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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 
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 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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บทท ี1 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหากกกกกก 
 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเป็นสถาบนัทางการเงินทีมีบทบาทสําคญัในการพฒันา

เศรษฐกิจของประเทศ  ธนาคารพาณิชยท์าํหนา้ทีเป็นศูนยก์ลางในการใหบ้ริการทางการเงินและเป็น

แหล่งเงินทุนรูปแบบต่างๆ เพือจดัสรรเงินทุนเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ (ประภาส  สีมานอก 2547 : 1) 

วิกฤติทางการเงินทีเกิดขึนกบัประเทศไทยนบัตงัแต่ปี พ.ศ.2540 ไดป้รับตวัไปในทิศทางทีดีขึน    

แต่ยงัมีวิกฤติครังใหม่ทีกาํลงัเกิดขึนกบัเศรษฐกิจในประเทศไทย  วิกฤตินีไดแ้ก่  ภาวการณ์แข่งขนั

ทางธุรกิจทีทวีความรุนแรงมากขึนเรือยๆ อนัเนืองมาจากการเปิดเสรีทางการคา้ เพือตอบสนองต่อ

นโยบายหลกัขององคก์รการคา้โลก ประเทศไทยไดเ้ปิดเสรีทางการคา้ และการลงทุนกบัสหรัฐอเมริกา

และประเทศอืนๆ  ดงันนัประเทศไทยตอ้งปรับตวักบัการแข่งขนัเสรีทางการคา้และการลงทุนทีเขา้มา

อยา่งรวดเร็วจากต่างประเทศ (กิติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549)  
 ยุคการคา้เสรีมีการแข่งขนัทางการคา้ทีรุนแรง  เพือชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขนั 

ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งในประเทศไทยไดป้รับองคก์รเพือรองรับการขยายตวัและการแข่งขนัทาง

ธุรกิจอยา่งต่อเนือง การปรับองคก์รมีรูปแบบการบริหารจดัการภายในองคก์รใหม่ ไดแ้ก่ การปรับปรุง

โครงสร้างองคก์ร (Re Engineering) การหาพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือการควบรวมกิจการกบัองคก์ร

ทีมีแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจเหมือนกนั (ชาตรี  อนัประเสริฐ 2551 : 1)  
 การควบรวมกิจการเป็นกลยุทธ์สาํคญัในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขนั เพอื

ความอยู่รอดและการเติบโตทางธุรกิจ การควบรวมกิจการเกิดขึนอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

มากขึน บริษทัหลายแห่งของไทยใช้กลยุทธ์การรวมตวักนัเพือแข่งขนักบับริษทัขนาดใหญ่หรือ

บริษทัต่างชาติ เพือขยายธุรกิจและสร้างผลกาํไรสูงสุดให้กิจการ ในต่างประเทศ การควบรวม

กิจการหรือทีเรียกว่า Mergers  & Acquiaitios (M&A) เกิดขึนบ่อยครัง โดยเฉพาะในประเทศที

พฒันาแลว้ ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญีปุ่น และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ดว้ยเหตุ

นีการควบรวมกิจการทีผา่นมาในประเทศไทยจึงเห็นในภาคธุรกิจเกือบทุกประเภท เช่น ภาคธุรกิจ

การคา้ การเงิน การธนาคาร การสือสารโทรคมนาคม การบริการ การบนัเทิง เป็นตน้ ภาคธุรกิจต่างใช ้

กลยุทธ์การควบรวมกิจการและการเขา้ซือกิจการ โดยการควบรวมกิจการมิได้ถูกจาํกดัเพียงใน

ประเทศหนึงๆ เท่านนั แต่สามารถควบรวมขา้มชาติได ้(กิติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 1)  
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 สาํหรับการควบรวมกิจการในประเทศไทยเกิดขึนอยา่งแพร่หลาย จากสถิติในปี พ.ศ. 2547  

พบว่า มีการควบรวมกิจการของบริษทัต่างๆเกิดขึนกว่า 220 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 3,000 

ลา้นเหรียญสหรัฐ (กิติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 2) และปี พ.ศ.2548 มีการควบรวมกิจการเพิมขึน

กว่า 350 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ (กิติพงศ์  อุรพีพฒันพงศ์ 2549 : 2) 

โดยธุรกิจทีมีมูลค่าในการควบรวมกิจการสูงทีสุด คือธุรกิจดา้นพลงังานและโทรคมนาคม ปัจจยัทีมี

ผลต่อการทาํการควบรวมกิจการทีเพิมมากขึนในประเทศไทย ไดแ้ก่ การแข่งขนัทางธุรกิจทีสูงขึน 

ราคานาํมนัทีสูงขึน ค่าเงินต่างประเทศทีผนัผวน  การเปลียนแปลงดา้นเทคโนโลยี  ส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจและการปรับเปลียนแผนทางการเงินภายในบริษทั การควบรวมกิจการจึงเป็นเรืองใกลต้วัและ

อาจเกิดขึนกบักิจการ เมือใดก็ได ้(กิติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์ 2549 : 2) 
 ผลกระทบจากวกิฤติทางการเงินของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ทาํใหส้ถาบนัการเงิน

ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก ไดแ้ก่ ธนาคารศรีนครควบรวมกบัธนาคารนครหลวงไทย ธนาคาร

กรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จาํกดั (มหาชน) (BBC) ตอ้งปิดกิจการไป ลว้นเป็นผลจากวกิฤติทางการเงิน

ในครังนัน ปัจจุบนัการดาํเนินธุรกิจทีกาํลังเผชิญกับวิกฤตและความท้าทายนานับประการ  

ธนาคารพาณิชยเ์กิดการแข่งขนัอยา่งสูง ธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งต่างสร้างพนัธมิตรร่วมกบับริษทั

ประกนัชีวติ บริษทัประกนัภยั บริษทัหลกัทรัพย ์และบริษทัจดัการกองทุนเพือสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางการเงินทีครบวงจร ทงันีธนาคารพาณิชยมี์การควบรวมกิจการกบัต่างชาติอยา่งแพร่หลาย ล่าสุด

จึงเกิดการควบรวมกิจการขึนระหวา่งธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 ปัจจุบนัธนาคารธนชาตไดค้วบรวมกิจการกบัธนาคารนครหลวงไทยอยา่งเป็นทางการ 

เมือวนัที 1 ตุลาคม 2554 การควบรวมกิจการเป็นผลมาจากกองทุนเพือการฟืนฟูและพฒันาระบบ

สถานบนัการเงิน ลดสัดส่วนการถือหุ้นธนาคารนครหลวงไทยเหลือตาํกว่าร้อยละ 50 จึงมีผลให้
ธนาคารนครหลวงไทย พน้สภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ วนัที 9 เมษายน 2553 กองทุนเพือการ
ฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ขายหุ้นธนาคารทีถืออยู่ ทงัหมดให้กบั ธนาคารธนชาต 

จาํนวน 1,005.33 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.58 ของหุ้นทีออกจาํหน่าย และเรียกชาํระแลว้ และ
ต่อมาธนาคารธนชาตไดเ้ขา้ซือหุ้นจากการทาํคาํเสนอซือเพิมเติม จาํนวน 1,106.35 ลา้นหุ้น ทาํให้

ปัจจุบนัธนาคารธนชาตเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารทงัสิน 2,111.68 ลา้นหุ้น 

หรือคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจาํนวนหุ้น ทงัหมด วนัที 13 ธันวาคม 2553 ธนาคารได้ถอน
หุ้นสามญั ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์ณ สินเดือนมีนาคม  2554 
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนทงัสิน 21,128 ลา้นบาท มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 404,182 ลา้นบาท สินเชือ

จาํนวน 272,205 ลา้นบาท เงินฝากจาํนวน 270,640 ลา้นบาท มีจาํนวนพนกังาน 6,809 คน และสาขา 

422 สาขาทวัประเทศ ส่งผลให้ธนาคารธนชาตมีขนาดทรัพยสิ์นใหญ่ขึนมาเป็นอนัดบั 5 จากเดิม  
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ทีอนัดบั 8 (ชยัวฒัน์  อุทยัวรรณ์  2553 : 70) ทาํให้มีฐานเงินทุนทีแข็งแกร่งมากขึน เป็นช่องทางใน

การระดมเงินทุนทีหลากหลาย ทาํให้แข่งขนักบัธนาคารอืนได ้การควบรวมกิจการส่งผลให้มีสาขา

รวมมากกวา่ 600 สาขา (ชยัวฒัน์  อุทยัวรรณ์ 2553 : 70) ทาํให้ธนาคารธนชาตมีฐานลูกคา้ใหญ่ขึน 

มีผลิตภณัฑ์เพิมขึน เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพือเพิมยอดเงินฝาก ยอดสินเชือและ

รายไดข้องธนาคาร อีกทงัมีธนาคารสโกเทียร์จากแคนาดาเป็นพนัธมิตรทีแข็งแกร่ง ทาํให้สถาบนั

การเงินของประเทศไทยมนัคงและมีเสถียรภาพมากขึน เพือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกคา้มากทีสุด 

(ธนาคารธนชาต 2554 : 1-4) 
 แนวโนม้การแข่งขนัของธนาคารพาณิชยใ์นปัจจุบนัต่างวางแผนกลยุทธ์เพือความยงัยืน

และสะทอ้นถึงผลลพัธ์ความสาํเร็จขององค์กรในระยะยาว เนืองจากผูว้ิจยัเป็นพนกังานธนาคาร

นครหลวงไทย จึงมีความสนใจและเล็งเห็นถึงปัญหา ความสําคญัของปัจจยัทีจะส่งผลต่อความสําเร็จ

ในการควบรวมกิจการของธนาคาร  ผูว้จิยัจึงศึกษากลยุทธ์ความสําเร็จของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่

และงานวิจยัต่างประเทศทีเกียวขอ้ง พบว่า การควบรวมกิจการในประเทศไทยมีทังประสบ

ความสาํเร็จและไม่ประสบความสาํเร็จมากมาย ภายหลงัการควบรวมกิจการจะเกิดปัญหาความ

วุน่วายต่างๆ ขึนในองคก์ร อาทิเช่น ปัญหาการผสมผสานการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ปัญหาดา้น

กฎระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือโครงสร้างการทางบริหาร ข่าวลือเชิงลบ การสือสารขาดความชดัเจน 

ผูน้าํขาดประสิทธิภาพ ปัญหาการจดัสรรกาํลงัคน ปัญหาความขดัแยง้ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ปัญหา

ดา้นสวสัดิการ ปัญหาการประเมินผลการปฏิบติังานและค่าตอบแทน เป็นตน้ จากการศึกษาดงักล่าว

ผูว้ ิจยัพบวา่ นอกจากปัจจยัทางการเงินทีส่งผลต่อความสําเร็จขององคก์รแลว้ มีปัจจยัดา้นการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัวฒันธรรมองค์กร และปัจจยัด้านภาวะผูน้าํ ดงันัน ผูว้ิจยัจึงสนใจ

ศึกษาปัจจยัดงักล่าว เพือนาํผลลพัธ์ทีไดไ้ปเป็นแนวทางในการวางแผน จดัสรรงบประมาณ และ

กาํหนดทิศทางการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องธนาคาร เพือทาํให้การควบรวมกิจการประสบ

ความสาํเร็จอยา่งยงัยนืในอนาคตและเพือเป็นประโยชน์ต่อผูที้สนใจทวัไป 
 
2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
 2.1 ศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบ
ความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 2.2 ศึกษาปัจจยัทางการเงินทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จของธนาคาร
ธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 2.3 ศึกษาปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กรทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จ
ของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
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 2.4 ศึกษาปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบความสําเร็จของธนาคาร
ธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 
3. สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานการวิจยัในครังนีประกอบสมมติฐานหลกั 2 ขอ้ ดงันี 
 3.1 สมมติฐาน: ปัจจยัทางการเงิน มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จหลงัการควบ

รวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ซึงประกอบด้วยสมมติฐานย่อย 9 
สมมติฐาน ดงันี  
  สมมติฐานที 1: ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดั

ความสาํเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H10 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
  H11 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก ไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น  
  สมมติฐานที 2: ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดั

ความสาํเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H20 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
  H21 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น  
  สมมติฐานท ี 3: ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กบั

ตวัชีวดัความสาํเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H30 ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น 
  H31 ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบียไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
  สมมติฐานที 4: ปัจจยัทางการเงินด้านขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดั

ความสาํเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H40 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  
  H41 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  
  สมมติฐานที 5: ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดั

ความสาํเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  
  H50 ปัจจยัทางการเงินด้านขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  
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  H51 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  
  สมมติฐานที 6: ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กบั

ตวัชีวดัความสาํเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H6 0  ปัจจัยทางการเงินด้านส่วนต่างอัตราดอกเบีย  มีความสัมพันธ์กับอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  
  H61 ปัจจยัทางการเงินด้านส่วนต่างอตัราดอกเบีย ไม่มีความสัมพนัธ์กับอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  
  สมมติฐานที 7: ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดั

ความสาํเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H70 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
  H71 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
  สมมติฐานที 8: ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดั

ความสาํเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H80 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
  H81 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
  สมมติฐานที 9: ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กบั

ตวัชีวดัความสาํเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ไดด้งันี 
  H9 0  ปัจจัยทางการเงินด้านส่วนต่างอัตราดอกเบีย  มีความสัมพันธ์กับอัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้   
  H91 ปัจจยัทางการเงินด้านส่วนต่างอัตราดอกเบีย ไม่มีความสัมพนัธ์กับอัตรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
 3.2 สมมติฐาน: ปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพนัธ์กับตัวชีวดั

ความสาํเร็จหลงัการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ซึงประกอบดว้ย
สมมติฐานยอ่ย 9 สมมติฐาน ดงันี  

   ส
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  สมมติฐานที 10: ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดั

ความสาํเร็จดา้นกาํไรต่อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H100 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 
  H101 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น  
  สมมติฐานที 11: ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดั

ความสาํเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H110 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  
  H111 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วม  
  สมมติฐานที 12: ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดั

ความสาํเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H120 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
  H121 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
  สมมติฐานที 13: ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จ

ดา้นกาํไรต่อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H130 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น  
  H131 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
  สมมติฐานท ี 14: ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จ

ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H140 ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร  มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  
  H141 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  
  สมมติฐานที 15: ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จ

ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H150 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

ผูถื้อหุน้ 
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  H151 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผูถื้อหุ้น  
  สมมติฐานที 16: ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จดา้น
กาํไรต่อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H160 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
  H161 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
  สมมติฐานที 17: ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จดา้น
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H170 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  
  H171 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  
  สมมติฐานที 18: ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จดา้น
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
  H180 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
  H181 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
 
4. ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัพฒันา ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขอบเขตในการศึกษาไวด้งันี 
 4.1 ขอบเขตด้านเนือหา ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ตวัแปรทีศึกษา ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุตาํแหน่ง สถานภาพครอบครัว ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และอายงุาน ปัจจยัทางการเงิน 

ตวัแปรทีศึกษา ไดแ้ก่ ขนาดเงินฝาก ขนาดสินเชือ และส่วนต่างของอตัราดอกเบีย ปัจจยัดา้น
ทรัพยากรมนุษย ์ตวัแปรทีศึกษาไดแ้ก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์วฒันธรรมองคก์รและภาวะผูน้าํ 

ปัจจยัตวัชีวดัความสําเร็จ ตวัแปรทีศึกษา ไดแ้ก่ กาํไรต่อหุ้น อตัราอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 4.2 ขอบเขตด้านพนืท ีพืนทีทีใชใ้นการศึกษา คือ ธนาคารธนชาต สังกดัสํานกังานใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร  
 4.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาการศึกษาวิจยั เริมตงัแต่ เดือนมิถุนายน 2554 – มีนาคม 
2555 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือน ธนัวาคม 2554 – มกราคม 2555  

   ส
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5. กรอบแนวคิด 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
      - การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(X9: Interval)    
      - วฒันธรรมองคก์ร (X10: Interval) 
      - ภาวะผูน้าํ (X11: Interval) 
  

ปัจจยัทางการเงนิ 
      - ขนาดเงินฝาก (X6: Ratio) 
      - ขนาดสินเชือ (X7: Ratio) 
      - ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย (X8: Ratio) 

ตวัชีวดัความสําเร็จหลงัควบรวมกจิการ
ของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
-   กาํไรต่อหุน้ (Y1: Ratio) 
-   อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
   (Y2: Ratio) 
-   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ 
    ผูถื้อหุน้ (Y3: Ratio) 
 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
      - เพศ (X1: Nominal)   
      - อาย ุ(X2: Interval)    
      - ตาํแหน่ง (X3: Ordinal)  
      - สถานภาพครอบครัว (X4: Nominal) 
      - รายได ้(X5: Interval)    

ตัวแปรอสิระ 

(Independent Variables) 
ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
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6. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ทราบผลลพัธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยที์ทาํให้การควบรวมกิจการประสบ
ความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 6.2 ทราบผลลพัธ์ดา้นอตัราส่วนทางการเงินทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จ

ของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 6.3 ทราบผลลพัธ์ดา้นวฒันธรรมองคก์รทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จ
ของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 6.4 ทราบผลลพัธ์ด้านภาวะผูน้าํทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จของ
ธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 6.5 เป็นแนวทางในการวางแผน จัดสรรงบประมาณ และกาํหนดทิศทางการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยข์องธนาคาร เพือทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จอยา่งยงัยนืในอนาคต 
 
 7. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การควบกจิการ หมายถึง การรวมตวักนัระหวา่งธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย

ใหเ้ป็นธนาคารธนชาตเพียงธนาคารเดียว  
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การวางแผน การสรรหา การคดัเลือก การปฐมนิเทศ 

การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน  
 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ค่านิยม บรรทดัฐาน ความเชือ ประเพณี กรอบแนวคิด 

ธรรมเนียมปฏิบติั ทีคนในองคก์รยดึถือร่วมกนั 
 ภาวะผู้นํา หมายถึง กระบวนการทีมีอิทธิพลต่อกลุ่มคนเพือผลกัดนัให้สมาชิกในองคก์ร

ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายและนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์ร 
 ขนาดเงินฝาก หมายถึง เงินทีธนาคารรับฝากจากลูกคา้  
 ขนาดสินเชือ หมายถึง เงินทีธนาคารใหลู้กคา้กูย้มื  
 ส่วนต่างของอัตราดอกเบีย (Net Interast Margin: NIM) หมายถึง ส่วนต่างระหวา่ง
อตัราดอกเบียเงินรับฝากกบัอตัราดอกเบียเงินปล่อยกู ้  
 กําไรต่อหุ้น (Earning per Share: EPS) หมายถึง อตัราส่วนแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งกาํไรสุทธิของผูถื้อหุ้นกบัจาํนวนหุ้นทีออกจาํหน่ายแลว้ แสดงถึงความสามารถของกิจการ

ในการสร้างกาํไรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญักีบาทต่อหุน้ 
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 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return On Assets: ROA) หมายถึง อตัราส่วน
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกาํไรก่อนหักดอกเบียและภาษีกบัสินทรัพยร์วม หรือเป็นอตัราส่วน

ระหวา่งกาํไรสุทธิกบัสินทรัพยร์วม  
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity: ROE) หมายถึง อตัราส่วน

แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํไรสุทธิกบัส่วนของผูถื้อหุน้  
 

   ส
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บทท ี2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกียวข้อง 

 

 การศึกษาปัจจยัทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสําเร็จ ระหว่างธนาคาร

นครหลวงไทยกบัธนาคารธนชาต ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาเป็น

แนวทางในการศึกษาดงันี  

 1. ทฤษฎีทางการเงิน 

 2. ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 3. ทฤษฎีดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
 4. ทฤษฎีภาวะผูน้าํ 
 5. ทฤษฎีเกียวกบัการควบรวมกิจการ 
 6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง    

 

1. ทฤษฎอีตัราส่วนทางการเงิน 

 สุพดา  สิริกุตตาและคณะ (2545 : 52) กล่าววา่ อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) 

เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลตวัเลข 2 รายการ จากงบการเงินของธุรกิจ  (Pride, Huges 

and Kapoor 1996 : 550, อา้งถึงใน สุพดา  สิริกุตตาและคณะ 2545 : 52) ขอ้มูลทีใช้คาํนวณ

อตัราส่วนทางการเงินมาจากขอ้มูลในงบดุลและงบกาํไรขาดทุน อตัราส่วนทางการเงินทีธุรกิจ

คาํนวณสามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพ

ในการใชสิ้นทรัพย ์ ความสามารถในการก่อหนี และความสามารถในการหากาํไร  ผลการวิเคราะห์

ทาํให้ทราบจุดแข็งหรือจุดอ่อนของธุรกิจ นาํอตัราส่วนทางการเงินทีคาํนวณไดไ้ปเปรียบเทียบกนั 

การเปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินมีวธีิดงันี 

 1. เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินจากขอ้มูลในงบการเงินเฉพาะกิจการใดกิจการหนึง 

ทาํให้ทราบแนวโน้มทางการเงินในอนาคตของกิจการได ้(Pride, Huges and Kapoor 1996 : 550, 

อา้งถึงใน สุพดา  สิริกุตตาและคณะ 2545 : 53) การเปรียบเทียบมีวธีิดงันี 

  1.1 เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินในปีทีผา่นมากบัปีปัจจุบนั 

  1.2 เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินในปีปัจจุบนักบัปีทีพยากรณ์ไว ้
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 2. เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินกบัขอ้มูลของบริษทัคู่แข่งขนัช่วงระยะเวลาเดียวกนั 

ทาํใหป้ระเมินสถานการณ์ของกิจการกบัคู่แข่งขนัได ้(Pride, Huges and Kapoor 1996 : 550, อา้งถึงใน 

สุพดา  สิริกุตตา และคณะ 2545 : 53) การเปรียบเทียบมีวธีิดงันี 

  2.1 เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินกบัค่าเฉลียอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนั 

  2.2 เปรียบเทียบอตัราส่วนทางการเงินกบักิจการทีอยูใ่นประเภทเดียวกนั 

 ผูใ้ชป้ระโยชน์จากการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  เนืองจากงบการเงินเป็นขอ้มูลทีสาํคญั

และมีประโยชน์กบัผูใ้ชห้ลายกลุ่ม (สุพดา  สิริกุตตาและคณะ 2545 : 53) ผูใ้ชป้ระโยชน์เป็นบุคคล

ทีมีส่วนไดส่้วนเสียทงัทางตรงและทางออ้ม มีรายละเอียดดงันี 

 1. ผูถื้อหุน้หรือเจา้ของกิจการ (Owner or Stockholder) หมายถึง ผูถื้อหุ้นสามญัทีมีฐานะ

เป็นเจา้ของบริษทั และมีส่วนไดส่้วนเสียในบริษทั ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนใน

รูปของเงินปันผล ผูถื้อหุน้จะพิจารณาผลการดาํเนินงานของบริษทัอยูต่ลอดเวลา 

 2. เจ้าหนี/ผูใ้ห้กู้ (Creditors/Lenders) ในฐานะเจ้าหนีเป็นผูป้ล่อยสินเชือต้องการ

ดอกเบียรับตามจาํนวนเงินและระยะเวลาทีกาํหนด พร้อมรับคืนเงินตน้เมือถึงกาํหนดระยะเวลา  

ดว้ยเหตุนีทาํใหเ้จา้หนีตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบก่อนปล่อยสินเชือ เจา้หนีพิจารณาวา่ผูข้อสินเชือ

จะสามารถชาํระหนีไดต้ามขอ้ตกลง 

 3. ฝ่ายบริหาร (The Management) ผู ้บริหารมีหน้าทีบริหารงานของธุรกิจให้มี

ประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์ของธุรกิจ ดงันนัผูบ้ริหารจึงตอ้งใช้เครืองมือต่างๆ ในการ

ตรวจสอบฐานะการเงินและผลประกอบการ เพือให้ทราบถึงปัญหาทีเกิดขึนหรือกาํลงัจะเกิดขึน 

ผูบ้ริหารดูแนวโนม้การเปลียนแปลงเพือหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 1.1 ประเภทของอตัราส่วนทางการเงิน  

