจะเห็นวาจากการนําเขาอุปกรณมีอัตราที่ต่ํา อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจาก
การซื้อสินคาหรืออุปกรณจากตางประเทศ ชวงป 2549-2553 มีการชะลอลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย รวมถึงการใหบริการ 3G ที่ยังไมสามารถดําเนินการได จึงเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจนี้
ดั ช นี ก ารลงทุ น ภาคเอกชน (PII) จากการศึ ก ษาพบว า อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของดั ช นี ก ารลงทุ น
ภาคเอกชน ไมมีผลตอกําไรสุทธิตอหุนหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากชวงเวลาที่
ทําการศึกษาปจจัยทางกดานจิตวิทยาเกี่ยวกับปญหาการเมือง อีกทั้งความไมแนนอนในเรื่องสัมปทาน
ซึ่งยังไมชัดเจนทําใหแตละบริษัทยังไมกลาที่จะลงทุนเพิ่ม เนื่องจากตองคํานึงถึงความเสี่ยงในกรณีที่

หมดอายุ สั ม ปทานลง ซึ่ ง ส ง ผลกระทบกั บ ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ลงทุ น มากกว า ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผล
การศึกษาของอัญชลี วิจิตราวัฒนานนท (2543) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอ
ดัช นีร าคาหลั ก ทรัพย ไ ทย ซึ่งผลการศึก ษาพบว าดัช นี การลงทุ น ภาคเอกชนไม สามารถอธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพยไทยไดอยางมีนัยสําคัญ
ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องของปริมาณขอมูล เนื่องจากขอมูลที่นํามาวิเคราะหมีจํานวน
น อ ย ถ า เพิ่ ม จํ า นวนชุ ด ข อ มู ล การศึ ก ษาอาจเห็ น ภาพชั ด เจนมากกว า นี้ น อกจากนี้ ก ารถามถึ ง ผล
ประกอบการ มั กเป นคําถามที่ ผูประกอบการมักไมเปดเผยขอมูล มากนัก เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่อง
ความลับของธุรกิจ
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
สําหรับการศึกษาครั้งตอไป หากมีการนําตัวแปรอิสระตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตาม เชน อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ และอัตราดอกเบี้ยภายนอกประเทศ รวมทั้งการ
กําหนดนโยบายจากทางภาครัฐและภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกประเทศ จะทําใหเห็น
และเปรียบเทียบถึงผลการศึกษาที่อาจเหมือนหรือแตกตางจากการใชขอมูลดังกลาว

