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การวิจยัครังนีมีจุดมุ่งหมาย เพือศึกษาปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษยที์ทาํให้การควบรวมกิจการประสบ

ความสาํเร็จ กรณีศึกษา : ธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ผูว้ิจยัศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากร

มนุษย  ์ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร และปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ทีทาํให้การควบรวมกิจการ

ประสบความสําเร็จของธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทย  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจ ัย  คือ 
พนกังานธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย สังกดัสาํนกังานใหญ่ จาํนวน 373 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น สุ่มเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ใช้วิธีของ Yamane โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ สถิติค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาความสัมพนัธ์เพียร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30-35 ปี มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

มีตาํแหน่งงานระดบัพนกังาน มีรายไดต้่อเดือนช่วง 30,001-40,000 บาท และมีอายงุาน 6-10 ปี ผลการศึกษา พบวา่ 
ขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ทีมีค่าเฉลีย

มากทีสุด คือ การคดัเลือก ขอ้มูลปัจจยัทางการเงิน ดา้นขนาดเงินฝากมีแนวโนม้สูงขึนในปี 2553 และมีแนวโนม้

ลงลงในปี 2554 ดา้นขนาดสินเชือมีแนวโนม้สูงขึนอย่างต่อเนือง ตวัเลขดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบียมีแนวโน้ม

ลดลงต่อเนืองตงัแต่ปี 2551 ถึงปี 2554 และด้านกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และ

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีแนวโนม้สูงขึนในช่วงปี 2551 ถึงปี 2553 และมีแนวโนม้ลดลงในปี 

2554 ขอ้มูลดา้นปัจจยัวฒันธรรมองคก์รในภาพรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ทีมีค่าเฉลีย

มากทีสุด คือ ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร ขอ้มูลปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ในภาพรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก เมือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ความรับผิดชอบต่อหนา้ทีและการกระทาํของตนเอง  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัดา้น

วฒันธรรมองคก์ร และปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสมัพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จหลงัการควบรวมกิจการ ดงันนั 

ผูบ้ริหารขององคก์รจึงควรแสดงบทบาทของผูเ้ชียวชาญด้านการบริหารทีมุ่งเน้นการออกแบบการจดัการดา้น

ทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ ใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนกลยทุธ์ทางการเงิน คาํนึงถึงความแตกต่างของ
วฒันธรรมองคก์ร และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและส่งเสริมภาวะผูน้าํของบุคลากร เพือนาํไปสู่ความสาํเร็จใน
การดาํเนินธุรกิจขององคก์ร 

 
 

สาขาวิชาการประกอบการ                         บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร                        ปีการศึกษา 2554 
ลายมือชือนกัศึกษา............................................. 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   ............................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

53602343 : MAJOR : ENTREPRENEURSHIP 
KEY WORDS : HUMAN RESOURCE / MERGERS AND ACQUISTIONS 
 PIMWILAI  LADDAWAN : THE HUMAN RESOURCE FACTORS MAKING MERGERS 
AND ACQUISTIONS SUCCEED : CASE STUDY THANACHART BANK AND SIAM CITY BANK . 
THESIS ADVISOR : KRISADA  PACHRAVANICH, Ph.D. 162 pp. 
 
 This research had the goal for studying the human resource factors making mergers 
and acquisitions succeed, study case : Thanachart Bank and Siam City Bank. The researcher 
studied the factor of human resource administration, finance, cultural organization, and 
leadership making mergers and acquisitions succeed of Thanachart Bank and Siam City 
Bank. The sampling group in this research was staffs of Thanachart Bank and Siam City Bank 
of the head office around 373 people by using the sample random without probability. Quota 
sampling used Yamane method by using the questionnaire as a tool for collecting the 
information. The statistics used for the analysis were percentage, mean, standard deviation 
and Pearson correlation test. The result found that for the demography, most of them were 
female; their age was between 30-35 years old; their marriage status was getting married; 
their educational level was bachelor degree; their position was staffs; their salary was 30,001 – 
40,000 baht; their working years was 6-10 years. The study result found that the human 
resource administration in general was the high level. When considering in each item, the 
item having the most mean was the selection of the financial factor. The deposit tended to 
increase higher in 2010 and tended to decrease in 2011; the credit tended to increase 
continually; the spread between the interest rate tended to decrease continually since 2008-
2011; the earnings per share, the return on total assets, and the return on shareholders' equity 
tended to be higher in 2008-2010 and tended to decrease in 2011. The cultural organization 
in general was the high level. When considering in each item, the item having the most mean 
which was the value and cultural organization, the factor of leadership in general were the 
most important level. When considering in each item, it found that the item having the most 
mean was the responsibility for duty and their behavior. 
 The results of hypothesis testing found that the factor of human resource 
administration, finance, cultural organization, leadership had the relationship with the indicator 
of the success after mergers and acquisitions. So the board of the organization should play 
roles as the specialists about the administration by focusing on the managing design of the 
human resource to be more efficient, and emphasizing the strategic financial planning, 
realizing the difference of the cultural organization, emphasizing the improvement and 
promotion of staffs’ leadership for reaching the success of mergers and acquisitions of the 
organization. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61.8 percent and male at 38.3 percent. Most of them have the age between 31-35 years old. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร.กฤษฎา  พชัราวนิช 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ทีไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่า ใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ และขอ้แนะนาํต่างๆ 
ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมีความสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณา     
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี            
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย  ์ ดร.วิโรจน์  เจษฎาลกัษณ์ และ อาจารย ์ดร .สมสิทธิ          
มีแสงนิล ทีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ และเป็น
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ตลอดจนใหค้าํแนะนาํในการวจิยัครังนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาการประกอบการ คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีไดป้ระสาทวชิาความรู้ ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีดีแก่ผูว้จิยั          
 ขอขอบพระคุณ คุณพลสินธุ์  บุญศิริ ประธานศิษยเ์ก่า MBA ทีไดใ้ห้ความช่วยเหลือ 
พร้อมคาํแนะนาํในการทาํวจิยัในครังนี 
 ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบคาํถาม 
เพือนๆ ทุกท่าน ตลอดจนผูที้ช่วยเหลือทุกท่าน ทีกรุณาให้ความร่วมมือ และเป็นประโยชน์ในการ
ทาํวจิยัครังนี  
 สุดทา้ยผูว้จิยัใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ทีใหค้วามรัก ความห่วงใย เป็นกาํลงัใจ
และสนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆ ดา้นมาโดยตลอด จนทาํให้ผูว้ิจยัสามารถจดัทาํวิจยัฉบบันีสําเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี คุณประโยชน์ทีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเครืองบูชาพระคุณ
ของ บิดา มารดา และครูอาจารย  ์ทีไดอ้บรมสังสอน ชีแนะแนวทางทีดีและมีคุณค่าตลอดมาจน
สาํเร็จการศึกษา 
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