   อตัราส่วนทางการเงินเป็นเครืองมือในการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ (ฉนัทนา     

ศรีนวกุล 2552 : 45) ประกอบดว้ย 

   1.1.1 อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) หมายถึง อตัราส่วนทีใช้วดั

ความสามารถในการชาํระหนีระยะสันของธุรกิจ เปรียบเทียบระหวา่งสินทรัพยห์มุนเวียนกบัหนีสิน

หมุนเวียน (ฉนัทนา  ศรีนวกุล 2552 : 46) ผูบ้ริหารและผูใ้ห้กูใ้ชอ้ตัราส่วนวดัสภาพคล่องประเมิน

ความสามารถในการชาํระคืนหนีสินหมุนเวียนของธุรกิจ และใชว้ดัความสามารถในการจ่ายชาํระ

หนีระยะสัน มี 2 ประเภท ดงันี   

    1.1.1.1 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอัตราส่วนทีใช้

วเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ และใชว้ดัความสามารถในการชาํระหนีระยะสัน (ฉนัทนา  

ศรีนวกุล 2552 : 47) อตัราส่วนนีมีวธีิการคาํนวณ ดงันี 
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อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio) =    สินทรัพยห์มุนเวยีน   ( เท่า ) 
                                                                           หนีสินหมุนเวยีน 

             

 

     การเปรียบเทียบอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ถ้าอัตราส่วนเงินทุน

หมุนเวียนสูง แสดงว่าธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายชาํระหนีหมุนเวียน ถา้อตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวยีนตาํ ธุรกิจควรหาวธีิจ่ายชาํระคืนหนีสินระยะสัน โดยการเปลียนแปลงหนีสินระยะสันเป็น

ระยะยาว หรือเพิมยอดเงินสดคงเหลือของธุรกิจ หรือการลดการจ่ายเงินปันผล   

    1.1.1.2 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) เป็นอตัราส่วนทีใชว้ดั

สภาพคล่องทางการเงินเหมือนอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (ฐาปนา  ฉินไพศาล 2551 : 7) เพราะ

ตอ้งการทราบทรัพยสิ์นทีเปลียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว นาํมาชาํระผกูพนัสินทรัพยห์มุนเวียน

แต่ละรายการจะมีความสามารถในการเปลียนเงินสดต่างกนั  สินคา้คงเหลือและค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้

เป็นสินทรัพยที์มีสภาพคล่องตาํทีสุดในจาํนวนสินทรัพยห์มุนเวียนทุกตวั อตัราส่วนนีมีวิธีการคาํนวณ 

ดงันี 
 

       อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว = สินทรัพยห์มุนเวยีน–สินคา้คงเหลือ–ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้   (เท่า ) 
    (Quick Ratio)                        หนีสินหมุนเวยีน 

 

กกกกกกกก    การเปรียบเทียบอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว ถ้าอตัราส่วนเงินทุน

หมุนเวยีนเร็วสูง แสดงวา่ ธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายชาํระหนีระยะสันไดร้วดเร็ว ถา้อตัราส่วน

เงินทุนหมุนเวียนเร็วตาํ ธุรกิจควรเพิมอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนให้สูง โดยการจ่ายชาํระหนีสิน

หมุนเวยีน เพิมเงินสดจากนกัลงทุน หรือเปลียนหนีสินระยะสันเป็นหนีสินระยะยาว  

   1.1.2 อตัราส่วนวดัความสามารถในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios) หมายถึง 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยข์องธุรกิจ (สุพดา สิริกุตตาและคณะ 2545 : 

57)  เช่น การจดัการเกียวกบัลูกหนี สินคา้คงเหลือ และสินทรัพยถ์าวรว่ามีการหมุนเวียนมากน้อย

เพยีงใด โดยดูจาํนวนครังต่อปี มี 4 ประเภท ดงันี 

    1.1.2.1 อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี (Account Receivable Turnover) คือ 

จาํนวนครังทีบริษทัเก็บหนีจากลูกหนีไดใ้น 1 ปี จากการขายสินคา้และบริการเป็นสินเชือ (สุพดา 

สิริกุตตาและคณะ 2545 : 57) อตัราการหมุนเวยีนนีมีวธีิการคาํนวณ ดงันี 
 

      อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี =    ยอดขายสุทธิ  (ครัง) 
     (Account Receivable Turnover)      ลูกหนีสุทธิถวัเฉลีย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระยะเวลาในการจดัเก็บหนี     =    จาํนวนวนัใน 1 ปี            หรือ ลูกหนีสุทธิถวัเฉลีย  (วนั)      

(Average Collection Period : ACP)  อตัราการหมุนเวยีนของลูกหนี        ยอดขายเฉลียต่อวนั 

     อตัราการหมุนเวียนของลูกหนี แสดงถึงสภาพคล่องของธุรกิจจากการ

หมุนเวียนเปลียนลูกหนีเป็นเงินสด และแสดงความสามารถในการจดัการลูกหนี จากการขายเชือสุทธิ

ในรอบเวลาดาํเนินงาน 1 รอบ ธุรกิจสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไดบ้่อยครังหรือไม่ 

 

 

 
 

     การเปรียบเทียบระยะเวลาในการจดัเก็บหนีกบัค่าเฉลียอุตสาหกรรม 

ถา้ระยะเวลาในการจดัเก็บหนีมีค่าสูงกวา่ แสดงวา่ บริษทัมีความสามารถในการจดัเก็บหนีไม่ดี เมือ

เปรียบเทียบกบัธุรกิจอืนในประเภทเดียวกนั ดงันนัควรมีนโยบายเร่งรัดการจดัเก็บหนี เช่น นโยบาย

ใหส่้วนลดแก่ลูกหนี เพือจูงใจใหช้าํระหนีเร็วขึน 

    1.1.2.2 อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) เป็น

อตัราส่วนทางการเงินทีคาํนวณไดจ้ากยอดขายหารสินคา้คงเหลือถวัเฉลีย (เริงรัก จาํปาเงิน 2544 : 

52) อตัราการหมุนเวยีนนีมีวิธีการคาํนวณ ดงันี 

 

อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คา้คงเหลือ   =      ยอดขายสุทธิ         =          ตน้ทุนขาย         (ครัง)        
                (Inventory Turnover)         สินคา้คงเหลือถวัเฉลีย   สินคา้คงเหลือถวัเฉลีย 
 

     การเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือกบัค่าเฉลีย

อุตสาหกรรม ถา้อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คา้คงเหลือมีค่าตาํกว่า แสดงว่า บริษทัมีสินคา้

คงเหลือมากเกินไป อาจทาํให้ขาดสภาพคล่องของธุรกิจ อตัราการหมุนเวียนของสินคา้สูง แสดงวา่ 

ธุรกิจมีประสิทธิภาพจากการใชเ้งินลงทุนในสินคา้คงเหลือมาก ถา้อตัราการหมุนเวียนของสินคา้ตาํ 

ธุรกิจควรดาํเนินการสังซือสินคา้แต่ละครังในจาํนวนนอ้ย แต่สังซือสินคา้ไดบ้่อยครัง 

 

ระยะเวลาในการขายสินคา้คงเหลือ  =                  360                                     ( วนั ) 
      (Average Days Sales Period)              อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ 
 

     การเปรียบเทียบระยะเวลาในการขายสินคา้คงเหลือ ถา้ระยะเวลาใน

การขายสินคา้คงเหลือสูงกวา่ค่าเฉลียอุตสาหกรรม แสดงวา่บริษทัเปลียนสินคา้คงเหลือเป็นเงินสด

มากกวา่ธุรกิจอืนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั ประสิทธิภาพดอ้ยกวา่ธุรกิจอืนในอุตสาหกรรม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม =       ยอดขายสุทธิ      (ครัง) 

(Total Assets Turnover)           สินทรัพยร์วม 

เดียวกนั เช่น สินคา้ลา้สมยั สินคา้ขาดคุณภาพ สินคา้ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  เก็บสินคา้

มากเกินไป ผูจ้ดัการทางการเงินควรบริหารสินคา้คงเหลือในปริมาณทีเหมาะสม 

    1.1.2.3 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed Assets Turnover) เป็น

อตัราส่วนวดัประสิทธิภาพการใช้สินทรัพยถ์าวรในการดาํเนินงาน เพือก่อให้เกิดรายได ้(สุพดา 

สิริกุตตาและคณะ 2545 : 59) ถา้อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมีจาํนวนครังการหมุนเวียนมาก 

แสดงถึงความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพือก่อให้เกิดประโยชน์มาก อตัราการหมุนเวียนนีมี

วธีิการคาํนวณ ดงันี 

 

 

 

 

     อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร แสดงถึงความสามารถในการใช้

สินทรัพยถ์าวรของบริษทั ถา้การใชสิ้นทรัพยถ์าวรมีประสิทธิภาพดอ้ยกวา่ธุรกิจอืน บริษทัตอ้งเพิม

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยสิ์น เพือพิจารณาสินทรัพยถ์าวรทีไม่สามารถใช้งานได  ้จาํหน่าย

ออกไป และใชสิ้นทรัพยถ์าวรทีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

    1.1.2.4 อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) เป็น

การวเิคราะห์ความสามารถในการใชสิ้นทรัพยร์วมเพือใหเ้กิดรายไดแ้ก่ธุรกิจ (โสภณ ฟองเพชร, ผูแ้ปล 

2547 : 39) อตัราการหมุนเวยีนนีมีวธีิการคาํนวณ ดงันี 

 

 
 

 

     การเปรียบเทียบอตัราการหมุนเวียนสินทรัพย์รวม  ถ้ามีอัตราการ

หมุนเวยีนของสินทรัพยร์วมตาํกวา่ค่าเฉลียอุตสาหกรรม แสดงวา่ ความสามารถในการใชท้รัพยสิ์น

รวมเพือก่อใหเ้กิดรายไดต้าํกวา่ธุรกิจอืน บริษทัควรพิจารณาสินทรัพยที์ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพือ

ใชสิ้นทรัพยใ์หมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

   1.1.3 อตัราส่วนวดัความสามารถในการก่อหนี (Debt or Leverage Ratios) เป็น

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการก่อหนีระยะยาวของธุรกิจ (พายพั  ขาวเหลือง 2546 : 103)  ผูใ้หกู้ ้ 

มีหนา้ทีพิจารณาการดาํเนินงานทางดา้นการเงิน และพิจารณาสัดส่วนหนีสินต่อโครงสร้างเงินทุน 

อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร  =    ยอดขายสุทธิ          (ครัง)        

           (Fixed Assets Turnover)            สินทรัพยถ์าวรสุทธิ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบียและเงินกูย้มืในระยะยาวไดห้รือไม่ เพือตดัสินใจให้

ธุรกิจกูย้มื มี 4 ประเภท ดงันี  

    1.1.3.1 อตัราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย ์(Debt to Assets Ratios) เป็นอตัราส่วน

แสดงโครงสร้างเงินทุนของหนีสินว่ามีการนาํสินทรัพย์มาลงทุนจาํนวนเท่าใด เพือพิจารณา

ความสามารถในการก่อหนีเพิม (ฐาปนา  ฉินไพศาล 2551 : 16) อตัราส่วนนีมีวธีิการคาํนวณ ดงันี 
 
     อตัราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย ์   =     หนีสินรวม         (%)        

                  (Debt to Assets Ratios)        สินทรัพยร์วม 
 

     การเปรียบเทียบอตัราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย ์ ถา้อตัราส่วนหนีสินต่อ

สินทรัพยมี์ค่าสูงกวา่ค่าเฉลียอุตสาหกรรม แสดงวา่ ความสามารถในการก่อหนีเพิมของธุรกิจมีนอ้ยกวา่

ธุรกิจอืน ทาํใหมี้ความเสียงทางการเงินสูง  

    1.1.3.2 อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity  Ratios) เป็น

อตัราส่วนแสดงโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ จากการจดัหาเงินทุนว่ามาจากหนีสินจาํนวนเท่าใด

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เข็มเพชร เจริญรัตน์และคณะ 2550 : 105) เพือพิจารณาผูเ้ป็นเจา้ของว่ามี

ความสามารถในการชาํระหนีหรือไม่ ถา้มีสามารถจ่ายชาํระหนีสูง ธุรกิจก็สามารถก่อหนีเพิมได ้

อตัราส่วนนีมีวธีิการคาํนวณ ดงันี 
 
     อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ =       หนีสินรวม      ย   (%)        

                     (Debt to Equity  Ratios)                 ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 

 

     การเปรียบเทียบอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ถ้าอตัราส่วน

หนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้สูงกวา่ค่าเฉลียอุตสาหกรรม แสดงวา่ โครงสร้างหนีสินต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้ดอ้ยกวา่ธุรกิจอืน เนืองจากมีอตัราส่วนสูงกวา่ การก่อหนีเพิมทาํไดย้าก 
    1.1.3.3 ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย (Times Interest Earned) เป็นอตัราส่วน

วดัความสามารถในการทาํกาํไรของธุรกิจเพือนาํเงินมาชาํระดอกเบีย (โสภณ ฟองเพชร, ผูแ้ปล 

2547 : 41) ธุรกิจมีความสามารถจ่ายดอกเบียมากนอ้ยเพียงใด ผูใ้หกู้ท้าํหนา้ทีพิจารณาเพือตดัสินใจ

การใหกู้ย้มืเงิน อตัราความสามารถจ่ายดอกเบียสูง ทาํให้ธุรกิจก่อหนีเพิมไดม้ากขึน ความสามารถ

ในการจ่ายดอกเบียมีวธีิการคาํนวณ  ดงันี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย  =   กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี    (เท่า)        

                        (Times Interest Earned)  ดอกเบียจ่าย 
 

     ความสามารถในการจ่ายดอกเบียมีค่าตาํกว่าค่าเฉลียอุตสาหกรรม 

แสดงว่าประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของธุรกิจตาํกว่ามาตรฐาน หรือความสามารถในการหา

กาํไรเพือชาํระดอกเบียตาํเมือเปรียบเทียบกบัธุรกิจอืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
    1.1.3.4 ความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่ายประจาํ (Fixed Charge Coverage 

Ratio) เป็นอตัราส่วนทีใชว้ดัความสามารถในการก่อหนี (เขม็เพชร เจริญรัตน์และคณะ 2550: 106) 

ธุรกิจสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายประจาํมากน้อยเพียงใด ความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่ายประจาํมี

วธีิการคาํนวณ ดงันี 
 
ความสามารถในการจ่ายค่าใชจ่้ายประจาํ  =  กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี+ค่าเช่าตามสัญญาเช่า    (เท่า)        

   (Fixed Charge Coverage Ratio)            ดอกเบียจ่าย + ค่าเช่าตามสัญญาเช่า +       กองทุนจม     ม 
                                                      (1 – อตัราภาษี) 

 

     ความสามารถในการจ่ายค่าใชจ่้ายประจาํมีค่าตาํกวา่ค่าเฉลียอุตสาหกรรม 

แสดงวา่ธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่ายประจาํดอ้ยกว่าธุรกิจอืน ทาํให้ความสามารถใน

การก่อหนีเพิมของบริษทัดอ้ยกวา่ธุรกิจอืนดว้ย 
   1.1.4 อัตราส่วนวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) เป็น

อตัราส่วนทีใชว้ดัความสามารถในการหารายไดจ้ากการดาํเนินงาน และจากการลงทุนในสินทรัพย ์

(สุพดา สิริกุตตาและคณะ 2545 : 63) เป็นตวัชีวดัความสามารถในการทาํกาํไร มี 6 ประเภท ดงันี 

    1.1.4.1 อตัราส่วนกาํไรสุทธิ  (Net Profit Margin) เป็นอตัราส่วนทางการเงิน 

(สุพดา สิริกุตตาและคณะ 2545 : 63) อตัราส่วนนีมีวธีิการคาํนวณ ดงันี  
 

     อตัราส่วนกาํไรสุทธิ   =      กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี       ย    (%)        

      (Net Profit Margin)              ยอดขายสุทธิ 
 

     งบกาํไรขาดทุนบริษทัมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ อตัราส่วนนีมี

วธีิการคาํนวณ ดงันี 

 

   ส
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     อตัราส่วนกาํไรสุทธิ   =      กาํไรส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั        (%)        

     (Net Profit Margin)        ยอดขายสุทธิ 
 

     อตัราส่วนกาํไรสุทธิของบริษทัตาํกว่าค่าเฉลียอุตสาหกรรม แสดงว่า

ธุรกิจมีความสามารถในการทาํกาํไรตาํกวา่ธุรกิจอืน สามารถเพิมอตัราส่วนให้สูงขึนไดโ้ดยการลด

ค่าใชจ่้ายหรือเพิมยอดขาย 

    1.1.4.2 อตัราส่วนกาํไรขนัต้น (Gross Profit Margin) เป็นอตัราส่วนทาง

การเงินทีใช้วดัความสามารถในการดาํเนินงาน วา่มีกาํไรขนัตน้ร้อยละเท่าใดของยอดขาย (พายพั 

ขาวเหลือง 2546 : 101)  อตัราส่วนนีมีวธีิการคาํนวณ ดงันี 
 
      อตัราส่วนกาํไรขนัตน้  =       ยอดขายสุทธิ – ตน้ทุนขาย         (%)        

      Gross Profit Margin)         ยอดขายสุทธิ 
 

     อตัราส่วนกาํไรขนัตน้ของธุรกิจมีค่าตาํกวา่ค่าเฉลียอุตสาหกรรม แสดง

วา่ธุรกิจมีความสามารถในการทาํกาํไรขนัตน้ตาํกวา่ธุรกิจอืน สามารถเพิมอตัราส่วนไดโ้ดยการเพิม

ยอดขายหรือลดตน้ทุนขาย 

    1.1.4.3 อตัราส่วนจากการดาํเนินงาน (Operating Profit Margin) เป็น

อตัราส่วนทางการเงินทีใช้วดัความสามารถในการทาํกาํไรจากการลงทุนสินทรัพยร์วม (สุพดา     

สิริกุตตาและคณะ 2545 : 64) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงดีกว่าตาํ อตัราส่วนนีมีวิธีการ

คาํนวณ ดงันี 

 
     อตัราส่วนจากการดาํเนินงาน  =     กาํไรก่อนหกัดอกเบียและภาษี  (%) 

       (Operating Profit Margin)      ยอดขายสุทธิ 
 

     อตัราส่วนกาํไรจากการดาํ เ นินงานของธุรกิจมีค่าตาํกว่าค่าเฉลีย

อุตสาหกรรม แสดงว่าธุรกิจมีความสามารถในการทาํกาํไรจากการดาํเนินงานตาํกว่าธุรกิจอืน เพิม

อตัราส่วนไดโ้ดยการลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

    1.1.4.4 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) เป็น

อตัราส่วนทางการเงินทีใชว้ดัความสามารถในการทาํกาํไรจากการลงทุนในสินทรัพยร์วม (สุพดา 
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สิริกุตตาและคณะ 2545 : 64)  อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงดีกว่าตาํ อตัราผลตอบแทนนีมี

วธีิการคาํนวณ ดงันี 
 

     อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน =  กาํไรส่วนของผูถื้อหุน้สามญั   (%) 

      (Return on Investment : ROI)     สินทรัพยร์วม 
 

     อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนมีค่าตาํกว่าค่าเฉลียอุตสาหกรรม 

แสดงวา่ บริษทัมีความสามารถในการทาํกาํไรนอ้ยกวา่ธุรกิจอืน  เพิมอตัราผลตอบแทนไดโ้ดยการ

เพิมกาํไรส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญั ธุรกิจตอ้งลดค่าใช้จ่าย เพิมยอดขาย หรือขายสินทรัพยที์   

ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการดาํเนินงาน 

    1.1.4.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity : ROE) เป็น

อตัราส่วนทางการเงินทีใชว้ดัความสามารถในการทาํกาํไรของผูถื้อหุ้น (พายพั  ขาวเหลือง 2546 : 

102)  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นตวัชีวดัรายได ้ ตอ้งมีรายไดจ้าํนวนเท่าใดจึงจะคืน

ให้ผูถื้อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสูงดีกวา่ตาํ อตัราผลตอบแทนนีมีวิธีการคาํนวณ 

ดงันี 
 
     อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ =  กาํไรส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั  (%) 

                 (Return on Equity : ROE)             ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญั 
 

     อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้มีค่าตาํกวา่ค่าเฉลียอุตสาหกรรม 

แสดงว่าธุรกิจให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นตาํกว่าบริษทัอืน สามารถเพิมอตัราส่วนไดโ้ดยการเพิม

กาํไรของผูถื้อหุน้สามญั ธุรกิจตอ้งลดค่าใชจ่้ายและเพิมยอดขาย 
    1.1.4.6 กาํไรต่อหุ้น (Earning Per Share : EPS) เป็นผลตอบแทนทีผูถื้อหุ้น

ไดรั้บจากการดาํเนินงานของธุรกิจในรูปแบบของเงินปันผล (เริงรัก จาํปาเงิน 2544 : 63) กาํไรต่อ

หุน้มีวธีิการคาํนวณ ดงันี 

 
       กาํไรต่อหุน้  =           กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี – เงินปันผลหุน้บุริมสิทธิ       (%) 

           (Earning Per Share : EPS)         จาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้  
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     การคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของบริษทัวดัผลตอบแทนหลงัหกัภาษีต่อหนึง

หุน้เฉพาะหุน้สามญั แสดงถึงการประสบความสาํเร็จของธุรกิจอยา่งกวา้งๆ สําหรับผูถื้อหุ้นการเพิม

กาํไรต่อหุน้หมายถึงการเพิมหุน้สามญั และราคาตลาดของหุน้สามญัทีเพิมขึน 

    จากการศึกษาทฤษฎีอตัราส่วนทางการเงิน ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า อตัราส่วนทาง

การเงินเป็นเครืองมือใชว้ิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ อาทิเช่น ดา้นสภาพคล่องทาง

การเงิน ประสิทธิภาพการใชสิ้นทรัพย ์การก่อหนี และความสามารถในการทาํกาํไร การวิเคราะห์

อตัราส่วนทางการเงินทาํใหท้ราบจุดแขง็หรือจุดอ่อนของธุรกิจ ทาํให้ทราบแนวโนม้ทางการเงินใน

อนาคต และประเมินสถานการณ์ของกิจการกบัคู่แข่งขนัได ้ ผูว้ิจยัศึกษาปัจจยัทางการเงิน อาทิเช่น 

ขนาดเงินฝาก ขนาดสินเชือ และส่วนต่างของอตัราดอกเบีย ซึงส่งผลต่อตวัชีวดัความสําเร็จ คือ 

กาํไรต่อหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

อตัราส่วนทางการเงินจึงเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการประเมินฐานะทางการเงิน เพือเปรียบเทียบ 

ผลการดาํเนินงานก่อนและหลงัการควบรวมกิจการ ผลลพัธ์ทีไดถู้กนาํมาใชเ้พือการวิเคราะห์ วางแผน

และการตดัสินใจ เพือกาํหนดทิศทางการบริหารงานในอนาคต  

 

2. ทฤษฎกีารบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 ชูชยั สมิทธิไกร (2552 : 18) กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กระบวนการ

เกียวกบัการสรรหาคดัเลือก การพฒันา การจูงใจ การรักษา และการยุติการจา้งบุคลากรขององคก์ร  

จุดมุ่งหมายสําคญัคือการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ภายใตจ้ริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ

สังคม  
 ชาํนาญ ปิยวนิชพงษ ์ (2549 : 2) กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง นโยบาย

และการปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบับุคคลในการทาํงาน โดยเฉพาะในเรืองการสรรหา การฝึกอบรม การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การใหร้างวลั และการเตรียมการในเรืองความปลอดภยั จริยธรรม และ

ความยุติธรรมให้กบัพนักงานขององค์กร นโยบายและการปฏิบติัดงักล่าวจะครอบคลุมในเรือง

ดงัต่อไปนี     

 1. การวเิคราะห์งาน  
 2. การวางแผนความตอ้งการกาํลงัคนและการสรรหาพนกังาน 

 3. การคดัเลือกพนกังาน 

 4. การปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนกังานใหม่ 

 5. การจดัเกียวกบัค่าตอบแทนและเงินเดือน  

 6. การเตรียมการเรืองของสิงจูงใจและผลประโยชน์เกือกูล 
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 7. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 8. การติดต่อสือสาร การสัมภาษณ์ การใหค้าํปรึกษา และวินยัการทาํงาน 

 9. การฝึกอบรมและพฒันา 

 10. การทาํใหพ้นกังานมีความผกูพนัทุ่มเทกบังาน 

 อรจรีย ์ณ ตะกวัทุ่ง (2548 : 17) กล่าววา่ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นกระบวนการหนึง

ของระบบการบริหารงานบุคคล เป็นกลไกภายในส่วนกลางขององคก์ร มีจุดมุ่งหมายเพือพฒันาการ

เรียนรู้และการปฏิบติังาน รวมถึงการประสานเชือมโยงองค์กร (Gilley, Maycunich and Ruona 

2000, อา้งถึงใน อรจรีย ์ณ ตะกวัทุ่ง 2548 : 17) “การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการพฒันา
และถ่ายทอดความสามารถของคนผา่นทางพฒันาองคก์ร การฝึกอบรมและพฒันาเพือพฒันาผลการ

ปฏิบติังาน” (Swanson 1995 : 208, อา้งถึงใน อรจรีย ์ณ ตะกวัทุ่ง 2548 : 17)  ถึงแมว้า่การพฒันา

ทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการหนึงในองค์กร แต่อาจมองไดว้่าการพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็น

การดาํเนินงานเพือแทรกแซง (Intervention) เป็นหนา้ทีเป็นหน่วยงาน รวมทงัเป็นตาํแหน่งงาน ตอ้ง

ใชเ้งินและถูกคาดหวงัจากผูส้นบัสนุนงานพฒันาทรัพยากรบุคคลในองคก์ร 

 ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการจดัการเกียวกบั

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร เพือมุ่งผลของงานและมุ่งใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รเป็นไปตามเป้าหมาย

และวตัถุประสงคที์กาํหนดไวป้ระกอบดว้ย การวางแผน การสรรหา การคดัเลือก การปฐมนิเทศ 

การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การพฒันาอาชีพ การบาํรุงรักษา การพฒันาจนกระทงั

การใหพ้น้จากงานของบุคลากรในองคก์ร (บงัอร ทบัทิม 2553 : 9) 

 2.1 วตัถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ โดยกระทาํตาม

วตัถุประสงค ์4 ขนัตอน (ชูชยั  สมิทธิไกร 2552 : 8) ดงันี 

   2.1.1 วตัถุประสงค์ทมีีต่อสังคม (Societal Objective) องคก์รตอ้งมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและปฏิบติัต่อบุคลากรอยา่งมีจริยธรรม  
   2.1.2 วตัถุประสงค์ทมีีต่อองค์กร (Organizational Objective) องคก์รตระหนกัถึง

การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์พือช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร 
   2.1.3 วตัถุประสงค์ทมีีต่อภาระหน้าที (Functional Objective) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ตอ้งปฏิบติัภารกิจของตนเพือตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร เพือมุ่งหวงัใหบุ้คลากรปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2.1.4 วตัถุประสงค์ทมีีต่อบุคลากร (Personal Objective) ช่วยเหลือบุคลากรใหบ้รรลุ

เป้าหมายส่วนบุคคล เพือจูงใจและรักษาบุคลากรทีมีคุณภาพใหค้งอยูก่บัองคก์รต่อไป 
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    การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์หป้ระสบความสาํเร็จและส่งผลต่อการดาํเนินงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ (ชูชยั สมิทธิไกร 2552 : 10) องคก์รสามารถใชแ้นวคิดในการจดัการบุคลากร

และทรัพยากรมนุษยไ์ด ้ดงันี 

    1. การเนน้คุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์ (Human Resource Approach) ผูบ้ริหาร

มีความเชือวา่บุคลากรขององคก์รคือ ทรัพยากรมีค่าทีตอ้งรักษา สนบัสนุน ส่งเสริม และพฒันาให้

ไปสู่เป้าหมาย (ชูชยั  สมิทธิไกร 2552 : 10) 
    2. การมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร (Management Approach) องค์กรยึดถือวา่

การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นภาระหนา้ทีของหวัหนา้งานและผูบ้ริหารทุกคน มิใช่หนา้ทีของฝ่าย

ทรัพยากรมนุษยเ์พียงฝ่ายเดียว (ชูชยั  สมิทธิไกร 2552 : 10) 
    3. เนน้การทาํงานเชิงรุก (Proactive Approach) การจดัการทรัพยากรมนุษย์

ตอ้งมีวสิัยทศัน์ คาดการณ์ปัญหาล่วงหนา้ไดก่้อนจะเกิดปัญหาขึนจริง (ชูชยั  สมิทธิไกร 2552 : 10) 
    4. เนน้แนวคิดแบบระบบ (Systems Approach)  ผูบ้ริหารองคก์รตอ้งตระหนกัวา่ 

การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่วนหนึงขององค์กร และมีความสัมพนัธ์เชือมโยงกบัระบบอืน   

รวมทงัไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกดว้ย (ชูชยั  สมิทธิไกร  2552 : 10) 
 2.2 บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

   บทบาทของนกับริหารทรัพยากรมนุษย์เน้นการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยทุธ์ และผูน้าํ

การเปลียนแปลงมากขึน (ชูชยั  สมิทธิไกร 2552 : 11) บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษยมี์ 4 ดา้น 

ดงันี     

   2.2.1 ผู้เชียวชาญด้านการบริหาร (Administrative) คือ การมุ่งเน้นการออกแบบ

วธีิการทาํงานและการจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพ (ชูชยั  สมิทธิไกร 2552 : 11) 
   2.2.2 ผู้เชียวชาญด้านบุคลากร (Employee Champion)  คือ บทบาททีเน้นแก้ไข

ปัญหาทีเกียวขอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน และทาํให้พนักงานมีแรงจูงใจทุ่มเทการทาํงาน

อยา่งเต็มที และทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการพดูคุยกบัผูบ้ริหารขององคก์ร และนาํเสนอขอ้เสนอแนะ

ของพนกังานเสนอต่อผูบ้ริหาร (ชูชยั  สมิทธิไกร 2552 : 11) 
   2.2.3 หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) คือ บทบาททีเนน้การกาํหนดกลยุทธ์

และแนวทางการปฏิบติังานของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร ร่วมวางแผน

กลยทุธ์และประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆเพือดาํเนินงานตามกลยทุธ์ (ชูชยั สมิทธิไกร 2552: 11) 

   2.2.4 ผู้นําการเปลยีนแปลง (Change Agent) คือ บทบาทด้านการบริหารความ

เปลียนแปลง โดยการเพิมประสิทธิภาพในการทาํงาน หรือการตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดร้วดเร็ว (ชูชยั สมิทธิไกร 2552 : 11) การเปลียนแปลงพนกังานใหย้อมรับการเปลียนแปลง 
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ฝ่ายทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูน้าํเสนอกรอบแนวคิดในการเปลียนแปลง ประสานงาน และชีแนะเพือให้

การเปลียนแปลงบรรลุเป้าหมาย  
 2.3 ขนัตอน/กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการทีผู ้บริหารควรตระหนกัและให้

ความสาํคญัในการบริหารแต่ละขนัตอน (เนตร์พณัณา ยาวิราช 2546 : 79) ขนัตอนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยป์ระกอบดว้ย 4 ขนัตอน คือ การสรรหา (Recruitment) การคดัเลือก (Selection) 

การพฒันาและฝึกอบรม (Training) การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) 

ขนัตอนการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์รายละเอียด ดงัต่อไปนี 

   2.3.1 การสรรหา (Recruitment) คือ การไดท้รัพยากรมนุษย์มาเพือบรรจุลงใน

ตาํแหน่งงานทีว่างโดยการจา้งงาน (ชาํนาญ  ปิยวนิชพงษ์, ผูแ้ปล 2552 : 44) การสรรหาทีมี

ประสิทธิภาพ คือการพิจารณางานทีตอ้งการพนกังานมาปฏิบติัหนา้ที คาํนึงถึงแหล่งของทรัพยากร

มนุษยที์ทาํให้ไดท้รัพยากรมนุษยที์มีคุณภาพ การพิจารณาเกียวกบังาน คือการทาํความเขา้ใจใน

ตาํแหน่งงานทีต้องการพนักงาน เทคนิคในการพิจารณาลักษณะงานคือ การวิเคราะห์งาน  

ประกอบดว้ยการอธิบายลกัษณะงานและกาํหนดคุณลกัษณะของพนกังาน การสรรหาพนกังานทาํได ้  

2 วธีิ คือ 

    2.3.1.1 การสรรหาพนักงานทาํได้จากแหล่งภายในองค์กร หมายถึง การให้

โอกาสบุคคลภายในองค์กรไดรั้บการส่งเสริม (เนตร์พณัณา ยาวิราช 2546 : 80) โดยการเลือน

ตาํแหน่ง ทาํใหพ้นกังานมีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน พนกังานจะทาํงานหนกัเพือใหไ้ดรั้บการส่งเสริม

เป็นการทาํใหพ้นกังานไดรั้บความกา้วหนา้ในการทาํงาน  

    2.3.1.2 การสรรหาพนักงานทาํได้จากแหล่งภายนอกองค์กร (เนตร์พณัณา   

ยาวริาช 2546 : 81) 

    2.3.1.2.1 แหล่งทีไดม้าของพนักงานอาจได้จากธุรกิจคู่แข่งขันทีพนักงาน

เปลียนงานจากกิจการคู่แข่งขนั ทาํให้ได้ประโยชน์คือพนักงานมีความรู้เกียวกบัการทาํงานและ

ธุรกิจนันอยู่แล้ว พนกังานได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ธุรกิจคู่แข่งขนัอาจมีจุดอ่อนทีทาํให้เสีย

บุคลากร และทาํใหอ้งคก์รรู้วิธีในการเอาชนะคู่แข่งขนัได ้ 

    2.3.1.2.2 องคก์รจดัหางาน สาํนกังานจดัหางานเป็นแหล่งช่วยใหบุ้คคลหางาน

และช่วยใหอ้งคก์รไดบุ้คคลทีตอ้งการ   

    2.3.1.2.3 ประกาศจดัหางาน การประกาศทางสือมวลชน เช่น การโฆษณาทาง

สือต่างๆ ทาํใหไ้ดบุ้คคลทีสนใจหางานมาสมคัรเป็นจาํนวนมาก   
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    2.3.1.2.4 สถานศึกษา ทาํได้โดยองค์กรไปรับสมัครนักศึกษาในสถาบัน  

การศึกษาโดยตรง (เกรียงศกัดิ   เขียวยงิ 2550 : 118) 
   2.3.2 การคัดเลอืก (Selection) การคดัเลือกพนกังานทาํไดโ้ดยการทดสอบเพือใหไ้ด้

พนกังานทีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน (เนตร์พณัณา ยาวิราช 2546 : 82) แบ่งการทดสอบออกเป็น

ดา้นต่างๆ ดงันี 

    2.3.2.1 การทดสอบความถนดั คือ การทดสอบศักยภาพในการทาํงานของ

พนกังาน (เนตร์พณัณา  ยาวิราช 2546 : 82) การวดัความชาํนาญ ความถนดั ในการปฏิบติังานให้

ประสบความสาํเร็จ  
    2.3.2.2 การทดสอบความสัมฤทธิผล คือ การทดสอบทกัษะ ความรู้ในการ

ทาํงาน องคก์รสามารถจดัฝึกอบรมเพือเพิมประสบการณ์ในการทาํงานได ้ (เนตร์พณัณา ยาวริาช 

2546 : 82) 
    2.3.2.3 การทดสอบความสนใจในอาชีพ คือ การทดสอบความสนใจ ความ

ตงัใจจริงของพนกังานทีมีต่อการทาํงาน (เนตร์พณัณา  ยาวริาช 2546 : 82) 
    2.3.2.4 การทดสอบบุคลิกภาพ คือ การการทดสอบลักษณะทางกายภาพ  

(เนตร์พณัณา  ยาวิราช 2546 : 82) เช่น บุคลิกลกัษณะ การแสดงออก กิริยาท่าทาง วุฒิภาวะ ความคิด

ริเริม มนุษยสัมพนัธ์ การตดัสินใจ ความรวบคอบ ความรับผดิชอบ เป็นตน้  

   2.3.3 การฝึกอบรมพนักงาน (Training) เป็นกระบวนการในการพฒันาคุณภาพของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร เพือให้มีผลการทาํงานดีขึน เพือให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร (ชาํนาญ 

ปิยวนิชพงษ,์ ผูแ้ปล 2552 : 77) การฝึกอบรมมีผลต่อความสาํเร็จขององคก์รและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของพนกังาน ขนัตอนการฝึกอบรม มีดงันี 
    2.3.3.1 การพิจารณาความตอ้งการฝึกอบรม (Training Needs) คือ ความตอ้งการ

ฝึกอบรมขององค์กรเพือนาํมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เป็นเรืองเกียวกบัขอ้มูลหรือทกัษะทีใช้ในการ

ทาํงานในอนาคตเพือเพิมผลผลิตในองคก์ร (เนตร์พณัณา  ยาวริาช 2546 : 83) 
    2.3.3.2 การกาํหนดโครงการฝึกอบรม (Training Program) คือ การพิจารณา

ทกัษะทีตอ้งการฝึกอบรม การประเมินจากกระบวนการผลิตในองคก์ร (เนตร์พณัณา  ยาวิราช 2546 : 84) 

เช่น ผลผลิตทีไม่ไดคุ้ณภาพ การทาํงานไม่สาํเร็จตามกาํหนด เป็นตวับ่งชีวา่ควรฝึกอบรมทกัษะใน

การทาํงานใดใหก้บัพนกังาน  
    2.3.3.2 การบริหารจดัการฝึกอบรม (Administering the Training Program) คือ 

การพิจารณาการฝึกอบรมทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รทีช่วยใหก้ารทาํงานดีขึน (เนตร์พณัณา 

ยาวิราช 2546 : 84) เช่น การบรรยาย โปรแกรมการเรียนรู้ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมทีมงาน เป็นตน้  
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    2.3.3.4 การประเมินผลการฝึกอบรม (Evaluating the Training Program) คือ 

การประเมินผลทีพนกังานไดรั้บจากการฝึกอบรม การประเมินผลภายหลงัการฝึกอบรมพนกังาน

เสร็จสินแลว้ ถึงประโยชน์ทีพนกังานไดรั้บ ปัญหาจากการฝึกอบรมทีตอ้งแกไ้ขปรับปรุง เพือนาํ

ผลจากการประเมินไปปรับปรุงการจดัฝึกอบรมเพือให้สอดคลอ้งกบัการทาํงานขององคก์รมากขึน 

(เนตร์พณัณา  ยาวริาช 2546 : 84) 

   2.3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ภายหลงัจากการ

สรรหา คดัเลือกและฝึกอบรมพนกังานแลว้ จึงตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบติังานเพือใหท้ราบผล

การทาํงานของพนกังานบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ (พะยอม วงศส์ารศรี 2545 : 196) การประเมินผล  

ทาํใหท้ราบผลประโยชน์ทีองคก์รไดรั้บ เพือนาํไปพิจารณาการปรับขึนเงินเดือน การเลือนตาํแหน่ง 

การโยกยา้ย หรือการเลิกจา้ง การประเมินผลสะทอ้นพฤติกรรมของพนกังาน ทศันคติ ทกัษะ และ

ความรู้ในการทาํงาน เป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการสอนงาน และใหค้าํปรึกษาแก่พนกังาน 

   จากการศึกษาทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ัน ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัต่างๆ 

อาทิเช่น กระบวนการสรรหา คดัเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกบังาน การฝึกอบรม หรือให้ความรู้ 

ส่งผลทาํให้พนักงานเกิดการพฒันาความรู้ ความสามารถและศกัยภาพในการทาํงาน บุคลากรมี

ความสามารถในการเรียนรู้ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาในการทาํงานไดดี้ขึน ทงันีการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของพนักงานต้องประเมินว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายของกิจการและบรรลุ

วตัถุประสงคห์รือไม่  ทฤษฎีดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์สร้างคุณค่าให้กบัองคก์ร และทาํให้

องคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งยงัยนืในระยะยาว 

 

3. ทฤษฎด้ีานวฒันธรรมองค์กร 

 3.1 ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมองค์กร              

   ความสาํเร็จขององค์กรทีเกิดขึนมีปัจจยัเบืองหลงัความสาํเร็จทีสาํคญัหลายปัจจยั 

ปัจจยัทีไม่ค่อยมีการกล่าวถึงคือ วฒันธรรมองคก์ร เป็นปัจจยัผลกัดนัให้องคก์รขบัเคลือนไดเ้ป็น

อยา่งดี จึงเป็นสาเหตุหนึงทีทาํใหอ้งคก์รปัจจุบนัใหค้วามสนใจในเรืองการสร้างวฒันธรรมองคก์รที

เขม้แขง็ เพือเป็นตวัแปรผลกัดนัไปสู่ความสาํเร็จ (ผลิน  ภู่จรูญ 2548 : 153) 

   Fred Luthans (1992: 12, อา้งถึงใน ศิริกาญจน์  เจริญวงศส์วา่ง 2551 : 10) กล่าววา่ 

วฒันธรรมองคก์รจะครอบคลุมการประพฤติของสมาชิกภายในองคก์ร ค่านิยม ความเชือ บรรทดัฐาน 

ปรัชญา แนวทางปฏิบติัต่างๆขององค์กรทีเป็นทีรับรู้และเข้าใจร่วมกันในองค์กรนัน รวมทงั

บรรยากาศการทาํงานขององคก์รดว้ย 
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   วิเชียร  วิทยอุดม (2551: 396) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์กร (Organization Culture) 

หมายถึง การสร้างของค่านิยมและความเชือ ซึงสมาชิกขององคก์รหรือหน่วยงานให้ความสนใจต่อ

การดาํรงอยูข่ององคก์ร เป็นแบบแผนของความเชือ ค่านิยม ความคิด และการกระทาํ องคก์รมีการ

พฒันาอยูภ่ายในองคก์รและใชเ้ป็นสิงทีช่วยแนะแนวทางพฤติกรรมของสมาชิกในองคก์ร  

   ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศิ์ริ (2550: 304-305) กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ร (Organization 

Culture) หมายถึง ระบบความเขา้ในร่วมกนั (System of Shared Meaning) ทีเป็นทียอมรับระหวา่ง

สมาชิกในองคก์ร ส่งผลใหแ้ยกแยะองคก์รหนึงออกจากอีกองคก์รหนึงได ้

   ผลิน  ภู่จรูญ (2548: 153) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์กร (Organization Culture) 

หมายถึง ค่านิยม (Value) บรรทดัฐาน (Norm) ความเชือ (Belife) ประเพณี (Tradition) กรอบแนวคิด 

ธรรมเนียมปฏิบติั ภาษาทีใช้ในองค์กร สมาชิกในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ มีอิทธิพลต่อ

การดาํเนินงานประจาํวนัภายในองคก์รทงัโดยทางตรงและทางออ้ม และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

และการปฏิบติัในทุกระดบัชนัขององคก์ร 
   รังสรรค ์  ประเสริฐศรี (2548: 201-202) กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ร (Organization 

Culture) หมายถึง แนวทางทีไดย้ดึถือปฏิบติัในองคก์ร ซึงวฒันธรรมอาจมีอิทธิพลต่อทศันคติและ

พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร หรือหมายถึงโครงร่างเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive 

Framework) ประกอบดว้ย ทศันคติ (Attention) ค่านิยม (Values) บรรทดัฐานดา้นพฤติกรรม 

(Behavioral) ความคาดหวงั (Expectations) ทีกาํหนดร่วมกนัโดยสมาชิกขององคก์ร 
   วรัิช  สงวนวงศว์าน (2547: 19) กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ร (Organization Culture) 

หมายถึง ค่านิยมและความเชือทีมีร่วมกนัอย่างมีระบบทีเกิดขึนในองคก์ร และใช้เป็นแนวทางใน

การกาํหนดพฤติกรรมของคนในองคก์รนนั วฒันธรรมองคจึ์งเปรียบเสมือนบุคลิกภาพ หรือจิตวิญญาณ

ขององคก์ร  
   สมยศ  นาวีการ (2546: 78) กล่าวว่า วฒันธรรมองค์กร (Organization Culture) 

หมายถึง ค่านิยมและบรรทดัฐานทียึดถือร่วมกนั สมาชิกขององคก์รเป็นรากฐานของระบบการบริหาร

และวธีิการปฏิบติัของพนกังานและผูบ้ริหารภายในบริษทั  

   ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 311) กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์ร (Organization 

Culture) หมายถึง ขอ้สมมติ ค่านิยม ประเพณี และพฤติกรรม กาํหนดการกระทาํของบุคคลภายใน

องค์กร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2540: 294) ประสิทธิผลขององค์กรขึนอยู่กับอิทธิพลของ

วฒันธรรมองคก์ร ประสิทธิผลมีผลกระทบต่อหนา้ทีการจดัการในองคก์ร  

   ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ วฒันธรรมองคก์ร (Organization Culture) หมายถึง ค่านิยม บรรทดัฐาน 

ความเชือ ประเพณี กรอบแนวคิด ธรรมเนียมปฏิบติั วฒันธรรมองคก์รเป็นสิงทีสมาชิกในองคก์ร
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รับรู้และยอมรับ เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหรือแสดงออก เช่น ทางกาย อารมณ์ ความรู้สึก และ

ความคิดต่างๆ เป็นตน้ มีการเรียนรู้วฒันธรรมองค์กรสืบทอดต่อๆกนัไป จากสมาชิกรุ่นหนึงไปสู่

สมาชิกอีกรุ่นหนึง และรุ่นต่อๆไปอยา่งไม่จบสิน ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รดงักล่าวทาํให้มองเห็น

เอกลกัษณ์ขององคก์รหนึง ไดว้า่มีความแตกต่างกนัจากองคก์รอืนๆ (Schein, อา้งถึงใน ศิริกาญจน์  

เจริญวงศส์วา่ง 2551 : 10)  
 

ตารางที 1  แสดงวฒันธรรมองคก์รทีตรงขา้มกนั(Contrasting Organizational Culture) 

 

องคก์รทีหนึง องคก์รทีสอง 

* การวางนโยบายเผด็จการ 

* การตดัสินใจแบบรวมอาํนาจ 

* การจดัองคก์ารแบบแคบ 

* การคดัเลือกบุคคลโดยถือเกณฑ์
อุปถมัภ ์

* การฝึกอบรมเฉพาะ 

* การบริหารใชก้ารชีนาํ 
* การติดต่อสือสารจากบนลงล่าง 

* การควบคุมเขม้งวด 

* การวางนโยบายแบบมีส่วนร่วม 

* การตดัสินใจแบบกระจายอาํนาจ 

* การจดัองคก์รแบบกวา้ง 

* การคดัเลือกบุคคลโดยถือเกณฑ์
คุณธรรม 

* การฝึกอบรมกวา้ง 

* การบริหารใชก้ารมีส่วนร่วม 

* การติดต่อสือสารแบบสองทาง 

* การใหบุ้คคลควบคุมกนัเอง 

 

ทีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, องค์การและการจดัการ (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธรรมสาร 

จาํกดั, 2545), 202. 

 

   จากตารางจะเห็นว่าว ัฒนธรรมองค์กรของทังสองแห่งไม่ เหมือนกนั จึงทาํให้

ประสิทธิภาพแตกต่างกนั ความรู้สึกของพนกังานต่างกนั (รังสรรค ์ ประเสริฐศรี 2548 : 203) ดงันนั

วฒันธรรมองค์กรจึงเป็นรูปแบบของพฤติกรรมซึงกาํหนดความเชือและค่านิยมของสมาชิก 

ก่อให้เกิดขึนร่วมกนัและแสดงออกในรูปของการปฏิบติัทีเหมือนกนั ผูบ้ริหารจาํเป็นจะตอ้งสร้าง

วฒันธรรมองคก์รขึนมา เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติั  
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 3.2 ลกัษณะของวฒันธรรมทีทาํให้องค์กรบรรลุประสิทธิผล 

   จากการศึกษาของ Daniel R. Denison (1990) ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรและ

ประสิทธิผลขององคก์ร พบวา่วฒันธรรมองคก์รส่งผลต่อประสิทธิผล (Effectiveness) ขององคก์ร

เป็นอยา่งมาก เมือวฒันธรรมก่อใหเ้กิดปัจจยัดงัต่อไปนี (Daniel R. Denison  1990, อา้งถึงใน สุเทพ 

พงศศ์รีวฒัน์ 2552 : 1) 

   3.2.1 การผกูพนัและการมีส่วนร่วมในองคก์ร 

   3.2.2 การปรับตวัทีเหมาะสมกบัการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทงัภายในและ

ภายนอกองคก์ร 

   3.2.3 การประพฤติปฏิบติัไดส้มาํเสมอ ทาํให้เกิดการทาํงานประสานกนัและสามารถ

คาดหมายพฤติกรรมต่างๆทีจะเกิดขึนได ้

   3.2.4  มีภารกิจและวสิัยทศัน์ขององคก์รทีเหมาะสม ทาํให้องคก์รมีกรอบและทิศทาง 

การดาํเนินงานทีชดัเจน 

    ปัจจยัทงั 4 ส่วนนี ส่งผลให้องค์กรบรรลุประสิทธิผล (Effectiveness) ปัจจยัดา้น

วฒันธรรมองคก์รจึงมีความสาํคญัในการสนบัสนุนใหอ้งคก์รบรรลุสู่วสิัยทศัน์ และภารกิจทีกาํหนด

อยา่งเหมาะสม ดงัภาพต่อไปนี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2 ลกัษณะของวฒันธรรมทีทาํใหอ้งคก์ารบรรลุประสิทธิผล 

ทีมา: สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, วฒันธรรมองค์กร (เชียงราย: สถาบนัราชภฏัเชียงราย, 2552), 4. 
 

  ดงันนั ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัวฒันธรรมองคก์ร โดยการประเมินสภาพของ

วฒันธรรมองค์การทีเป็นอยู่ และประเมินความเหมาะสมหรือคุณค่าทีมีต่อองค์กร เพือสร้าง

วฒันธรรมองคก์รใหเ้ป็นไปในแนวทางทีเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร  

วสัิยทัศน์และ

ภารกจิองค์กร 

การปฏิบัติอย่างสมําเสมอ 

การปรับตัว การผูกพนั 
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 3.3 ลกัษณะของวฒันธรรมองค์กร  

  จากการวจิยัเกียวกบัลกัษณะวฒันธรรมองคก์รมี 7 ประการ (รังสรรค ์  ประเสริฐศรี 

2548 : 203) เป็นลกัษณะพนืฐานของวฒันธรรมองคก์ร มีรายละเอียดดงันี 
กกกกกกกก    3.3.1 ความคิดสร้างสรรคแ์ละความเสียง (Innovatiom and Risk Taking) เป็นระดบั

ของพนกังานทีไดรั้บการกระตุน้ใหส้ร้างความคิดสร้างสรรคแ์ละเผชิญความเสียงในการทาํงาน 

กกกกกกกก    3.3.2 ความสนใจต่อรายละเอียด (Attention to Detail) เป็นระดบัพนกังานทีไดรั้บ

การคาดหวงัวา่จะถูกหา้มปฏิบติั และใหค้วามสนใจต่อรายละเอียด 

กกกกกกกก    3.3.3 การมุ่งทีผลลพัธ์ (Outcome Orientation) เป็นระดับซึงฝ่ายบริการมุ่งเน้นที

ผลลพัธ์มากกวา่เทคนิคและกระบวนการทีใชเ้พือทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จ 

กกกกกกกก    3.3.4 การมุ่งเนน้ทีบุคคล (People Orientation) เป็นระดบัซึงฝ่ายบริหารทาํการ

ตดัสินใจเพือนาํไปสู่การพิจารณาผลลพัธ์ของบุคคลภายในองคก์ร 

กกกกกกกก    3.3.5 การมุ่งทีทีม (Team Orientation) เป็นระดบัของงานกิจกรรม โดยมีการจดั

องคก์รในลกัษณะการทาํงานเป็นทีมมากกวา่การทาํงานส่วนตวั 

กกกกกกกก    3.3.6 การกระทาํเชิงรุก (Aggresiveness)  เป็นระดบับุคคลทีมีการทาํงานในลกัษณะ

เชิงรุก และมีการแข่งขนัมากกวา่ทาํไปเรือยๆ 

  3.3.7 ความคงที (Stability) เป็นระดบัซึงกิจกรรมองคก์รเนน้เกียวกบัการบาํรุงรักษา

สถานการณ์ซึงตรงขา้มกบัการตอ้งเจริญเติบโต  

 3.4 รูปแบบของวฒันธรรมองค์กร  

  แสดงถึงรูปแบบของวฒันธรรมองค์กร (รังสรรค์  ประเสริฐศรี 2548 : 204-205) 

โดยมีรายละเอียดดงันี 
  3.4.1 วฒันธรรมหลกั (Core Culture) หรือ วฒันธรรมเด่น (Dominant Culture) เป็น
ความเชือร่วมกนัของสมาชิกในองคก์ร กาํหนดโดยสมาชิกขององคก์รทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของเขา (Robbins 2001 : 512, อา้งถึงใน รังสรรค ์  ประเสริฐศรี 2548 : 204) ดงันนัวฒันธรรมหลกั

หรือวฒันธรรมเด่นจึงเปรียบเสมือนบุคลิกภาพขององคก์ร ถึงแมว้า่บุคคลจะมาจากทีทีแตกต่างกนัมี

พืนฐานหรือระดบัชนัในองคก์รทีแตกต่างกนั แต่สมาชิกทุกคนในองคก์รจะตอ้งเรียนถึงวฒันธรรม

หลกัขององคก์รอยา่งเคร่งครัด  

  3.4.2 วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย (Subcultures) คือ กลุ่มบุคคลทีมีค่านิยมและความเชือถือ

มีความรับผดิชอบในการทาํงานร่วมกนั และมีลกัษณะส่วนบุคคลทีคลา้ยคลึงกนั องคก์รจะประกอบดว้ย  

กลุ่มวฒันธรรมยอ่ยของผูที้ปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเดียวกนั กลุ่มยอ่ยของผูมี้เชือชาติและศาสนาเดียวกนั 

กลุ่มย่อยของผูที้มีอายุและเพศเดียวกนั หรือเป็นค่านิยมย่อยภายในองคก์ร การกาํหนดโดยแผนก
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หรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ (Robbins 2001 : 512, อา้งถึงใน รังสรรค์  ประเสริฐศรี 2548 : 204) 

หรือเป็นรูปแบบของค่านิยมและปรัชญาทีเป็นเอกลกัษณ์ในกลุ่มทีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมหลกัของ

ระบบขององค์กรหรือระบบสังคม (Schermerhorn, Hunt and Osborn 2003 : 265, อา้งถึงใน 

รังสรรค์  ประเสริฐศรี 2548 : 205) หรือเป็นวฒันธรรมย่อยขององค์กรทีเกิดจากลกัษณะของ

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร หรือเป็นรูปแบบเฉพาะของค่านิยมและปรัชญาภายในกลุ่ม ซึง

อาจจะไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมหลกัหรือวฒันธรรมเด่นขององคก์รหรือระบบสังคมทีใหญ่กวา่  

  3.4.3 วฒันธรรมทีขดัแยง้ (Countercultures) เป็นรูปแบบของวฒันธรรมและปรัชญา

ทีต่อตา้นกบัระบบองคก์รหรือระบบสังคม (Schermerhorn, Hunt and Osborn 2003 : 265, อา้งถึงใน 

รังสรรค์  ประเสริฐศรี 2548 : 205) ตวัอย่าง การรวมกิจการ และการซือกิจการอาจก่อให้เกิด

วฒันธรรมทีขดัแยง้ ดงันนัในการร่วมลงทุนผูบ้ริหารควรมองหาผูร่้วมลงทุนทีมีค่านิยมในวฒันธรรม

ทีสอดคลอ้งหรือคลา้ยคลึงกบัวฒันธรรมของบริษทั เพือป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางดา้นวฒันธรรม 

 3.5 หน้าทีของวฒันธรรมองค์กร  

  วฒันธรรมองค์กรมีหน้าทีหลากหลายและเป็นประโยชน์แก่องคก์ร (ธนวรรธ                

ตงัสินทรัพยศิ์ริ 2550 : 309) ดงัต่อไปนี 
กกกกกกกก    3.5.1 วฒันธรรมในองค์กรมีบทบาทในการกาํหนดขอบเขต (Boundary Defining 

Role) ในการแบ่งแยกองคก์รหนึงใหแ้ตกต่างจากองคก์รหนึง  
กกกกกกกก    3.5.2 วฒันธรรมองคก์รทาํหนา้ทีถ่ายทอดคุณลกัษณะเด่นของสมาชิกในองคก์ร  

กกกกกกกก    3.5.3 วฒันธรรมองคก์รช่วยใหก้ระบวนการถ่ายทอดความผกูพนัจากรุ่นสู่รุ่น 

กกกกกกกก    3.5.4 วฒันธรรมองคก์รทาํหนา้ทีช่วยใหเ้กิดเสถียรภาพในระบบสังคม 

กกกกกกกก    3.5.5 คลา้ยตวัเชือมให้กับสมาชิกในองค์กรให้มีมาตรฐานในการพูดและปฏิบติั

อยา่งเดียวกนั 

กกกกกกกก    3.5.6 วฒันธรรมองคก์รเปรียบเสมือนกลไกในการสร้างการรับรู้ และกลไกในการ

ควบคุมทีเป็นแนวทางและสร้างทศันคติและพฤติกรรมของพนกังาน 

 3.6 บทบาทวฒันธรรมองค์กร 

  ศิริวรรณ  สรีรัตน์ และคณะ (2541 : 314) กล่าวว่า องค์กรแต่ละองค์กรจะมี

ประสิทธิภาพมากน้อยขึนอยู่กบัความพร้อมเพรียงของบุคลากร ความกระตือรือร้นในการทาํงาน

ร่วมกนั เพือความสําเร็จขององคก์ร วฒันธรรมองคก์รเป็นปัจจยัสําคญัในการกระตุน้ให้พนกังาน
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ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมภายในองคก์ร และอุปสรรคบางประการ

เกียวกบัวฒันธรรมองคก์ร 

  หน้าทีของวัฒนธรรมองค์กร (Cultures Function) วฒันธรรมเป็นตวัก่อให้เกิด

รูปแบบการทาํงานขององคก์ร (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2541 : 314) วฒันธรรมองคก์รเป็นสิง

ยดึเหนียวจิตใจของพนกังาน เป็นความเชือของสัญลกัษณ์ขององคก์ร ดงันนัหนา้ทีของวฒันธรรม

องคก์ร จึงประกอบไปดว้ย  

  3.6.1 วฒันธรรมทีมีขอบเขตทีชัดเจนจะสามารถแบ่งแยกองค์กรหนึงให้แตกต่าง

จากอีกองคก์ร เนืองจากรูปแบบวฒันธรรมทีแตกต่างกนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2541 : 314)   
  3.6.2 วฒันธรรมทีชัดเจนสามารถทาํให้สมาชิกองค์กรจาํแนกสิงต่างๆได้ว่าการ

กระทาํนนัถูกตอ้งหรือไม่ เป็นการปฏิบติัตามแนวทางทีผูเ้ริมก่อตงัไดก้าํหนดไว ้(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 

และคณะ 2541 : 314)   
  3.6.3 วฒันธรรมจะทาํใหส้มาชิกเกิดการผกูพนัร่วม ซึงมีอิทธิพลเหนือผลประโยชน์

ส่วนตวั (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2541 : 314)   

  3.6.4 ส่งเสริมระบบสังคมใหมี้เสถียรภาพ วฒันธรรมเปรียบเสมือนสิงโน้มนา้วใจ

ในสังคมทีจะทาํให้สมาชิกเขา้ด้วยกนัแล้วมีมาตรฐานทีเหมาะสม โดยสมาชิกควรพูดหรือทาํใน

ทิศทางเดียวกนั (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2541 : 314)   

  3.6.5 วฒันธรรมเปรียบเสมือนกลไกในการควบคุมและชีนาํทศันคติและพฤติกรรม

ของสมาชิก (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2541 : 314)   

 3.7 วฒันธรรมองค์กรมีผลต่อผู้บริหาร  

  การตดัสินใจดาํเนินงาน กาํหนดทิศทางการทาํงาน หรือวิธีการดาํเนินงานของ

ผูบ้ริหารองคก์รต่างๆ อาจอยูภ่ายใตว้ฒันธรรมองคก์รนนัๆ (วรัิช  สงวนวงศว์าน 2547 : 23) โดยมี

หนา้ทีการจดัการ ดงัต่อไปนี 
  3.7.1 การวางแผน (Planning) การจะลงทุนหรือใชก้ลยทุธ์แบบเสียงมากหรือเสียงนอ้ย 

ให้ความสาํคญักบัสิงแวดลอ้มต่างๆขององคก์รทงัภายนอกและภายใน หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั

องคก์ร ตอ้งคาํนึงถึง ค่านิยม หรือวฒันธรรมองคก์รทียดึถือมาโดยตลอด (วรัิช  สงวนวงศว์าน 2547 : 23) 

  3.7.2 การจดัองคก์ร (Organizing) การแบ่งงาน การจดัสายการบงัคบับญัชา การรวม

หรือกระจายอาํนาจ (วิรัช  สงวนวงศ์วาน 2547 : 23) อาํนาจหน้าที หรือความมีเอกภาพในการ
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บงัคบับญัชา ทียดึถือปฏิบติัมา ความยาํเกรงในอาํนาจ บารมีเป็นการส่วนตวั หรือเป็นญาติพีนอ้งกบั

เจ้าของกิจการ การปะเมินความดีความชอบสวสัดิการต่างๆ ทีเคยปฏิบติัมา ล้วนกระทบต่อ

การบริหารหน่วยงาน และทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร  

  3.7.3 การนาํ (Leading) การเลือกใช้รูปแบบผูน้าํให้เหมาะสมกบัองค์กร การสร้าง

แรงจูงใจให้พนกังานทาํงาน (วิรัช  สงวนวงศ์วาน 2547 : 23) รวมทงัการปรับบุคลิกภาพของ

พนกังาน มนุษยสัมพนัธ์ การสอนงาน การสือสารภายในองค์กร การนาํอาจตอ้งมีการปรับเปลียน

ใหม่เพือใหอ้งคก์รสามารถต่อสู้แข่งขนักบัธุรกิจคู่แข่งได ้ 

  3.7.4 การควบคุม (Controlling) การวดัผลงาน การกาํหนดมาตรฐาน และการแกไ้ข

ปรับปรุงการปฏิบติังาน ควรทาํแบบใด ใชเ้ครืองมืออะไร และสามารถเปลียนแปลงแกไ้ขปรับปรุง

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด (วิรัช  สงวนวงศว์าน 2547 : 23) 
 3.8  อุปสรรคของวฒันธรรมองค์กร  

  อุปสรรคทางดา้นวฒันธรรมองคก์ร วฒันธรรมสร้างความผกูพนัให้เกิดกบัองคก์ร 

และสร้างความสอดคลอ้งของพฤติกรรมพนกังาน โดยการบอกพนกังานวา่ควรทาํสิงใด หรืออะไร

ทีสําคญั (ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศิ์ริ 2550 : 310)  แต่ในทางกลบักนัวฒันธรรมองคก์รก็มีผลในเชิงลบ

กบัระดบัความมีประสิทธิผลขององคก์รดว้ย อุปสรรคทีเกิดจากวฒันธรรมองคก์ร มีดงัต่อไปนี 

  3.8.1 อุปสรรคต่อการเปลียนแปลง (Barriers to Change) วฒันธรรมองคก์รจะมี

ผลในเชิงลบต่อองค์กรถ้าสภาพแวดล้อมในการทาํธุรกิจมีระดบัการเปลียนแปลงสูง (Dynamic) 

(ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศิ์ริ 2550: 310) ทาํให้มีการเปลียนแปลงภายในองค์กรเพือให้การทาํงาน

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล เมือการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มเป็นไปอยา่งรุนแรงวฒันธรรม

องคก์รทียดึถือวธีิการทาํงานแบบเดิมอยา่งมากอาจทาํใหก้ารปฏิบติังานเกิดการชะงกังนัขึนได ้ทาํให้

องคก์รไม่สามารถปรับเปลียนไดท้นักบัเหตุการณ์  

  3.8.2 อุปสรรคในการสร้างความหลากหลาย (Barriers To Diversity) การคดัเลือก

พนักงานมกัมุ่งเน้นพนกังานทีสามารถเขา้กบัค่านิยมหลกัขององค์กรได้ ช่วยให้พนักงานเขา้กบั

องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารมีความมุ่งหวงัทีจะเปิดรับสิงแปลกใหม่ทีคนเหล่านนั

จะนาํเขา้มาปรับปรุงพฒันาองคก์ร (ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศิ์ริ 2550 : 310) ดงันนัวฒันธรรมองคก์ร

ทีเขม้แข็งจะบีบใหพ้นกังานใหม่ปรับตวัให้เขา้กบัองคก์รเพือเป็นทียอมรับ เมือองคก์รมีการ

เปลียนแปลงนนัไดท้าํลายจุดแข็งของคนเหล่านนั ส่งผลให้ไม่สามารถแสดงแนวความคิดใหม่ๆ

เพือพฒันาและปรับปรุงองคก์รได ้ 

  3.8.3 อุปสรรคในการควบรวมกิจการ (Barrier to Acquisition and Mergers) การ

ควบรวมกิจการมกัคาํนึงดา้นผลประโยชน์ทางดา้นการเงินและการตลาดเท่านนั แต่ในปัจจุบนัให้
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ความสาํคญักบัความสอดคลอ้งของวฒันธรรมทงัสององคก์รดว้ย (ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศิ์ริ 2550 : 

310) หลายครังในอดีตการควบโอนหรือควบรวมกิจการทาํให้เกิดความลม้เหลว สาเหตุเกิดจาก

ความขดัแยง้ทางดา้นวฒันธรรมองคก์ร  

  จากการศึกษาทฤษฎีดา้นวฒันธรรมองค์กร ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า วฒันธรรมองค์กร

ประกอบด้วย ค่านิยม บรรทดัฐาน ประเพณี กรอบแนวคิด ธรรมเนียมปฏิบติั ส่งผลกระทบต่อ

ความสาํเร็จขององคก์ร เนืองจากการสร้างวฒันธรรมองคก์รทีดีส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรมทีดี

ของบุคลากรในองค์กร  ภายหลงัการควบรวมกิจการเกิดความแตกต่างของวฒันธรรมองค์กร

ระหว่างสององค์กร ทาํให้เกิดความขดัแยง้ดา้นวฒันธรรมองค์กร ทงัดา้นทศันคติ และพฤติกรรม

ต่างๆทีมีต่อองคก์ร เป็นสาเหตุทาํให้การควบรวมกิจการเกิดความลม้เหลวได ้หากองคก์รคาํนึงแต่

ผลลพัธ์ทางดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียวจะไม่สามารถนาํพาองคก์รให้ประสบความสําเร็จอยา่งยงัยืน

ได ้ ดงันนัองค์กรควรบริหารวฒันธรรมองค์กรอย่างชดัเจน โดยการสาํรวจความคิดเห็น ทศันคติ 

ปัญหา อุปสรรค ในการทาํงานของบุคลากรภายหลงัการควบรวมกิจการ เพือนาํมาปรับกลยุทธ์ให้

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานควบคู่กบัการบริหารทางการเงินเพือมุ่งสู่ความสาํเร็จในระยะยาว   

 

4. ทฤษฎภีาวะผู้นํา 
 สุธรรม  รัตนโชติ (2552 : 377) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ (Leadership) หมายถึง กระบวนการ

ใชอิ้ทธิพลใหผู้อื้นทาํงาน เพือใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย โดยใชอิ้ทธิพลแบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ ภาวะผูน้าํมีปัจจยัเกียวขอ้ง 3 ประการ คือ คน งาน และสิงแวดลอ้ม  

 ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศ์ิริ (2550 : 217) กล่าวว่า ภาวะผูน้าํ (Leadership) หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลในการใชอ้าํนาจและจูงใจให้ผูอื้นปฏิบติัตามจนบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

หรือเป็นศิลปะ กระบวนการในการใชอิ้ทธิพลให้ผูอื้นทาํตามจนประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย

ของกลุ่ม 

 ณฐัยา  สินตระการผลและวนัดี  ม่านศรีสุข (2549 : 64) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ (Leadership) 

หมายถึง การจูงใจผูอื้นใหคิ้ดในเชิงสร้างสรรค ์เพือร่วมกนัสร้างผลสําเร็จทียงัยืนให้แก่องคก์ร และ

ต่อปัจเจกบุคคล 

 วรัิช  สงวนวงศว์าน (2547 : 205) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ (Leadership) หมายถึง กระบวนการ 

ทีมีอิทธิพลต่อกลุ่มเพือใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่ม 

 Stogdill (1974 : 4, อา้งถึงใน สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 2547 : 21-22) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ 

(Leadership) หมายถึง เป็นกระบวนการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเป้าหมายและการ

บรรลุเป้าหมาย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

34 

 นิตย ์ สัมมาพนัธ์ (2546 : 31) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ (Leadership) หมายถึง พลงัอยา่งหนึงที

สามารถส่งแรงกระทาํอนัก่อใหเ้กิดการขบัเคลือนกลุ่มคนและระบบองคก์ร ไปสู่การบรรลุเป้าประสงค ์

 เนตร์พณัณา  ยาวริาช (2546 : 110, 141) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํ (Leadership) หมายถึง การ

ใชค้วามสามารถส่วนบุคคลโนม้นา้วให้ผูอื้นยินดีปฏิบติังานให้ดว้ยความเต็มใจ ทาํให้ผูอื้นทาํงาน

ใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคที์ตอ้งการ 
 ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้าํ (Leadership) หมายถึง กระบวนการทีทาํใหบุ้คคลต่างๆทาํ

กิจกรรมร่วมกนัถึงพร้อมดว้ยความเขา้ใจ และเกิดความผกูพนักบัสิงทีจะดาํเนินการ (Drath and Palus 

1994 : 4, อา้งถึงใน สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 2547 : 22) เช่น การใชอิ้ทธิพล ชีนาํทิศทาง แนวทาง การ

กระทาํ และการแสดงความคิดเห็น (Warren Bennis and Burt Nanus 1985 : 21, อา้งถึงใน สมบูรณ์  

ศิริสรรหิรัญ 2547 : 22) เพือผลกัดนัใหส้มาชิกในองคก์รทาํงานให้บรรลุเป้าหมายและนาํไปสู่

ความสาํเร็จขององคก์ร 
 4.1 บทบาทภาวะผู้นํา 

  การศึกษาวจิยัและสรุปบทบาทหนา้ทีของผูน้าํจากนกัทฤษฎี 2 กลุ่ม (Stogdill 1974,    

อา้งถึงใน สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 2547 : 30) ไวด้งัต่อไปนี 

  4.1.1 กลุ่มนักทฤษฎบีริหารเก่า (Classical Theories of Management) กล่าววา่

หนา้ทีหลกัของผูบ้ริหาร (Stogdill 1974, อา้งถึงใน สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 2547 : 30) มี 3 ประเภท

ดงันี 

   4.1.1.1 การวางแผน (Planning) 
   4.1.1.2 การจดัการองคก์รและโครงสร้าง (Organization) 

   4.1.1.3 การควบคุมบงัคบับญัชา (Controlling) 

  4.4.2 กลุ่มนักทฤษฎพีฤติกรรมนิยม (Behavioral Theories ) จาํแนกหนา้ทีของผูน้าํ 

(Stogdill 1974, อา้งถึงใน สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 2547 : 30) ไว ้6 ประเภท ดงันี 
   4.4.2.1 ศึกษาและทาํความเข้าใจจุดมุ่งหมายและพยายามรักษาทิศทางของ

จุดมุ่งหมาย 

   4.4.2.2 จดัหาสือหรือเครืองมือเครืองใชที้เป็นปัจจยัสาํคญัทาํให้งานสาํเร็จตาม

เป้าหมาย 

   4.4.2.3 จดัสรรอตัรากาํลงัและรักษาโรคโครงสร้างของกลุ่มไว ้

   4.4.2.4 ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้การทาํงานกลุ่มและใหมี้ปฏิสัมพนัธ์

ซึงกนัและกนั 

   4.4.2.5 รักษาความเป็นปึกแผน่ของกลุ่มและความพึงพอใจของสมาชิกไว ้
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   4.4.2.6 อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติัการของกลุ่ม 

   ภาระหนา้ทีของผูน้าํทีกาํหนดโดยนกัพฤติกรรมศาสตร์ เกิดจากผลการศึกษาวิจยั

เรือง กระบวนการกลุ่ม (Stogdill 1974, อา้งถึงใน สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 2547 : 30) นกัวิจยักลุ่มนี  

มีความสนใจเรืองการปฏิบติังานทีมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั และความพึงพอใจของสมาชิกทีมี

ต่อกลุ่ม  

   Murphy (1996 : 26, อา้งถึงใน สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 2547 : 34) กล่าวถึง 

บทบาทโดยทวัไปของภาวะผูน้าํโดยสรุปได ้ดงันี 

   1. บทบาทในการเป็นนกัคดัเลือก (The Selector)โดยคดัเลือกคนให้เหมาะสม

กบังาน บทบาทในการเป็นนกัประสาน สานสัมพนัธภาพดว้ยการสือสารและปรับทศันคติทางลบ

ใหเ้ป็นทางบวก  

   2. บทบาทในการเป็นนกัแก้ไขปัญหา (The Problem Soler) แกไ้ขปัญหาให้

ตรงกบัสาเหตุหรือวตัถุประสงค ์ 

   3. บทบาทในการเป็นนกัประเมินทีดี (The Evaluator) โดยดาํเนินการตาม

ขนัตอน คือ การประเมินรายบุคคล แนะนาํเพือพฒันาศกัยภาพ สนบัสนุนผูที้มีแรงเสริมทางบวก 

   4. บทบาทในการเป็นนกัเจรจาต่อรอง (The Negotiator) เพือส่วนรวมในการ

แกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

   5. บทบาทในการเป็นนักประสานรอยร้าว (The Healer) สามารถเชือม

ความสัมพนัธ์ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

   6. บทบาทในการเป็นผูป้กครอง (The Protector) โดยปกป้ององค์กรมิให้

เกิดผลกระทบดา้นลบ  

   7. บทบาทในการเป็นผูเ้สริมพลงัร่วม (The Synergizer) รู้จกัปรับตวัในการ

เผชิญปัญหาและปรับปรุงตนเอง 

 4.2 พฤติกรรมภาวะผู้นํา 

  ทฤษฎีเกียวกบัผูน้าํไดศึ้กษาวิจยัถึงพฤติกรรมต่างๆของผูน้าํในองคก์รมาโดยตลอด   

เพือคน้หาพฤติกรรมผูน้าํทีมีประสิทธิภาพ (เนตร์พณัณา ยาวิราช 2546 : 115) จากการวิจยัของ

ลิปปิททแ์ละไวท ์แห่งมหาวทิยาลยัไอโอวา่ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูน้าํ พบวา่ผูน้าํมี 3 แบบ คือ 

  4.2.1 ผูน้าํแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership Style) หมายถึง ผูน้าํทีมีพฤติกรรม

การทาํงานทียดึตนเองเป็นหลกั (เนตร์พณัณา ยาวริาช 2546 : 115) เป็นลกัษณะผูน้าํแบบรวมอาํนาจ

การตดัสินใจดว้ยตนเอง เป็นผูส้ังการให้พนักงานนาํไปปฏิบติั มีการควบคุมบงัคบับญัชาอย่าง
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ใกล้ชิด กาํหนดการทาํงานทีชัดเจน แสดงความเป็นนายต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีการลงโทษหาก

พนกังานฝ่าฝืนหรือความผดิ ทาํใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกไม่พอใจต่อตวัผูน้าํ และอาจแสดงออกถึง

ความกา้วร้าวได ้ 

  4.2.2 ผูน้าํแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership Style) หมายถึง ผูน้าํทีให้

เสรีภาพแก่พนกังานใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีการกระจายอาํนาจ เปิดโอกาสให้พนกังานได้

แสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการทาํงาน และมีความเชือมนัในความสามารถของพนักงาน 

(เนตร์พณัณา ยาวิราช 2546 : 115-116) 

  4.2.3 ผูน้าํแบบเสรีนิยม(Laissez-Faire Leadership Style) หมายถึง ผูน้าํทีปล่อยให้

พนกังานทาํงานไดอ้ยา่งมีเสรีภาพเตม็ทีโดยผูน้าํจะไม่เขา้ไปเกียวขอ้ง ไม่มีบทบาทมากนกั เป็นเพียง

ผูดู้แลอยูห่่างๆ เท่านนั ทาํใหบ้างครังพนกังานไม่สามารถหาขอ้สรุปไดแ้ละอาจเกิดความขดัแยง้กนั 

(เนตร์พณัณา ยาวิราช 2546 : 116) 

  การศึกษาพบวา่ผูน้าํแบบประชาธิปไตยเป็นทีพึงพอใจกับพนักงานมากกว่าผูน้าํ

แบบเผด็จการ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2545 : 281) ความแตกต่างทีสาํคญัของผูน้าํทงั 3 แบบ 

คือ ลกัษณะของการตดัสินใจ โดยมีรายละเอียดดงัตารางที 2 

 
 

ตารางที 2  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบผูน้าํกบัพนกังาน 
 
 

1. ผู้นําแบบเผด็จการ 

(Autoratic Leadership Style) 

2. ผู้นําแบบประชาธิปไตย 

(Democratic Leadership Style) 

3. ผู้นําแบบเสรีนิยม 

(Laissez-Faire Leadership Style) 
ลกัษณะของผู้นํา 

1. ยึดมนัในตาํแหน่ง 

 

2. มีความเชือใจลูกนอ้งเพียง

เลก็นอ้ย 

 

3. เชือวา่ค่าตอบแทนเป็นสิงจูงใจ

เพียงสิงเดียว 

4. การใชค้าํสงัทาํให้งานบรรลุผล

สาํเร็จ โดยไม่สนใจคาํถามจาก

ลูกนอ้งและไม่ตอ้งการคาํอธิบาย

ชีแจงใดๆทงัสิน 

ลกัษณะของผู้นํา 

1. การตดัสินใจมีการแบ่งกนั

ระหวา่งผูน้าํกบัพนกังาน 

2. เมือผูน้าํมีความจาํเป็นหรือ

ถูกผลกัดนัใหต้ดัสินใจ เขาจะมี

เหตุผลชีแจงต่อพนกังาน 
3.ยอมรับคาํวิจารณ์และการ     

ยกยอ่งโดยปราศจากอคติ 

ลกัษณะของผู้นํา 

1.ไม่มีความเชือมนัในความสามารถ

ของความเป็นผูน้าํ 

2. ผูน้าํไม่สามารถกาํหนดเป้าหมาย

ให้แก่พนกังานได ้
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ตารางที 2 (ต่อ) 
   
1. ผู้นําแบบเผด็จการ 

(Autoratic Leadership Style) 

2. ผู้นําแบบประชาธิปไตย 

(Democratic Leadership Style) 

3. ผู้นําแบบเสรีนิยม 

(Laissez-Faire Leadership Style) 
ลกัษณะของพนักงาน 

1. ไม่ตอ้งรับผดิชอบจากการ

ปฏิบติังานเพียงทาํตามคาํสงัเท่านนั 

2. มีผลงานดีเมือผูน้าํอยู ่แต่

ผลงานแยล่งเมือผูน้าํไม่อยู ่
 

 

ลกัษณะของพนักงาน 

1. ยอมรับความคิดและการ

เปลียนแปลงใหม่ๆ 

2. พนกังานจะรู้สึกวา่ประสบ

ความสาํเร็จ 

3. ประสิทธิภาพของงานและ

ผลผลิตสูง 

4.พฒันาความรู้สึกของ

พนกังานให้มีความมีความ

รับผดิชอบ 

ลกัษณะของพนักงาน 

1. การตดัสินใจต่างๆสามารถกระทาํ

ไดโ้ดยใครกไ็ดต้ามความสมคัรใจ 

2. ผลผลิตทวัไปจะตาํและงานไม่มี

ระบบ 

3. บุคคลแต่ละคนมีความสนใจต่อ

การทาํงานเพียงเลก็นอ้ย 

4. ขวญักาํลงัใจและทีมงานอยูใ่น

ระดบัตาํ 

 

 

ทีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, องคก์ารและการจดัการ (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธรรมสาร 
จาํกดั, 2545), 182. 
 

 4.3  คุณลกัษณะภาวะผู้นํา 

  ทฤษฎีดา้นคุณลกัษณะภาวะผูน้าํเป็นทียอมรับเรือยมาตงัแต่ 1904-1948 ไดค้น้พบ

คุณลกัษณะต่างถึง 100 กว่าลกัษณะ (เนตร์พณัณา  ยาวิราช 2546 : 114) ผูน้าํในยุคปัจจุบนัทีมี

ประสิทธิภาพประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ดงัต่อไปนี  

  4.3.1 มีแรงขบัสูง (Drive) หมายถึง คุณลกัษณะของผูน้าํทีมีความพยายามทาํให้

บรรลุความสาํเร็จสูงสุด มีความกระตือรือร้น พยายามทาํงานใหส้าํเร็จแมว้า่จะมีอุปสรรค มีความคิด

ริเริม ความต้องการประสบความสาํเร็จของผูบ้ริการ หมายถึง การเจริญเติบโตขององค์กร        

(เนตร์พณัณา ยาวิราช 2546 : 114) 

  4.3.2 มีแรงจูงใจสูง (Leadership Motivation) หมายถึง คุณลกัษณะทีผูน้าํมีความ

ตอ้งการอาํนาจสูง ชอบเป็นผูน้าํมากกว่าเป็นผูต้าม มีความตอ้งการอาํนาจเพือพยายามมีอิทธิพล

เหนือผูอื้นทาํใหผู้อื้นยอมรับ ไวว้างใจ และทาํงานให้สาํเร็จ (เนตร์พณัณา  ยาวริาช 2546 : 114) 
  4.3.3 มีความไวว้างใจ (Integrity) หมายถึง  ผูน้าํทีมีคุณลกัษณะกระทาํตามคาํพดู 

รักษาคาํมนัสัญญา เพือทาํให้เกิดความไวว้างใจ  และมีความสัตยซื์อเพือทาํใหบุ้คคลอืนเกิดความเชือถือ

เท่านนั (เนตร์พณัณา  ยาวริาช 2546 : 115) 
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  4.3.4 มีความเชือมนัใจตนเอง (Self-Confidence) หมายถึง ผูน้าํมีความมันใจใน

ตนเอง ชอบทาํงานทีทา้ทายความสามารถ มีความเชือมนัว่าทาํงานได้สาํเร็จแมว้่าจะมีอุปสรรค 

การตดัสินใจในสถานการณ์ความไม่แน่นอนดว้ยความมนัใจในตนเอง (เนตร์พณัณา  ยาวริาช 2546 : 

115) 

  4.3.5 มีความรู้ในดา้นธุรกิจ (Knowledge of  the Business) หมายถึง ผูน้าํมีความรู้

มากในเชิงธุรกิจ (เนตร์พณัณา ยาวิราช 2546 : 115) เช่น อุตสาหกรรม การแข่งขนั เทคโนโลยต่ีางๆ 

เป็นผูน้าํทีชอบแสวงหาความรู้ชอบการเรียนรู้ มีความเฉลียวฉลาด มีความกา้วหนา้ในอาชีพสูง และ

มีความเชียวชาญในเรืองเกียวกบัการทาํงานในองคก์ร  

  ทฤษฎีคุณลกัษณะภาวะผูน้าํ เป็นทฤษฎีทีเกียวกบัลกัษณะเฉพาะตวัของผูน้าํ เพือ

คาดคะเนประสิทธิผลของผูน้าํโดยถือเกณฑ์ลกัษณะส่วนตวั (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ 2545 : 

282)  เช่น บุคลิกภาพ ทกัษะและลกัษณะทางกายภาพ คุณลกัษณะของผูน้าํจะแตกต่างกนัในแต่ละ

สถานการณ์ จึงแสดงคุณลกัษณะและทกัษะของผูน้าํทีมีประสิทธิผลไว  ้ดงัตารางที 3 
 

ตารางที 3 แสดงลกัษณะผูน้าํทีมีประสิทธิผล (Characteristics of  Effective Leader) 
 

 

คุณลกัษณะ (Traits) ทกัษะ (Skills) 

1 .รู้จกัปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ 

2. มีความตืนตวัต่อสภาวะแวดลอ้มทางสังคม 

3. มีความทะเยอทะยานสูง  

4. มีความเชือถือและสามารถสร้างสรรคป์ระโยชน์ 

5. มีลกัษณะประนีประนอม 

6. มีความเด็ดขาด 

7. เป็นทีพึงพาของลูกนอ้งได ้

8. เป็นผูท้รงอาํนาจ 

9. มีความสามารถในการทาํงานทีตอ้งใชค้วามคิดมาก 

10. มีความมนัใจในตนเองสูง 

11. เผชิญหนา้กบัเหตุการณ์ทีมีความยุง่ยาก 

12. มีความรับผดิชอบสูง 

1. มีความเฉลียวฉลาด 

2. มีทกัษะดา้นความคิด 

3. มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์

4. มีทกัษะเชิงการทูต รู้จกัผกูมิตรไมตรี 

5. มีวาทศิลป์ มีทกัษะทางการพดู 

6. มีความรู้เกียวกบังาน 

7. มีทกัษะในการจดัการอยา่งเป็นระบบ 

8. มีทกัษะในการชกัจูงใจผูอื้น 

9. มีทกัษะทางสังคมสูง 

 

ทีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, องคก์ารและการจดัการ (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธรรมสาร 

จาํกดั, 2545), 283.  
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 4.4 ทกัษะภาวะผู้นํา 

  สมพงษ ์  เกษมสิน (2523 : 76-77, อา้งถึงใน สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 2547 : 61-62) 

กล่าวถึงทกัษะภาวะผูน้าํทีทาํใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 

  4.4.1 ทกัษะทางดา้นภาษา ผูน้าํตอ้งมีความสามารถในการติดต่อสือสารในองคก์ร 

ทงัในระบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือช่วยลดปัญหาการติดต่อสือสารทีผดิพลาดได ้

  4.4.2 ทกัษะดา้นเหตุผล ผูน้าํตอ้งมีความสามารถดา้นเหตุผล เนืองจากทาํใหผู้บ้ริหาร

หาเหตุผลจากสาเหตุต่างๆและแปลความหมายจากสิงนนัได ้

  4.4.3  ทกัษะดา้นความจาํ ผูน้าํตอ้งมีความสามารถในการจดจาํ ซึงเกียวกบัความสามารถ

ทางสมองและความสามารถทีจะนาํไปปฏิบติั 

  4.4.4 ทกัษะดา้นความความรู้ทวัไป ผูน้าํตอ้งมีความสามารถในการเรียนรู้ การรวบรวม 

แยกแยะปัญหา และสรุปขอ้ปัญหาต่างๆได ้

  4.4.5 ทกัษะดา้นการวนิิจฉยั เป็นความสามารถของผูบ้ริหารทีเกิดจากการใคร่ครวญ 

ไตร่ตรองและการตดัสินใจ เกียวกบัการวางแผนและความตอ้งการของลูกคา้ 

  4.4.6 ทกัษะในการยดืหยุน่ตนเอง  ผู ้นาํต้องมีความสามารถในการยืดหยุ่นต่อ

เหตุการณ์ต่างๆ ได ้

  Frigon and Jackson (1996 : 3, อา้งถึงใน สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 2547 : 62) กล่าวถึง 

ทกัษะทีจาํเป็นสาํหรับผูน้าํ 14 ประการ ดงัต่อไปนี 
  1. การวางแผน (Planning) 

  2. ความเป็นผูน้าํในทีมงาน (Team Leadership) 

  3. มีความรับผดิชอบเกียวกบัการเงิน (Fiscal Responsibility) 

  4. การตดัสินใจ (Decision Making) 

  5. การประเมินสถานการณ์ (Situation Assessment) 

  6. การสือสาร (Communication) 

  7. การจดัการ (Management) 

  8. การชีแนะ (Coaching) 

  9. การใหค้วามรู้ (Teaching) 

  10. การอาํนวยความสะดวก (Facilitating) 

  11. การดาํเนินการประชุมอยา่งมีประสิทธิผล (Effective Meeting Management) 

  12. การตดัสินใจโดยยดึขอ้เท็จจริงเป็นหลกั (Fact-Based Decision Making) 

  13. มีความรู้ในเชิงธุรกิจ (Business Knowledge) 
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  14. มีความรู้ดา้นเทคนิค (Technical KSnowledge) 

 4.5 ทฤษฎีเกยีวกบัภาวะผู้นํา 

  การพิจารณาภาวะผูน้าํเป็นบุคคลและเป็นกลุ่ม ในทางทฤษฎีแล้วมีการพิจารณา

ภาวะผูน้าํเป็นไว ้3 แนวทาง (สุธรรม  รัตนโชติ 2552 : 377) ดงัต่อไปนี 
  4.5.1 ภาวะผูน้าํตามลักษณะ (Trait  Approach) เน้นการจาํแนกภาวะผูน้าํจาก

สติปัญญา อารมณ์ ลักษณะทางกายภาพ  และลักษณะอืนๆของบุคคลทีทาํให้การทาํงานมี

ประสิทธิผล (สุธรรม  รัตนโชติ 2552 : 377) ไดแ้ก่ สติปัญญา บุคลิกภาพ ความสามารถในการควบคุม 

ปัจจุบนัไม่นิยมใชภ้าวะผูน้าํแนวลกัษณะในการอธิบายภาวะผูน้าํ เนืองจากไม่ไดรั้บการยอมรับ  

  4.5.2 ภาวะผูน้าํตามพฤติกรรม (Behavioral Approach) เน้นพฤติกรรมของผูน้าํ

กบัผูต้ามโดยมีงาน และพนกังานเป็นศูนยก์ลาง (สุธรรม  รัตนโชติ 2552 : 378) การพิจารณาภาวะ

ผูน้าํแนวพฤติกรรมและแนวลกัษณะ ประสบความลม้เหลวในการอธิบายธรรมชาติทีทาํให้ภาวะ

ผูน้าํมีประสิทธิภาพ  

  4.5.3 ภาวะผูน้าํตามสถานการณ์ (Situational Approaches) เนน้ความสาํคญัของการ

นาํธรรมชาติของสิงแวดลอ้มหรือสถานการณ์มาใชใ้นการอธิบายภาวะผูน้าํ (สุธรรม รัตนโชติ 2552 : 

378) ประกอบดว้ยหลายทฤษฎี ไดแ้ก่ ทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ของฟีลเดอร์ (Fiedler) ทฤษฎีผูน้าํ

เชิงสถานการณ์ ทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) ของเฮาส์ (House) ทฤษฎีผูน้าํเชิง

สถานการณ์ โมเดลของวรูมและเยตนั (Vroom and Yetton) และทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ของ

เฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard)  
 4.6 ทฤษฎภีาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ 
  การศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงสถานการณ์ทีสาํคญั ไดแ้ก่ ทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์

ของฟีลเดอร์ (Fiedler) ทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ ทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) 

ของเฮาส์ (House) ทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ โมเดลของวรูมและเยตนั (Vroom and Yetton) และ

ทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ของเฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard) เป็นตน้ (ธนวรรธ        

ตงัสินทรัพยศิ์ริ 2550 : 228) สรุปสาระสาํคญัของทฤษฎีได ้ดงันี 

  4.6.1 ทฤษฎีผู้นําเชิงสถานการณ์ของฟีลเดอร์ (Fiedler) คือ ทฤษฎีการจดัรูปแบบ

การเป็นผูน้าํ ทีสร้างความพึงพอใจเชิงสถานการณ์  (ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศิ์ริ 2550 : 229) ฟีลเดอร์

พบวา่มีตวัแปร 3 ประการ ดงันี 

   4.6.1.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและสมาชิก (Leader-Member Relations)  

   4.6.1.2 โครงสร้างงาน (Task Structure) 

   4.6.1.3  อาํนาจของตาํแหน่ง (Position Power)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

41 

   การกาํหนดความสัมพนัธ์ ในการสร้างความพึงพอใจเชิงสถานการณ์จากความ

พึงพอใจสูงสุด ไปยงัความพึงพอใจตาํสุด แบ่งเป็น 5 ช่องสถานการณ์ (ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศิ์ริ 

2550 : 229) โมเดลเชิงสถานการณ์ของฟีลเดอร์ (Fiedler Contingency Model) อธิบายความสัมพนัธ์

ระหวา่งความพึงพอใจในสถานการณ์กบัรูปแบบการเป็นผูน้าํต่างๆ เพือช่วยให้ผูน้าํพิจารณาวิธีทีดี

ทีสุดในแต่ละสถานการณ์ ฟีลเดอร์ มีวธีิการประเมินรูปแบบการเป็นผูน้าํ โดยสอบถามผูบ้ริหารให้

สร้างแบบสอบถามสันๆเกียวกบัสิงทีบุคคลพอใจทาํงาน เรียกว่า แบบทดสอบ LPC (Least 

Preferred  Co-Worker) คือ การถามคาํถามเพือประเมินผลบุคคล  เกียวกบัการใหค้วามสาํคญักบังาน

และการใหค้วามสาํคญักบับุคคล 
  4.6.2 ทฤษฎผีู้นําเชิงสถานการณ์ ทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย (Path-Goal Theory) 

ของเฮาส์ (House) การสร้างแนวทฤษฎีเส้นทางสู่เป้าหมาย เสนอแนะวา่หนา้ทีการจูงใจเบืองตน้ของ

ผูน้าํตอ้งจูงใจดา้นรางวลั เพือใหพ้นกังานทาํงานสู่เป้าหมายขององคก์ร (ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศิ์ริ 

2550 : 231) พฤติกรรมผูน้าํมี 4 ประการ ดงันี 

   4.6.2.1 ผูน้าํแบบบงการ (Directive Leadership) 
   4.6.2.2 ผูน้าํทีใหก้ารสนบัสนุน (Supportive Leadership) 

   4.6.2.3 ผูน้าํแบบมีส่วนร่วม (Participative Leadership) 

   4.6.2.4 ผูน้าํมุ่งความสาํเร็จ (Achievenment-Oriented Leadership) 

   ผูน้าํสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง  เพือให้พนักงานทาํงานและมี

ความพึงพอใจต่อองคก์ร (ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศิ์ริ 2550 : 231) ผูน้าํสามารถปรับเปลียนพฤติกรรม 

4 ประการได ้ขึนอยูส่ถานการณ์ทีเผชิญอยู ่
กกกกกกกก    4.6.3 ทฤษฎผีู้นําเชิงสถานการณ์ โมเดลของวรูมและเยตัน (Vroom and Yetton-
Jago) เป็นทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ทีสาํรวจการตดัสินใจทีเป็นแบบอยา่ง เกิดจากผลกระทบของ

ระดบัการมีส่วนร่วมของพนกังานในการตดัสินใจ (ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศิ์ริ 2550 : 233) ทฤษฎีนี

อาจเรียกวา่โมเดลความเป็นผูน้าํทีเป็นแบบอยา่ง เพือให้ผูบ้ริหารพิจารณารูปแบบทีมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เป็นหลกัในการตดัสินใจ โดยวรูมและเยตนั (Vroom and Yetton-Jago) พฒันาทางเลือกการ

ตดัสินใจเพือช่วยผูบ้ริหารพิจารณาปัญหาไดก้วา้งขวางขึน คาํถามไดส้าํรวจปัจจยัสถานการณ์ 4 แบบ 

พฤติกรรมผูน้าํมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ ดงันี 
   4.6.3.1 คุณภาพการตดัสินใจ (Decision Quality) 
   4.6.3.2 การยอมรับการตดัสินใจ (Decision Acceptance) 

   4.6.3.3 ความเกียวขอ้งกบัการพฒันา (Concern for Employee Development) 

   4.6.3.4 การเกียวขอ้งกบัเวลา (Concern for Time)  
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   รูปแบบความเป็นผูน้าํของโมเดลรูมและเยตนั (Vroom and Yetton-Jago) 

ประกอบด้วยคาํถามเกียวกบัการตดัสินใจ ช่วยให้ผูบ้ริหารใช้ทางเลือกการตดัสินใจ (ธนวรรธ  

ตงัสินทรัพยศิ์ริ 2550 : 233) พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ 5 ประการ จากความร่วมมือ

ระหวา่งผูน้าํและพนกังานในการตดัสินใจ AI และ AII เป็นรูปแบบของเผด็จการ CI และ CII เป็น

รูปแบบของการให้คาํแนะนาํ GII เป็นรูปแบบของกลุ่ม ทางเลือกการตดัสินใจจะแสดงโดยปัญหา

กลุ่มทีใชเ้วลาเป็นปัจจยัสถานการณ์ทีสาํคญัทีสุด 
  4.6.4 ทฤษฎผีู้นําเชิงสถานการณ์ของเฮอร์เซย์และแบลนชาร์ด  (Hersey and 

Blanchard) เป็นทฤษฎีทีเสนอวา่พฤติกรรมผูน้าํควรเปลียนแปลงตามความพร้อมของพนกังานใน

การทาํงาน เพือช่วยเหลือผูบ้ริหารปรับปรุงรูปแบบการเป็นผูน้าํในแต่ละระดบั (ธนวรรธ ตงัสินทรัพยศิ์ริ 

2550 : 235) ความพร้อมในการเป็นผูต้ามมี 2 ปัจจยัคือ ความสามารถ (Ability) เช่น ทกัษะ ความรู้ 

และประสบการณ์ และความเต็มใจ (Willingness) เช่น ความเชือมนั ทฤษฎีของเฮอร์เซยแ์ละ

แบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard) ตระหนักถึงพฤติกรรมผูน้าํ 2 ประการคือ พฤติกรรมการ

ทาํงาน (Task Behavior) เป็นพฤติกรรมทีผูน้าํกาํหนดความรับผิดชอบการทาํงานเฉพาะอย่างของ

บุคคลหรือกลุ่ม และพฤติกรรมความสัมพนัธ์ (Relationship Behavior) ผูบ้ริหารตอ้งเลือกรูปแบบ

ความเป็นผูน้าํทีเป็นไปได ้เพือปรับปรุงการทาํงานของพนกังาน มี 4 ประการ ดงันี 
   4.6.4.1 การบอกกล่าว (Telling) 
   4.6.4.2 การใชง้าน (Selling) 

   4.6.4.3 การมีส่วนร่วม (Participating ) 

   4.6.4.4 การมอบหมายงาน (Delegation)  

   ทฤษฎีผูน้าํเชิงสถานการณ์ของเฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด เป็นทีแพร่หลายของ

ผูบ้ริหารเพราะการจูงใจและง่ายต่อการนาํไปประยุกต์ใช ้ ทฤษฎีนีอยู่บนพืนฐานความพร้อมของ

พนกังาน(ธนวรรธ  ตงัสินทรัพยศิ์ริ 2550 : 237) 

   จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผูน้าํ ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ผูน้าํมีความสาํคญัต่อความกา้วหนา้

และความยงัยืนของทงัองคก์รและบุคลากร องคก์รจึงควรให้ความสาํคญักบัการพฒันาภาวะผูน้าํ

ใหก้บับุคลากร อาทิเช่น การพฒันาบทบาท พฤติกรรมและคุณลกัษณะภาวะผูน้าํใหก้บับุคลากร ทงั

ด้านบุคลิกภาพ ด้านการปฏิบติังาน ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และด้านการบริหารงาน เพือ   

มุ่งสร้างคนให้เป็นผูน้าํทีดีในอนาคต ทงันีบุคลากรทีจะกา้วขึนเป็นระดบัหวัหนา้ หรือผูบ้ริหารใน

ระดบัต่างๆ ผูน้าํเหล่านนัจะไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทงัภายในและนอก กระบวนการสร้างภาวะ

ผูน้าํเป็นส่วนสาํคญัทีนาํไปสู่ผลการดาํเนินธุรกิจทีเติบโตอยา่งโดดเด่นและยงัยืน อีกทงัเป็นการลด

ความเสียงในการสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รดว้ย  
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5. ทฤษฎีเกยีวกบัการควบรวมกจิการ  

 นภาพร  นิลาภรณ์กุล (2548 : 352) กล่าวว่า การรวมกิจการ (Business Combination) 

หมายถึง ธุรกิจตงัแต่ 2 กิจการขึนไปทาํการตกลง เจรจา หรือดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึงใหเ้กิดการ

รวมตวักนั เพือหวงัผลใหมี้การดาํเนินการในรูปแบบต่างๆ ทีทาํเพือแกไ้ขปัญหาบางประการ หรือ

การขยายการลงทุน หรือหวงัความสาํเร็จมากขึน 

 ลกัษณะการควบรวมกิจการ คือ มีธุรกิจ 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึงเรียกว่า บริษทัผูซื้อกิจการ เป็น

ฝ่ายเขา้ไปควบคุมกิจการอืน (นภาพร  นิลาภรณ์กุล 2548 : 352) มกัเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีความ

มนัคงทางการเงินสูง เรียกวา่ บริษทัทีตอ้งการรวมกิจการ (Acquiring Company) และอีกฝ่ายเรียกวา่ 

บริษทัเป้าหมาย (Target Company) เป็นธุรกิจเป้าหมายของการควบรวมกิจการนนั มกัเป็นธุรกิจ

ขนาดเล็กหรือบริษทัทีมีปัญหาทางดา้นการเงิน หรือขาดความทนัสมยัของเทคโนโลยี บริษทัผูซื้อ

กิจการเขา้ไปประเมิน เจรจากบัฝ่ายบริหารหรือผูถื้อหุน้ของบริษทัเป้าหมาย  

 5.1 รูปแบบการควบรวมกจิการ  

  นภาพร  นิลาภรณ์กุล (2548 : 353) กล่าววา่ การควบรวมกิจการจาํแนกรูปแบบตาม

ลกัษณะธุรกิจภายหลงัการควบรวมกิจการได ้3 รูปแบบ ดงันี 
  5.1.1 การควบรวมกิจการโดยยงัเหลือธุรกิจใดธุรกิจหนึง (Mergers) หมายถึง การ

ควบรวมกิจการทีธุรกิจตงัแต่สองกิจการขึนไปตกลงควบรวมกิจการกนั (นภาพร นิลาภรณ์กุล 2548 : 

353) บริษทัผูซื้อและบริษทัเป้าหมายตกลงกนั เพือให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึงเลิกกิจการ และฝ่ายทีเหลือ

ยงัคงดาํเนินธุรกิจต่อไป บริษทัส่วนใหญ่ทียงัคงดาํเนินธุรกิจต่อมกัเป็นบริษทัผูซื้อทีมีกิจการขนาด

ใหญ่กวา่ มีความมนัคงทางการเงินมากกวา่ การรวมกิจการแบบ Mergers สรุปได ้ดงัรูป  

 

 

 

 

 
ภาพที 3 การควบรวมกิจการแบบ Mergers 

ทีมา : นภาพร  นิลาภรณ์, การบริหารการเงิน (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทริปเพิล เอด็ดูเคชนั จาํกดั, 

2548), 253. 
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  5.1.2 การควบรวมกิจการเป็นกิจการใหม่ (Consolidations) หมายถึง ธุรกิจตงัแต่

สองกิจการขึนไปตกลงรวมกิจการกนัเพือก่อตงักิจการใหม่ (นภาพร  นิลาภรณ์กุล 2548 : 353)

ดงันนัสินทรัพย ์และหนีสินของกิจการใหม่มาจากสองกิจการเดิม ส่วนผูถื้อหุ้นจะไดรั้บหุ้นสามญั

ของกิจการใหม่แทน และกิจการเดิมทงั 2 กิจการไดยุ้บรวมไป ทาํให้หยุดการดาํเนินงานเพือก่อตงั

เป็นกิจการใหม่ สามารถสรุปการควบรวมกิจการแบบ Consolidations  ดงัรูป 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 4 การควบรวมกิจการแบบ Consolidations 

ทีมา : นภาพร  นิลาภรณ์, การบริหารการเงิน (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทริปเพิล เอด็ดูเคชนั จาํกดั, 

2548), 253. 

 

  5.1.3 การรวมกิจการแบบการถือหุ้น (Holding Company) หมายถึง ลกัษณะของ

ธุรกิจหนึงทีเขา้ไปควบคุมผลประโยชน์ของอีกกิจการหนึง หรือหลายๆ กิจการโดยธุรกิจเขา้ไปซือ

หุ้นสามญัของกิจการเหล่านนั ในจาํนวนทีพอเพียงทีจะสามารถเขา้ไปควบคุมกิจการนนัได ้ การ

ควบรวมกิจการแบบนีแต่ละกิจการจะยงัคงดาํเนินกิจการต่อไป (นภาพร  นิลาภรณ์กุล 2548 : 354) 

ดงันนักิจการทีไปซือหุน้กิจการอืน และมีสิทธิควบคุมกิจการนนัจะเรียกวา่บริษทัผูถื้อหุน้ (Holding 

Company) หรือบริษทัแม่ (Parent Company) และกิจการทีถูกควบคุมจะเรียกว่า บริษทัย่อย 

(Subsidiaries) ลกัษณะของบริษทัแม่ถือหุ้นบริษทัย่อย การรวมกิจการแบบการถือหุ้นกระทาํได ้     

2 ลกัษณะ ดงันี 

กก    5.1.3.1 การถือหุน้แบบแนวราบ (Horizontal Holding Company) บริษทัแม่มี

การกระจายการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยอืนๆโดยตรง (นภาพร  นิลาภรณ์กุล 2548 : 354) สามารถสรุป

การรวมกิจการแบบแนวราบ (Horizontal Holding Company) ไดด้งัรูป 
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ภาพที 5 การถือหุน้แบบแนวราบ (Horizontal Holding Company) 

ทีมา : นภาพร  นิลาภรณ์, การบริหารการเงิน (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทริปเพิล เอ็ดดูเคชนั จาํกดั, 

2548), 254. 
กก 

   5.1.3.2 การถือหุน้แบบแนวดิง (Vertical Holding Company) บริษทัแม่มีการ

ถือหุน้บริษทัยอ่ยบริษทัหนึง และบริษทันนัเขา้ไปถือหุ้นของบริษทัอืนๆอีก บริษทัแม่จึงมีส่วนของ

ผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ยอืนๆ ดว้ย (นภาพร  นิลาภรณ์กุล 2548 : 354)  สามารถสรุปการรวมกิจการ

แบบแนวดิง (Vertical Holding Company) ไดด้งัรูป 
. 
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ภาพที 6 การถือหุน้แบบแนวดิง (Vertical Holding Company) 

ทีมา : นภาพร  นิลาภรณ์, การบริหารการเงิน (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ทริปเพิล เอด็ดูเคชนั จาํกดั, 

2548), 254. 
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 5.2 สาเหตุในการควบรวมกจิการ 

  พิชยั   นิลทองคาํ (2535 : 26) กล่าววา่ การรวมตวัหรือการซือกิจการเป็นส่วนหนึง

ของธุรกิจสมยัใหม่ บริษทัทงัไทยและต่างประเทศ นิยมขยายกิจการโดยการควบรวมกบับริษทั

มากกว่าปล่อยให้บริษทั เจริญเติบโตจากกิจการภายในของบริษทัเอง (กิตติพงศ ์  อุรพีพฒันพงศ์ 

2549 : 8) การรวมตวัหรือการเขา้ซือกิจการของธุรกิจ มีสาเหตุทีสามารถสรุปไดด้งันี 
  5.2.1 การสร้างกาํลงัผนึกของกิจการ (Synergies) เพือประโยชน์ในการเพิมมูลค่า

ของกิจการ  ภายหลงัจากบริษทัเกิดการควบรวมกิจการแลว้  บริษทัจะมีมูลค่ารวมมากกวา่บริษทัเดิม 

จึงวา่เกิดการเพิมมูลค่า (กิตติพงศ ์  อุรพีพฒันพงศ ์ 2549 : 8) การสร้างกาํลงัผนึกของกิจการทาํให้
เป็นผลประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและบริษทั ผลจากการเพิมมูลค่าของกิจการนาํไปสู่ประโยชน์

หลายประการ ดงันี 

ก   5.2.1.1 ประโยชน์ในการดาํเนินงานและการเงิน (Operation and Financial 

Economies) เพือลดความซับซ้อนจากการดาํเนินงานของบริษทัใหม่ และประหยดัต่อขนาด 

(Economy of Scale) ในดา้นต่างๆ (กิตติพงศ ์  อุรพีพฒันพงศ ์ 2549 : 9) เช่น การจดัการ การตลาด 

การผลิตหรือการบริการและช่องทางการจดัจาํหน่าย หรือช่องทางการใหบ้ริการ  

   5.2.1.2 ประโยชน์ดา้นการบริหารจดัการ (Administrative Economies) เพือ

ประหยดัค่าใชจ่้ายในการบริหาร ภายหลงัการควบรวมกิจการแลว้ (กิตติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์ 2549 : 

9) ส่งผลใหก้ารทาํงานของกลุ่มผูบ้ริหารชุดเดียวกนัมีหนา้ทีไม่ซาํซอ้นกนั  
   5.2.1.3 การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพเพิมขึน (Increase Efficiency) 

ภายหลงัการควบรวมกิจการแลว้ การใชท้รัพยากรร่วมกนัของบริษทัจะมีประสิทธิภาพสูงขึน (กิตติพงศ ์ 

อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 9) 

   5.2.1.4 การเพมิอาํนาจดา้นการตลาด (Increased Matket Power) เพือลด

จาํนวนบริษทัทีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั (กิตติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 9) ทาํใหก้ารแข่งขนัลดนอ้ยลง 

และบริษทัทีเกิดจากการควบรวมกิจการมีขนาดใหญ่ขึน ทาํให้บริษทัมีอาํนาจการต่อรองกบัผูซื้อ

สินคา้และผูข้ายวตัถุดิบเพิมขึน  

  5.2.2 การควบรวมกิจการ มีความสะดวกรวดเร็วกว่าการขยายกิจการภายในของ

บริษทัเอง  เนืองจากบริษทัเขา้ไปถือหุ้นหรือถือกรรมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของบริษทัอืน (กิตติพงศ ์ 

อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 9) เช่น โรงงานเครืองจกัรและอุปกรณ์ ตลอดจนการใชสิ้ทธิตามใบอนุญาตต่างๆ 

ในนามของบริษทัอืนไดใ้นทนัทีภายหลงัการควบรวมกิจการบริษทัสาํเร็จ และใชสิ้ทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญา เช่น สิทธิบตัร ลิขสิทธิเครืองหมายทางการคา้ โดยไม่ตอ้งเสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการ

สร้างสรรคขึ์นใหม่  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

47 

  5.2.3 การควบรวมกิจการ ทาํใหบ้ริษทัมีขนาดใหญ่ขึน เป็นผลดีในดา้นการระดมทุน 

(กิตติพงศ ์  อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 10) เนืองจากกิจการทีมีขนาดใหญ่ ทาํให้มีเครดิตในการกูย้ืมเงิน

สูง เพราะมีหลกัทรัพยค์าํประกนัมากขึน มีเงินทุนหมุนเวียนจาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดความคล่องตวัใน

การประกอบธุรกิจ และเพิมความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งอืนได ้ เช่น การควบรวมกิจการ

ของ EGV และ Major Cineplex เป็นตน้ 
  5.2.4 การควบรวมกิจการ แกไ้ขปัญหาของธุรกิจทีเกิดขึนในการปรับโครงสร้างหนี 

การปรับโครงสร้างกิจการ (กิตติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 10) เช่น บริษทั มิเลนเนียม สตีล จาํกดั 

(มหาชน) เกิดจากการควบรวมของกลุ่มบริษทั N.S Steel และของกลุ่มบริษทัปูนซีเมนต์ไทย

เนืองมาจากการปรับโครงสร้างบริษทั  

  5.2.5 การควบรวมกิจการ ทาํให้บริษทัมีกิจการทีหลากหลายมากขึน (กิตติพงศ์  

อุรพีพฒันพงศ์ 2549 : 10) เป็นการกระจายความเสียงของบริษทั ถ้ากิจกรรมด้านใดประสบ

ความล้มเหลวก็ยงัมีกิจกรรมด้านอืนทีคอยคาํจุนให้กิจการดาํรงอยู่ได ้  ทาํให้บริษทัมีความมนัคง

มากยงิขึน  

  5.2.6 การควบรวมกิจการ ทาํให้บริษทัรวบรวมบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ  

และคดัเลือกตวัผูช้าํนาญงานในดา้นต่างๆมาอยู่รวมกนั (กิตติพงศ์  อุรพีพฒันพงศ์ 2549 : 11) 

เนืองจากบริษทัให้ผลประโยชน์ตอบแทนทีดีกว่า และมีรางวลัเพือกระตุน้ให้พนกังานเกิดขวญั

กาํลงัใจในการทาํงาน กิจการเจริญกา้วหนา้ ทาํใหบ้ริษทัมีโอกาสมากขึนในการคดัเลือกผูบ้ริหาร

งานทีมีประสบการณ์เขา้มาปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพดียงิขึน  

  5.2.7 การควบรวมกิจการ  เกิดจากความเปลียนแปลงทางกฎหมายและนโยบาย 

(กิตติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 11) เช่น รัฐบาลเปิดโอกาสให้ธนาคารต่างประเทศถือหุ้นขา้งมาก

ในสถาบนัการเงินเมือเกิดวกิฤติเมือปี พ.ศ. 2540 จึงเห็นการซือกิจการของธนาคารต่างประเทศ เช่น 

กรณีธนาคารดีบีเอสซือธนาคารไทยทนุ ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ดซือธนาคารนครธน นอกจากนี

นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยทีเปิดโอกาสให้มีสถาบนัการเงินเพียงแห่งเดียว หรือนโยบาย

ของรัฐบาลทีตอ้งการควบรวมบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกบัสถาบนัการเงินอืน  

ทาํใหเ้กิดการควบรวมกิจการขึน  

  5.2.8 ผลประโยชน์ในดา้นภาษี (Tax Consideration) เช่น บริษทัทีมีกาํไรสูงทาํให้

ตอ้งเสียภาษีในอตัราทีสูง (กิตติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 11) บริษทัจึงควบรวมกิจการกบับริษทัที

มีผลขาดทุนสะสม และไดป้ระโยชน์จากภาษี โดยผลขาดทุนสามารถนาํมาเรียกคืนภาษีไดท้นัที  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  5.2.9 การควบรวมกิจการ เสมือนเป็นการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ เพือส่งเสริมและ

เกือหนุนกนัในดา้นต่างๆ เมืออีกบริษทัหนึงขาดความชาํนาญหรือเครืองมือทีทนัสมยั (กิตติพงศ ์ 

อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 11) 

  ด้วยมูลเหตุจูงใจดงักล่าว จึงทาํให้การควบรวมกิจการเป็นปรากฏทีการณ์เกิดขึน

อยา่งแพร่หลายเป็นสากล และมีใหเ้ห็นมากขึนในประเทศไทย (กิตติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 12)  

 5.3 วธีิการการควบรวมกจิการ 

  กิตติพงศ ์  อุรพีพฒันพงศ ์(2549 : 5) กล่าววา่ การควบรวมกิจการสามารถทาํไดโ้ดย      

4 วธีิ ดงันี 

  5.3.1 การได้มาซึงหุ้น (Shaerd Acquisition) เป็นวิธีหนึงของการควบรวมกิจการ

โดยทีกิจการแห่งหนึงเขา้ไปซือหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงของกิจการอีกแห่งหนึงทงัหมดหรือบางส่วน 

โดยกิจการทีเข้าไปซือหุ้นนันอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารหรือไม่ก็ได ้(กิตติพงศ ์  

อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 5) การไดม้าอาจทาํโดยวิธีหุ้นแลกหุ้นกนั (Share Swap) บริษทัผูซื้อออกหุ้น

เพิมทุนใหม่เพือแลกกบัหุน้เดิม ทีถือโดยผูถื้อหุ้นของบริษทัเป้าหมาย ทาํให้บริษทัผูซื้อเป็นผูถื้อหุ้น

ในบริษทัเป้าหมาย ในขณะทีผูถื้อหุ้นเดิมในบริษทัเป้าหมายเป็นผูถื้อหุ้นใหม่ในบริษทัผูซื้อ การ

ไดม้าซึงหุน้ของกิจการนนั จึงสามารถแยกวธีิการออกเป็น 2 วธีิ คือ 

   5.3.1.1 การซือหุน้ (Shaerd Purchase) หมายถึง บริษทัหนึงซือหุ้นกิจการอีก

แห่งหนึงทีเป็นบริษทัเป้าหมาย ในจาํนวนทีทาํให้สามารถเข้าควบคุมบริหารจดัการในบริษทั

เป้าหมายได ้(กิตติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 5) 

 

. 

. 

. 

. 

 

 

ภาพที 7 การซือหุน้ (Shaerd Purchase) 

ทีมา : กิติพงศ ์  อุรพีพฒันพงศ์, การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทั เจเอสที พบัลิชชิง จาํกดั, 2550), 6. 

 

บริษทั  ก. ผูถื้อหุน้ในบริษทั 

บริษทั ข. 

ซือหุน้ขา้งมาก 

ไดม้าซึงอาํนาจควบคุม 

   ส
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   5.3.1.2 การแลกหุ้น (Share Swap) คือ บริษทัผูซื้อเสนอหุ้นของบริษทั

เป้าหมาย โดยบริษทัผูซื้อออกหุ้นเพิมทุนของตนเพือเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั

เป้าหมาย (กิตติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 6) 
 

 

 

. 

. 

. 

 

ภาพที 8 การแลกหุน้ (Share Swap) 

ทีมา : กิติพงศ์  อุรพีพฒันพงศ์, การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทั เจเอสที พบัลิชชิง จาํกดั, 2550), 6. 

 

  5.3.2 การได้มาซึงสินทรัพย์หรือกจิการ (Asset or Business Acquisition) หมายถึง 

บริษทัผูซื้อเขา้ซือทรัพยสิ์นส่วนทีสาํคญั หรือซือกิจการของบริษทัผูข้าย การไดม้าลกัษณะนีไม่ทาํให้

สิทธิ หนา้ทีของบริษทัผูข้าย ตกทอดไปยงับริษทัผูซื้อแต่อยา่งใด (กิตติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 6) 
 

 

 

 

   
 

 

ภาพที 9 การไดม้าซึงสินทรัพยห์รือกิจการ (Asset or Business Acquisition) 

ทีมา : กิติพงศ์  อุรพีพฒันพงศ์, การควบรวมกิจการ โอกาสของธุรกิจไทย (กรุงเทพมหานคร : 

บริษทั เจเอสที พบัลิชชิง จาํกดั, 2550: 7). 

 

  5.3.3 การควบรวมกจิการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ และพระราชบัญญตัิ 

มหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (Amalgmation) หมายถึง บริษทัตงัแต่สองบริษทัขึนไปควบรวมกนัเป็นผล

โอนสินทรัพย ์/ กิจการ / ลูกหนี / พนกังาน 

ซือสินทรัพยข์อง ข. 

บริษทั  ก. บริษทั  ข. 

ออกหุ้นเพิมใน ก. 
บริษทั  ก. 

บริษทั ข. ไดม้าซึงอาํนาจควบคุม 

ขายหุ้นข้างมากใน ข. ผูถื้อหุน้ในบริษทั 

   ส
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ใหบ้ริษทัทีควบเขา้กนันนัหมดสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดเป็นบริษทัใหม่ซึงไดไ้ปทงัสิทธิและ

ความรับผดิทีมีอยูแ่ก่บริษทัเดิม  (กิตติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 7) 

. 

. 

. 

. 

 

 
ภาพที 10 การควบรวมกิจการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และพระราชบญัญติัมหาชน

จาํกดั พ.ศ.2535 (Amalgmation) 

ทีมา : กิติพงศ ์ อุรพีพฒันพงศ,์ การควบรวมกิจการโอกาสของธุรกิจไทย (กรุงเทพมหานคร : บริษทั 

เจเอสที พบัลิชชิง จาํกดั, 2550), 6. 

 
  5.3.4 การควบรวมกจิการทมีีกฎหมายเฉพาะบัญญัติรองรับไว้ คือ บริษทัเป้าหมาย

ดาํเนินธุรกิจบางประเภททีมีกฎหมายบญัญติัรองรับไวโ้ดยเฉพาะ ผูท้าํการควบรวมกบับริษทัเป้าหมาย

จาํเป็นตอ้งพิจารณากรอบกฎหมายทีรองรับธุรกิจเหล่านันโดยเฉพาะ (กิตติพงศ์ อุรพีพฒันพงศ์  

2549 : 7-8)  เช่น พระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย ์พ.ศ.2505 พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจ

เงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ.2522 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัประกนัชีวติ พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั 

พ.ศ. 2535  

   การควบรวมกิจการทีมีกฎหมายเฉพาะบญัญติัรองรับไวมี้ขอ้ดี คือ มีกฎหมาย

เฉพาะกาํหนดใหสิ้ทธิพิเศษแก่บริษทัทีเขา้ควบรวมกนั  โดยไม่จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายฉบบั

อืนๆ ขอ้เสีย คือ กระบวนการและระยะเวลาอาจยาวนาน เนืองจากการควบรวมกนัของบริษทัตอ้ง

ไดรั้บอนุมัติในการควบรวมกิจการจากหน่วยงานทีรับผิดชอบกาํกับดูแลก่อนเสมอ (กิตติพงศ ์      

อุรพีพฒันพงศ ์2549 : 9) 

   จากการศึกษาทฤษฎีการควบรวมกิจการ ทาํใหผู้ว้จิยัทราบความหมาย รูปแบบ 

ลกัษณะ และประโยชน์ของการควบรวมกิจการ ผูว้ิจยัพบว่าการควบรวมกิจการสามารถสร้าง

ผลตอบแทนจากการดาํเนินงานให้เพิมขึน สร้างมูลค่าเพิมให้กับผูถื้อหุ้น และส่วนแบ่งทาง

การตลาดเพิมขึน ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ในระยะเวลาสันๆการวดัความสาํเร็จจากการควบรวมกิจการ

สามารถวดัไดจ้ากตวัเลขผลประกอบการทีเพิมขึน นอกจากนีในสภาวะการแข่งขนัของธนาคาร

บริษทั  ก. บริษทั  ข. 

บริษทั  ค. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

51 

พาณิชยที์รุนแรง องคก์รควรปรับทิศทางและกลยุทธ์การดาํเนินงานเพือมุ่งสู่ความก้าวหน้าและ

ความสาํเร็จทียงัยืนในระยะยาว โดยใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีมีประสิทธิภาพให้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการดาํเนินงานและเหมาะสมกบัสภาวะธุรกิจอยูเ่สมอ 
 
6. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 6.1 งานวจัิยในประเทศ 

  ศกยง  พฒันเวคิน (2553) ศึกษาเรือง การประสานกาํลงัทางการเงินในการควบรวม

กิจการทีมีความเกียวพนักนั งานวจิยันีไดศึ้กษาการเปลียนแปลงความเสียงทีเป็นระบบ ความเสียงที

ไม่เป็นระบบ ความเสียงทงัหมด อตัราส่วนหนีสินต่อสินทรัพยร์วม และการเปลียนแปลงความแปรผนั

ของการหารายได ้ทีเกิดขึนจากการควบรวมกิจการ โดยตรวจสอบตวัแปรซึงมีผลกบัปฏิกิริยาของ

ตลาดในช่วงการประกาศควบรวมกิจการ เพือจบัผลกระทบทีมีต่อความมนัคงของผูถื้อหุ้น ซึงตวัแปร

ดงักล่าวเป็นตวัแทนของการประสานกาํลงัทางการเงินทีเกิดขึน ผลการวิจยัพบวา่ ตลาดตอบสนอง

เชิงบวก อยา่งทีมีนยัสําคญักบัการลดลงของความเสียงทีไม่เป็นระบบ จากการควบคุมกิจการทีมี

ความสัมพนัธ์กนัเท่านนั ผลลพัธ์ทีไดจึ้งไม่สอดคลอ้งกบัวรรณกรรมทีสนบัสนุนความสัมพนัธ์เชิงบวก

เฉพาะการลดความเสียงและการควบรวมกิจการทีไม่มีความเกียวเนืองกนั  ไม่ใช่เพียงการควบรวม

กิจการทีไม่มีความเกียวพนัธ์กนัเท่านนั ทีจะสามารถประสบผลในการประสานกาํลงัทางการเงิน 

  กอบพร  กุลสุรกิจ (2551) ศึกษาเรือง ความเกียวเนืองกบัมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจใน

การควบรวมกิจการ การวิจยันีวดัมูลค่าเพิมทางเศรษฐศาสตร์มีความเกียวเนืองมากกว่าตวัวดัทาง

บญัชีหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลการควบรวมกิจการ ผลการวิจ ัยพบว่า 1) กระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนส่วนเกินราคาควบรวมและผลตอบแทนรวมระหว่าง

ส่วนเกินปกติ ของผูค้วบรวมกิจการและผูถู้กควบรวมกิจการมาทีสุด 2) ตวัมดัมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ

มีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนส่วนเกินปกติของผูค้วบรวมกิจการมากทีสุด 3) การทดสอบขอ้มูล

ส่วนเพิม พบวา่ส่วนประกอบต่างๆของตวัวดัมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ ใชใ้นการอธิบายผลตอบแทน

ไดเ้พียงเล็กนอ้ย สรุปไดว้า่ไม่มีหลกัฐานเพียงพอทีจะสนบัสนุนความสามารถของตวัวดัมูลค่าเพิม

ทางเศรษฐศาสตร์ทีมีมากกวา่ตวัวดัทางบญัชีอืนในกรณีการควบรวมกิจการ 
  ชาตรี  อนัประเสริฐ (2551) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวัของพนักงาน

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ ภายหลงัการควบรวมกิจการ ผลการวิจยั

พบวา่ ปัจจยัทีมีส่งผลต่อการปรับตวัของพนักงานให้ความสาํคญัต่อปัจจยัทีมีผลต่อการปรับตวัมี

ค่าเฉลียในระดบัมากมีดงันี 1) การเปลียนแปลงการทาํงานใหม่หลงัการควบรวมกิจการ 2) การกาํหนด

หน้าทีระเบียบปฏิบติัของพนักงานหลงัการควบรวมกิจการ 3) ปริมาณงานในหน้าทีและความ
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รับผดิชอบหลงัการควบรวมกิจการ 4) การรับผดิชอบงานใหม่ๆทีไม่เคยทาํมาก่อนหลงัการควบรวม

กิจการ 5) ผูบ้งัคบับญัชาทีมีความสามารถในการติดตามงานทีมอบหมายแก่พนกังานหลงัการควบ

รวมกิจการ 

  ปัจจยัทีมีส่งผลต่อการปรับตวัของพนักงานให้ความสําคญัต่อปัจจยัทีมีผลต่อการ

ปรับตวัมีค่าเฉลียในระดบัปานกลาง คือ 1) พนกังานทีมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีกบัเพือนร่วมงานหลงัการ

ควบรวมกิจการ 2) ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสาํคญักบัวิธีบงัคบัใชม้าตรฐานทางวินยัและการลงโทษ

ในการปฏิบติังานหลงัการควบรวมกิจการ 3) ลกัษณะงานทีปฏิบติังานไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร

หลงัการควบรวมกิจการ 4) การอบรมเพิมทกัษะความรู้จากธนาคารหลงัการควบรวมกิจการ 5) การ

กาํหนดค่าตอบแทนทีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานและความสามารถหลงัการควบรวมกิจการ  
  กมเลศน์   สันติเวชชกุล และ ชสิรี   ชมพูคาํ (2549) ศึกษาเรือง การพฒันามาตรฐาน

การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นสถานประกอบการ : มาตรฐานการพฒันาคน CU เพือศึกษาการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยใ์นสถานประกอบการของประเทศไทยและเพือนาํมาพฒันาแนวทางการออกแบบ

ระบบมาตรฐานทรัพยากรมนุษย ์เพือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและการพฒันาอย่างยงัยืนของ

สถานประกอบการในประเทศไทย เพือยกระดบัการแข่งขนัของประเทศ  

  ในการศึกษาครังนีใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ชียวชาญดา้นการจดัมาตรฐานการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย์ในและต่างประเทศ การจัดประชุมกลุ่ม และใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก

แบบสอบถามจากผูเ้ชียวชาญดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร 
  ผลการวจิยัพบวา่การพฒันาทรัพยากรมนุษยที์มีอยูข่ององคก์รต่างๆ ยงัไม่เป็นระบบ

ครบถ้วนรอบด้าน แต่ยงัขาดแนวทางทีใช้เป็นหลกัปฏิบติัทีชัดเจน จึงทาํให้ไม่สามารถพฒันา

บุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การวจิยัครังนีจึงไดก้าํหนดมาตรฐานการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น

สถานประกอบการทีเหมาะสม ทงั 8 ด้าน ทีอยู่ภายใตก้รอบ 3 อย่าง คือ 1) การคิด ประกอบดว้ย

แนวทางการปฏิบติัทางดา้นการวิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรมและพฒันา การพฒันาสายอาชีพ

และการจดัสรรทรัพยากร 2) การปฏิบตัิ ประกอบดว้ยแนวทางการปฏิบตัิดา้นการสือสารและการ

แนะนาํ 3) การประเมิน ประกอบดว้ยแนวทางการปฏิบตัิดา้นการติดตามตรวจสอบ การประเมิน 

และการปรับปรุงแกไ้ข หากการพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดน้าํไปใช้อย่างจริงจงั จะสามารถช่วย

ยกระดบัทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศไทยใหแ้ข่งขนัในระดบันานาชาติได ้

  เกตุกานต ์วงศสุ์ขเสมอใจ (2549) ศึกษาเรือง กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์น

องค์กรธุรกิจเอกชนทีประสบความสาํเร็จ งานวิจยันีศึกษา กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์

ปัญหาและอุปสรรค ในการจดักิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รธุรกิจเอกชนทีประสบ

ความสําเร็จ ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี เป็นองค์กรธุรกิจเอกชนทีประสบความสําเร็จ จาก
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ผลการสาํรวจของสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทยจาํนวน10 บริษทั เครืองมือทีใชใ้น

การรวบรวม เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  การ

แจกแจงความถี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) และการวเิคราะห์เนือเรือง (Content analysis) 

  ผลการวจิยัพบวา่ กิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจเอกชนที

ประสบความสําเร็จนาํมาใช้ ไดแ้ก่ กิจกรรมการฝึกอบรมและพฒันา และการพฒันาอาชีพ ร้อยละ 

100 ในจาํนวนทีเท่ากนั รองลงมาเป็นการสอนงาน กิจกรรม 5 ส และองคก์รแห่งการเรียนรู้  ร้อยละ

90 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การจดัการคุณภาพโดยรวม ร้อยละ80 และe-learning ร้อยละ 10 

ปัญหาอุปสรรคในการจดักิจกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ ปัญหาผูบ้ริหาร งบประมาณที

จาํกดั บุคลากร การขาดทกัษะของผูส้อน และปัญหาโครงสร้างบริษทัทีเป็นองคก์รขา้มชาติ 

  วรเชษฐ  วานิชสุขสมบติั (2548) ศึกษาเรือง การวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ

ธนาคารพาณิชยที์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้การควบรวมกิจการ  

งานวิจยันีได้วดัปัจจยันาํเขา้หลกัสาํคญัทีมีผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ผลการวิจยัพบว่า      

1) การวดัและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์มีผลการดาํเนินงานทีมี

ประสิทธิภาพดีขึนตามลาํดบัและมีจุดเด่นทีแตกต่างกนัออกไป 2) ทดสอบสมมุติฐานพบวา่ขนาด

ของธนาคารพาณิชยส่์งผลต่อการดาํเนินงานทีแตกต่างกนั ส่วนผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติไม่ไดส่้งผลต่อ

ประสิทธิภาพการดาํเนินงานทีแตกต่างกัน 3) ปัจจัยหลักสาํคัญทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย ์คือ ดอกเบียจ่าย และเงินให้สินเชือ ทงันีพบวา่ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบั

พนกังานมีความสาํคญัอย่างยิงต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงาน หากทราบปัจจยันาํเขา้หลกัสําคญั

ของกิจการจะเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจลงทุน และไดรั้บผลตอบแทนทีมีประสิทธิภาพ                                         

  รวมพล  อุดมทว ี(2548) ศึกษาเรือง การเปรียบเทียบความสามารถในการดาํเนินงาน

ช่วงก่อนและหลงั การควบรวมกิจการของ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) งานวิจยันีศึกษา 

สภาพทวัไปและเปรียบเทียบความสามารถในการดาํเนินงานก่อนและหลงัการควบรวมกิจการ ของ

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) กบัธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จาํกดั (มหาชน) และบรรษทัเงินทุน

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยใชค้่าเฉลียอตัราส่วนทางงการเงิน ผลการวิจยัพบวา่ หลงัการ

ควบรวมกิจการของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) มีแนวโนม้ความเพียงพอของเงินกองทุน

ลดลง คุณภาพสินทรัพยดี์ขึน ความสามารถในการทาํกาํไรและสภาพคล่องสูงขึนเมือเทียบกบัก่อน

ควบรวมกิจการ 
  ประภาส  สีมานอก (2547) ศึกษาเรือง ความคิดเห็นของพนกังานธนาคารต่อการ

ควบรวมกิจการธนาคารในประเทศไทย งานวิจยันีไดศึ้กษาความคิดเห็นในการควบรวมกิจการของ
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พนกังานธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ จาํกดั (มหาชน) และบรรษทั

เงินทุนอุตสาหรกรรมแห่งประเทศไทย  

  โดยสามารถแยกผลการศึกษาของพนกังานทีมีความคิดเห็น ในระดบัเชือมาก พบวา่

มีความเชือวา่จะมีโอกาสความกา้วหนา้ในการทาํงานโดยการเลือนตาํแหน่ง และโอกาสความกา้วหน้า

ในการทาํงานมีความชดัเจนเรืองความรับผดิชอบทีมากขึน  

  ผลการศึกษาของพนกังานทีมีความคิดเห็น ในระดบัเชือปานกลาง พบวา่มีความเชือ

วา่พนกังานมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูบ้งัคบับญัชา ในกรณีทีมีการประเมินผลงานทีเป็นธรรม  

  ผลการศึกษาของพนกังานทีมีความคิดเห็น ในระดบัไม่เชือ พบวา่พนกังานไม่เชือวา่

จะมีการปรับเงินเดือนหรือสวสัดิการใหดี้ขึนกวา่เดิม   
  สรุปผลการวจิยัครังนีโดยภาพรวมพบว่าพนักงานแสดงความคิดเห็นต่อการควบ

รวมกิจการ ในระดบัเชือปานกลาง   
  เสาวนียา  คงชุม (2546) ศึกษาเรือง วิเคราะห์การควบรวมกิจการ บริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ละบริษทัมหาชน กรณีศึกษา ยูไนเต็ด บรอดคาสติง คอร์ปอเรชัน จาํกดั 

งานวจิยันีไดเ้ปรียบเทียบการเปลียนแปลงผลการดาํเนินงานของบริษทัก่อนการควบรวมกิจการและ

หลงัการควบรวมกิจการ ระหว่างปี 2539-2545 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ก่อนการควบรวมกิจการมีผล

การประกอบการไม่ดี มีรายไดล้ดลงและค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิมขึน 2) หลงัการควบรวมกิจการ

มีผลการดาํเนินงานดีขึน ผลขาดทุนสะสมลดลงมากเนืองจากมีเงินสดจากการดาํเนินงานและรายได้

เพิมขึน ในขณะทีตน้ทุนด้านบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารน้อยลงจนค่อนขา้งคงที 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงเนืองจากประสิทธิภาพในการบริหารดีขึน ค่าใชจ่้ายโดยรวมลดลงทาํให้

กาํไรจากการดาํเนินงานเพิมขึนเนืองจากการใชท้รัพยากรร่วมกนั อตัราส่วนสภาพคล่องมีแนวโนม้

เพิมสูงขึน บริษทัมีความแข็งแกร่งดา้นการเงินอย่างชดัเจน ดงันนัแนวโน้มของบริษทัมีความสามารถ

ในการทาํกาํไรสูงขึนเนืองจากผลขาดทุนทีลดลง 
  ภูศิษ น้อยแสง  (2545) ศึกษาเรือง บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใ น

เครือซิเมนตไ์ทย งานวิจยันีศึกษา บทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นเครือซิเมนตไ์ทย ตาม

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบมุ่งเนน้ผลผลิตของงาน (Human Resource Champion) ของ 

Dave Ulrich ประกอบดว้ยบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย ์4 บทบาท คือ (1) Strategic Partner  

(2) Administrative Expert (3) Employee Champion (4) Change Agent การศึกษาใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูบ้ริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทใน

เครือปูนซิเมนตไ์ทย จาํนวน 65 คน จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 74 คน 
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  ผลการวิจยัพบว่า หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นเครือซิเมนตไ์ทย มีบทบาท

การบริหารทรัพยากรมนุษยด์า้น Administrative Expert มากทีสุด เท่ากบั 3.78 หน่วยงานมีความ

เด่นชดัเรืองการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษยด์า้น 

Strategic Partner น้อยทีสุด เท่ากบั 3.50 สําหรับบทบาทดา้น Employee Champion และ Change 

Agent มีคะแนนในเกณฑ์มากตามลาํดับ เท่ากับ 3.76 และ 3.62 สรุปภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก 

เท่ากบั 3.67  

  จรรยาพร  จตุรงคพ์ลาธิปัต (2543) ศึกษาเรือง การควบรวมกิจการของบริษทัผูผ้ลิต

รายใหญ่ 2 รายในอุตสาหกรรมเหล็กเส้น งานวิจยันีศึกษา ผลการควบรวมกิจการต่อตน้ทุนการผลิต

ของตน้ทุนคงทีและตน้ทุนแปรผนั วดัประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัทีมีการเปลียนแปลง

จากการควบรวมกิจการ และวดัระดับปริมาณการผลิตที เหมาะสมทีบริษัทควรทาํการผลิต  

ผลการวจิยัพบวา่ 1) การควบรวมกิจการทาํให้ตน้ทุนการผลิตของบริษทัในส่วนตน้ทุนคงทีและ

ตน้ทุนแปรผนัลดลงมาก 2) การควบรวมกิจการทาํให้ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของบริษทัดีขึน 

โดยพิจารณาไดจ้ากอตัราส่วนประสิทธิภาพในการหากาํไร 2 ประเภท คือ อตัรากาํไรต่อยอดขาย 

และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 3) ปริมาณการผลิตทีเหมาะสมทีบริษัทควรผลิต คือ 

เหล็กเส้น 475,035 ตนั เหล็กลวด 26,158 ตนั ซึงสอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาด และเป็น

ปริมาณทีไม่ตาํกวา่ปริมาณการผลิต ณ จุดคุม้ทุน ถา้บริษทัทาํการผลิตไดต้ามปริมาณดงักล่าวจะทาํให้

กาํไรของบริษทัเพิมขึน 175,408,907 บาท 

 6.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

  LaVerne Shook and Gene Roth (2010) ศึกษาเรือง การลดขนาดจากการควบรวม

กิจการและมุมมองด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ ผูว้ิจยัใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการ

สัมภาษณ์ผูป้ฏิบติังานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 13 คน ผลการวิจยัพบวา่ แนวโนม้เศรษฐกิจทีไม่ดี 

ทาํใหก้ารควบรวมกิจการมีกาํไรนอ้ยลง องคก์รจึงแกปั้ญหาโดยการปรับลดจาํนวนพนกังานเพือลด

ตนัทุนและรักษาผลกาํไรไว ้ในช่วงระหว่างการควบรวมกิจการเกิดการสร้างบรรยากาศในการทาํงาน    

ทีวุ่นวาย เพิมความหวาดกลวัและความเครียดในการทาํงานของพนักงาน ส่งผลกระทบต่อการ

เปลียนแปลงเหตุการณ์ความไม่แน่นอนในอาชีพ ดงันนัผูป้ฏิบติังานฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรแสดง

บทบาทในการสร้างความเชือมนัแก่พนักงานขององค์กรให้มากขึน สร้างกลยุทธ์ทีช่วยบรรเทา

ความลม้เหลวจากการควบรวมกิจการ 
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  Sotaro Shibayama, Kunihiro Tanikawa and Hiromichi Kimura (2010) ศึกษาเรือง 

มุมมองใหม่ในการจดัการองคก์รทีมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาการควบรวมกิจการของบริษทัผลิตยา

ในประเทศญีปุ่น จากกรณีศึกษาดงักล่าว ผูว้จิยัพบวา่ แนวคิดใหม่ๆทีนาํมาใชใ้นการจดัการ สร้าง

กระบวนการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรม ให้เกิดลกัษณะพิเศษ มีความแตกต่างจากบริษทัใน

ตะวนัตก แนวคิดใหม่จะนาํไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขนั ผลการศึกษาพบว่า การศึกษา

ชีใหเ้ห็นรูปแบบใหม่ของกระบวนการในการควบรวมกิจการทีจะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จ 

  George Lodorfos and Agyenim Boateng (2006) ศึกษาเรือง ปัจจยัดา้นวฒันธรรม

องคก์รทีมีผลต่อความสําเร็จจากการควบรวมกิจการ โดยใชเ้ครืองมือวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยั

สัมภาษณ์ผูจ้ดัการอาวุโส 16 คน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเคมีทีมีการควบรวมกิจการ ผูว้ิจยัเสนอ

วธีิการในการจดัการกบัวฒันธรรมองค์กรทีมีความแตกต่างกนั แบ่งระยะเวลาการจดัการออกเป็น 

4 ช่วง คือ (1) ก่อนการควบรวมกิจการ (2) ช่วงการวางแผน (3) การปฏิบตัิตามแผนงาน (4) การ

ประเมินผลหลงัการควบรวมกิจการ  ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร คือ หวัใจสําคญั

ทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบผลสาํเร็จ เมือมีการบริหารจดัการดา้นความแตกต่างของวฒันธรรม

องค์กรระหว่างองค์กรได ้ส่งผลต่อการเพิมประสิทธิภาพการทาํงานและเป็นปัจจยัทาํให้การควบ

รวมกิจการประสบความสาํเร็จ   

  Christine Kerr (1995) ศึกษาเรือง ปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษยที์ส่งผลต่อการควบ

รวมกิจการ ผูว้ิจยักล่าวถึง ความสําคญัของปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย  ์การจดัการเรืองแรงจูงใจ 

ขวญักาํลงัใจ และการรักษาพนกังาน ในช่วงระหวา่งดาํเนินการควบรวมกิจการ กรณีศึกษาการควบ

รวมกิจการของธนาคาร เอส เฮช บี ซี พบว่า ธนาคารไดน้าํมาตรการในการสร้างขวญักาํลงัใจกบั

พนกังานใหเ้กิดความเชือมนัในองคก์ร เพือดาํเนินงานไปสู่การควบรวมกิจการ ดงันี 

  1. การสือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแจงถึงกระบวนการ ขนัตอนการดาํเนินงาน

ต่างๆ ในการควบรวมกิจการ ให้กบัพนกังานและลูกคา้ แสดงถึงกระบวนการทีเชือถือได ้โปร่งใส 

และชดัเจน  

  2. การขจดัข่าวลือในเชิงลบ 

  3. มีการส่งเสริมและพฒันาบุคลากร โดยการฝึกอบรม เพิมความรู้แก่พนกังาน 

  4. ใหค้าํแนะนาํเกียวกบัการเปลียนแปลงใดในด้านลักษณะการทาํงาน สิทธิและ

สวสัดิการทีพนกังานพึงไดรั้บในระหวา่งการควบรวมกิจการและภายหลงัการควบรวมกิจการ 
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  จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ งานวิจยัต่างๆในประเทศส่วนใหญ่

ศึกษาการควบรวมกิจการจากปัจจัยทีเกียวกับด้านการเงิน การตลาด มูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ 

การจดัการความเสียง การปรับตวัของพนกังาน ทศันคติต่อการควบรวมกิจการ แต่ยงัไม่มีงานวิจยัใด

ในประเทศทีศึกษาเกียวกบัปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษยที์ส่งผลต่อความสําเร็จของการควบรวมกิจการ

โดยตรง ดา้นงานวิจยัต่างประเทศ ผูว้ิจยัพบว่า งานวิจยัทีศึกษาเกียวกบัความสําเร็จจากการควบ

รวมกิจการ ให้ความสําคญัและนิยมศึกษาปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์วฒันธรรมองคก์ร และ ภาวะ

ผูน้าํ ผลการวิจยัเหล่านันแสดงให้เห็นว่า เมือการบริหารจดัการความแตกต่างวฒันธรรมองค์กร

ระหวา่งสององคก์รประสบความสําเร็จจะทาํให้ประสิทธิภาพการทาํงานเพิมขึน ปัจจยัดา้นวฒันธรรม

องค์กร ปัจจยัด้านทรัพยากรมนุษย  ์คือ หัวใจสําคญัทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบผลสําเร็จ

อยา่งยงัยนื  
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บทท ี3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 

 การวจิยันีมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษยที์ทาํให้การควบรวมกิจการ

ประสบความสําเร็จ กรณีศึกษา ธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชก้ารออกแบบสอบถาม ขอ้มูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ศึกษาจากงานวิจยัทีเกียวขอ้ง บทความจากหนงัสือต่างๆ และทฤษฎีทีใช้ใน

การศึกษามีการเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระเบียบ การสาํรวจในครังนีใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือใน

การวจิยั ขนัตอนและวธีิการวจิยัมีดงันี 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ พนกังานธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย 

สังกดัสาํนักงานใหญ่ จาํนวนทงัหมด 5,508 คน (ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน), ฝ่ายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 2554)  

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี คือ พนกังานธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย 

สังกดัสํานักงานใหญ่ ผูว้ิจยักาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยคาํนวณจากสูตรของ Yamane        

(สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 95)  

      2Ne1

N
n  

 เมือ   n  =  จาํนวนตวัอยา่ง 

   N  =  จาํนวนประชากร 

   e  =  ความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

 ในการวจิยัครังนี กาํหนดค่าความคลาดเคลือนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05   

 แทนค่าได ้          
)2(0.05508,51

5,508n   

      n      373 
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 ดงันนั ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี มีจาํนวน 373 คนก 

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 วธีิการเลือกกลุ่มตวัอย่างของงานวิจ ัยครังนี ผูว้ิจ ัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้

ความน่าจะเป็นโดยมีขนัตอน ดงันี 

 สุ่มเลือกตวัอยา่งตามโควตา (Quota Sampling) (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 97) โดยการ

แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 12 สายงาน แบ่งตามสายงานในสังกดัสํานกังานใหญ่ ธนาคารธนชาต

และธนาคารนครหลวงไทย จากการกาํหนดขนาดตวัอย่างจากวิธีของ Yamane (สุธรรม รัตนโชติ 

2551 : 95) จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 373 คน กาํหนดขนาดตวัอยา่งเป็นสัดส่วนกบัประชากร 

จาํแนกตามสายงาน ดงัตารางที 4 ดงันี 

 

ตารางที 4  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 

ลาํดบั 
 

สายงาน 
จํานวน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1 ดา้นสินเชือ 1,586 107 

2 ดา้นบริหารการเงิน 129 9 

3 ดา้นการตลาดองคก์ร 123 8 

4 ดา้นกฎหมาย 200 13 

5 ดา้นกาํกบัและตรวจสอบ 67 5 

6 ดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 424 29 

7 ดา้นการเงิน 226 15 

8 ดา้นบริหารความเสียง 229 16 

9 ดา้นทรัพยากรบุคคล 214 14 

10 ดา้นสือสารองคก์รและนกัลงทุนสัมพนัธ์ 29 2 

11 ดา้นบริหารเครือข่ายสาขา 410 28 

12 ดา้นปฏิบติัการ 1,871 127 

 รวม 5,508 373 
 

ทีมา : ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน), ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, “รายงานสรุปรายชือหน่วยงาน
และจาํนวนพนกังานธนาคารธนชาต สังกดัสาํนกังานใหญ่ โครงสร้างใหม่หลงัการควบรวมกิจการ.”  
รายงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน), 2554. 
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2. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิโดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของพนกังานธนาคารธนชาตและธนาคาร 

นครหลวงไทย สังกดัสํานกังานใหญ่ เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามทีสร้างขึน

จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

นาํขอ้มูลทีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงันี 

  ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
  1. เพศ 

  2. อาย ุ 

  3. สถานภาพสมรส 

  4. ระดบัการศึกษา 

  5. ระดบัตาํแหน่งงาน 

  6. รายไดต่้อเดือน 
  7. อายงุาน 

  ส่วนที 2 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์พฒันามาจากทฤษฎี

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(เนตร์พณัณา ยาวริาช 2546 : 79) ประกอบดว้ย 

  1. ดา้นการสรรหาบุคลากร จาํนวน     7    ขอ้ 

  2. ดา้นการคดัเลือก จาํนวน     6    ขอ้ 

  3. ดา้นการฝึกอบรม  จาํนวน     8    ขอ้ 

  4. การประเมินผลการปฏิบติังาน จาํนวน     4    ขอ้ 

  ส่วนที 3 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร พฒันามาจากทฤษฎีการสร้าง
วฒันธรรมองคก์ร ประกอบดว้ย 

  1. ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร  จาํนวน     17    ขอ้ 

  2. ลกัษณะการใชอ้าํนาจ จาํนวน     18    ขอ้ 

  ส่วนที 4 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ พฒันามาจากทฤษฎีทกัษะภาวะผูน้าํ

ตามแนวคิดของฟริกอนและแจ๊คสัน (Frigon and Jackson 1996: 3, อา้งถึงใน สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 

2547 : 62) ประกอบดว้ย 

  1. ทกัษะภาวะผูน้าํ จาํนวน     29    ขอ้ 

  แบบสอบถามในส่วนที 2 ส่วนที 3 และส่วนที 4 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

แบบ Rating Scale (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 119) มาตราวดัทีใชเ้ลือกคาํตอบมี 5 ระดบั ความสําคญั

คือ 
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  คะแนน  5 หมายถึง สาํคญัมากทีสุด 

  คะแนน  4 หมายถึง สาํคญัมาก 

  คะแนน  3 หมายถึง สาํคญัปานกลาง 

  คะแนน  2 หมายถึง สาํคญันอ้ย 

  คะแนน  1 หมายถึง สาํคญันอ้ยทีสุด 

กกกก  ส่วนที 5 ขอ้เสนอแนะ เพือให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น

เพิมเติมได ้

 2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ โดยเก็บขอ้มูลจากงบการเงินของธนาคารธนชาต เพือนาํขอ้มูลทีไดม้า

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติและวิเคราะห์ผลเพือเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานก่อนและหลงัการควบ

รวมกิจการ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดงันี 

  ส่วนที 1 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัทางการเงิน ประกอบดว้ย 
  1. ขนาดเงินฝาก 

  2. ขนาดสินเชือ 

  3. ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย 
  ส่วนที 2 ขอ้มูลเกียวกบัตวัชีวดัความสาํเร็จหลงัการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาต

กบัธนาคารนครหลวงไทย ประกอบดว้ย 

  1. กาํไรต่อหุน้ 

  2. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

  3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

3. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดส้ร้างเครืองมือโดยมีขนัตอนการสร้างดงันี 

 3.1 สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร และผลงานการวจิยัของทศพร วงศท์ะกนัฑ ์

(2550) และกมเลศน์ สันติเวชชกุล (2549) 
 3.2 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ เพือตรวจสอบความครอบคลุม   

ของเนือหาและความถูกตอ้งของภาษา รวมทงัใหข้อ้เสนอแนะเพือปรับปรุงแกไ้ข 

 3.3 นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน       

ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Consistency: IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเนือหา (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 120) 

การใหค้ะแนนของผูเ้ชียวชาญดงันี  
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  +1   เมือขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 

    0   เมือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 

  -1    เมือขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 

 3.4 คดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตงัแต่ 0.60 ขึนไป (สุธรรม รัตนโชติ 

2551 : 120) เพือให้ไดแ้บบสอบถามทีมีคุณภาพ พร้อมจดัพิมพ์ โดยไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index of Consistency: IOC) ทงัฉบบัเท่ากบั 0.975 

 3.5 นาํแบบสอบถามทีผา่นการวิเคราะห์หาความเทียงตรงตามเนือหาแลว้ ไปทดลองใช ้

(Try-Out) กบัพนกังานธนาคารธนชาต ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัจาํนวน 30 คน 

 3.6 นาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคุณภาพด้านความเชือมันของแบบสอบถาม 

(Reliability) โดยใชว้ิธีการหาสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่า

ความเชือมนัทงัฉบบัเท่ากบั 0.988 ความเชือมนัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่ากบั 0.973 

ความเชือมนัดา้นวฒันธรรมองคก์ร เท่ากบั 0.965 ความเชือมนัดา้นภาวะผูน้าํเท่ากบั 0.985 แสดงวา่

แบบสอบถามทีพฒันาขึนนีเป็น แบบสอบถามทีมีคุณภาพทงัความเทียงตรงตามเนือหา และความเชือมนั

ในระดบัทีใชไ้ดดี้ เนืองจากมีค่าความเชือมนัตงัแต่ 0.7 ขึนไป (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 128) 

 3.7 นาํแบบสอบถามทีผ่านการทดลองใช้แล้วมาตรวจแก้ไข ปรับปรุงให้สมบูรณ์  

แลว้นาํเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั 

 
4. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูศึ้กษาทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เริมตงัแต่ เดือนมิถุนายน 2554 – มีนาคม 2555 โดยมี

ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ดงันี 

 

ตารางที 5 แสดงระยะเวลาดาํเนินงาน 

 

รายการ 

 

2554 2555 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. 
ศึกษาความเป็นมาและความสาํคญั           

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง           

เก็บและรวบรวมขอ้มูล           

วเิคราะห์ขอ้มูล            

สรุปผลการวจิยั           

นาํเสนอผลงานวจิยั           

ทาํรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์           
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5. วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 งานวจิยัครังนีใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล โดยการสุ่มตวัอย่างเพือตอบแบบสอบถามทีผูว้ิจยั       

สร้างขึน มีขนัตอนดงันี  

 5.1 เลือกกลุ่มตวัอยา่งจากจาํนวนพนักงานธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย 

สังกดัสาํนกังานใหญ่ โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น สุ่มเลือกตวัอย่างตามโควตา 

(Quota Sampling) (สุธรรม รัตนโชติ 2551 : 97) จนครบถว้นตามจาํนวนทีตอ้งการ 

 5.2 นาํแบบสอบถามทีไดไ้ปสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเพือเก็บขอ้มูลนาํมาวเิคราะห์ทางสถิติ 

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์

ของแบบสอบถามอีกครัง แลว้ดาํเนินการตามขนัตอนดงัต่อไปนี 

 6.1 นาํแบบสอบถาม ทีคดัเลือกทงัหมดลงหมายเลขประจาํฉบบั  

 6.2 จดัทาํคู่มือลงรหสั (Code Book) 

 6.3 นาํขอ้มูลทงัหมดลงรหสั เพือวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6.4 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจยั กาํหนดระดบั

ความมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05 โดยกาํหนดการวเิคราะห์ขอ้มูลใช ้รูปแบบตารางโดยใชส้ถิติอยา่งง่าย

เปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of  Frequency) คาํนวณหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายดา้น และโดยรวม จากนนันาํค่าเฉลียทีไดม้าแปล

ความหมายโดยใชเ้กณฑส์ัมบูรณ์ (Absolute  Criteria) โดยการหาค่าเฉลียของระดบัคะแนนแบ่งเป็น 

5 ช่วง (ธีรวฒิุ  เอกะกุล 2542 : 111) ตามระดบัความสาํคญัทีมีต่อปัจจยัต่างๆดงันี   

  ค่าเฉลีย 4.21 – 5.00 หมายความวา่ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

  ค่าเฉลีย 3.41 – 4.20 หมายความวา่ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

  ค่าเฉลีย 2.61 – 3.40 หมายความวา่ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลีย 1.81 – 2.60 หมายความวา่ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลีย 1.00 – 1.80 หมายความวา่ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 6.5 วเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน รายไดต่้อเดือน และอายงุาน โดยใชส้ถิติหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 6.6 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทีทาํให้การควบรวมกิจการ

ประสบความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย 

(Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 6.7 วเิคราะห์ระดบัปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบ

ความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย โดยการวเิคราะห์หาค่าเฉลีย (Mean) และ

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 6.8 วเิคราะห์ระดบัปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จ

ของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (Mean) และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 6.9 วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) เป็นสถิติทีใช้ทดสอบ

สมมติฐานการวิจยั เพือแสดงถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  โดยสถิติทีใชใ้นการ

ทดสอบสมมุติฐาน ดงันี  

  6.9.1 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นการเงินและตวัชีวดัความสาํเร็จของธนาคาร

ธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย (ขนาดเงินฝาก ขนาดสินเชือ ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย) โดยใช้

สถิติสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation) (สุธรรม   

รัตนโชติ 2551: 182) 

   6.9.2 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละตวัชีวดัความสาํเร็จของ

ธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทย โดยใช้สถิติสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson Product – Moment Correlation) (สุธรรม รัตนโชติ 2551: 182)  

  6.9.3 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรและตวัชีวดัความสาํเร็จ

ของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย โดยใช้สถิติสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 

(Pearson Product – Moment Correlation) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 2548: 264) 

  6.9.4 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํและตวัชีวดัความสาํเร็จของธนาคาร

ธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย โดยใช้สถิติสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

Product – Moment Correlation) (สุธรรม รัตนโชติ 2551: 182) 

 6.10 สรุปผลการศึกษา ตลอดจนเสนอคาํแนะนาํ และจดัทาํเป็นรูปเล่ม เพือรายงานผล

การศึกษา 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาปัจจยัด้านทรัพยากรมนุษย์ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสําเร็จ

กรณีศึกษา ธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย สังกดัสํานักงานใหญ่ 
จาํนวน 373 คน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 ส่วน ตามลาํดบัดงันี 
 ส่วนที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์

หาค่าร้อยละ (Percentage) 
 ส่วนที 2 การวเิคราะห์ระดบัปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ทีทาํให้การควบรวมกิจการ
ประสบความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (Mean) 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ส่วนที 3 การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบ

ความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (Mean) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ส่วนที 4 การวิเคราะห์ระดับปัจจยัด้านภาวะผูน้าํ  ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบ

ความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (Mean) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ส่วนที 5 การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการเงินและตวัชีวดัความสาํเร็จหลงัการควบรวมกิจการของ
ธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย โดยการใชส้ถิติพรรณนาจากตาราง 
 ส่วนที 6 การทดสอบสมมติฐานเพือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการเงิน 

(ขนาดเงินฝาก ขนาดสินเชือ ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย) กบัตวัชีวดัความสาํเร็จหลงัการควบรวมกิจการ
โดยใชส้ถิติสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation)  

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

66 

ส่วนท ี1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา ตาํแหน่งงาน รายได ้และอายุงาน ดว้ยการหาค่าร้อยละ (Percentage) แสดงผลดงัตารางที    

6 - 12 
 
ตารางที 6 แสดงค่าร้อยละของอายจุาํแนกตามเพศ 
 

อายุ 
เพศ 

รวม  
ชาย  หญงิ  

ไม่เกิน 30 ปี 7.2 16.4 23.6 

30 - 35 ปี 12.9 19.3 32.2 
36 - 40 ปี 6.7 8.8 15.5 

41 - 45 ปี 7.0 7.2 14.2 

46 - 50 ปี 4.8 3.8 8.6 

51 ปี ขึนไป 1.6 4.3 5.9 

รวม 40.2 59.8 100.0 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี ส่วนใหญ่มีอายุ 30-35 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 32.2 รองลงมา มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.6 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

59.8 แบ่งเป็นอายุ 30 – 35 ปี ทีเป็นเพศหญิงมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 19.3 รองลงมามีอายุไม่เกิน 30 ปี 

ทีเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 16.4 และเป็นคนอายุ 51 ปีขึนไปนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.6 ดงัปรากฏ

ในตารางที 6 
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ตารางที 7 แสดงค่าร้อยละของอายจุาํแนกตามสถานภาพสมรส 
 

อายุ 
สถานภาพสมรส 

รวม 
โสด  สมรส  หม้าย หย่าร้าง 

ไม่เกิน 30 ปี 20.6 2.9 0.0 0.0 23.6 
30 - 35 ปี 14.2 16.4 1.1 0.5 32.2 
36 - 40 ปี 5.4 9.7 0.0 0.5 15.5 
41 - 45 ปี 2.9 10.5 0.3 0.5 14.2 
46 - 50 ปี 1.6 6.7 0.0 0.3 8.6 

51 ปี ขึนไป 0.8 4.6 0.5 0.0 5.9 

รวม 45.6 50.7 1.9 1.9 100.0 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น

ร้อยละ 50.7 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 45.6 แบ่งเป็นคนทีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ทีมี

สถานภาพโสดมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.6 และรองลงมามีอาย ุ30 – 35 ปี ทีมีสถานภาพสมรส คิดเป็น

ร้อยละ 16.4 ดงัปรากฏในตารางที 7 
 
ตารางที 8 แสดงค่าร้อยละของสถานภาพสมรสจาํแนกตามเพศ 
 

สถานภาพสมรส 
เพศ  

รวม 
ชาย  หญงิ 

โสด 19.3 26.3 45.6 
สมรส 19.0 31.6 50.7 
หมา้ย 0.3 1.6 1.9 
หยา่ร้าง 1.6 0.3 1.9 

รวม 40.2 59.8 100.0 
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 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครังนี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทีมี

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมาเป็นเพศหญิงทีมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 26.3 และ

นอ้ยทีสุดเป็นเพศชายทีมีสถานภาพหมา้ย และเพศหญิงทีมีสถานภาพหยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 0.3 เท่ากนั 

ดงัปรากฏในตารางที 8 
 
ตารางที 9 แสดงค่าร้อยละของอายจุาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

อายุ 
ระดับการศึกษา  

รวม ตํากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่า
ปริญญาโท 

ไม่เกิน 30 ปี 0.0 18.8 4.8 0.0 23.6 

30 - 35 ปี 0.0 27.6 4.6 0.0 32.2 

36 - 40 ปี 0.0 12.6 2.7 0.3 15.5 

41 - 45 ปี 0.3 12.3 1.6 0.0 14.2 

46 - 50 ปี 1.1 7.5 0.0 0.0 8.6 

51 ปี ขึนไป 1.1 4.8 0.0 0.0 5.9 

รวม 2.4 83.6 13.7 0.3 100.0 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.6 แบ่งเป็นอายุ 30 – 35 ปี ทีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมากทีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 27.6 รองลงมา อายุไม่เกิน 30 ปี ทีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.8 และ
น้อยทีสุด มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ดงัปรากฏในตารางที 9 
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ตารางที 10 แสดงค่าร้อยละของระดบัการศึกษาจาํแนกตามตาํแหน่งงาน 
 

ระดับการศึกษา 
ตําแหน่งงาน  

รวม 
พนักงาน หัวหน้าส่วน ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ อนื ๆ 

ตาํกวา่ปริญญาตรี 1.9 0.0 0.5 0.0 0.0 2.4 
ปริญญาตรี 66.8 9.4 4.0 3.2 0.3 83.6 
ปริญญาโท 7.5 2.7 1.6 1.3 0.5 13.7 
สูงกวา่ปริญญาโท 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 

รวม 76.4 12.1 6.2 4.6 0.8 100.0 
 
 ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานระดบั
พนกังาน คิดเป็นร้อยละ 76.4 และรองลงมา มีตาํแหน่งงานระดบัหวัหน้าส่วน คิดเป็นร้อยละ 12.1 

แบ่งเป็นระดบัพนกังานทีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.8 และรองลงมา 

ระดบัหวัหนา้ส่วนทีมีการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9.4 ดงัปรากฏในตารางที 10 
 

ตารางที 11 แสดงร้อยละของตาํแหน่งงานจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ตาํแหน่งงาน 

รายได้ต่อเดอืน 

รวม  ตาํกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 - 
20,000 
บาท 

20,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
40,000 
บาท 

40,001 -
50,000 
บาท 

50,001 - 
60,0100 
บาท 

60,001 
บาท 
ขึนไป 

พนกังาน 4.3 17.7 23.9 21.4 7.0 2.1 0.0 76.4 
หวัหนา้ส่วน 0.3 0.8 1.9 5.4 3.5 0.3 0.0 12.1 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ 0.0 0.0 0.5 1.6 2.9 0.5 0.5 6.2 
ผูจ้ดัการ 0.0 0.0 0.3 0.5 0.3 2.4 1.1 4.6 
อืน ๆ 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 

รวม 4.6 18.5 26.8 29.0 13.7 5.4 2.1 100.0 
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 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี ส่วนใหญ่มีรายไดต้่อเดือน 

30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.0 และรองลงมา มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 26.8 แบ่งเป็นระดบัพนกังานทีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 

23.9 และรองลงมา เป็นระดบัพนกังานทีมีรายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.4 

ดงัปรากฏในตารางที 11 
 
ตารางที 12 แสดงค่าร้อยละของตาํแหน่งงานจาํแนกตามอายงุาน 
 

ตาํแหน่งงาน 
อายุงาน  

รวม  
1 - 5 ปี 6 - 10 ปี 11 - 15 

ปี 
16 - 20 
ปี 

21 - 25 
ปี 

26 - 30 
ปี 

31 ปี  
ขึนไป 

พนกังาน 24.1 22.5 9.7 11.5 3.8 3.2 1.6 76.4 

หวัหนา้ส่วน 0.0 4.3 3.2 1.9 1.1 1.3 0.3 12.1 

ผูช่้วย

ผูจ้ดัการ 
0.5 1.9 0.3 0.5 1.9 0.3 0.8 6.2 

ผูจ้ดัการ 0.3 1.1 1.1 0.3 0.3 1.1 0.5 4.6 

อืน ๆ 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

รวม 25.2 30.0 14.5 14.2 7.0 5.9 3.2 100.0 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี ส่วนใหญ่มีอายุงาน 6 – 10 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 30.0 และรองลงมา มีอายุงาน 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.2 แบ่งเป็นระดบัพนกังานทีมีอายุงาน 

1 – 5 ปี มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 24.1 และรองลงมาเป็นระดบัพนกังานทีมีอายุงาน 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 

22.5 ดงัปรากฏในตารางที 12 
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ส่วนท ี2 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ททีาํให้การควบรวมกจิการประสบ
ความสําเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 การวิเคราะห์เกียวกบัปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทีทาํให้การควบรวมกิจการ

ประสบความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ประกอบดว้ย ดา้นการสรรหาบุคลากร  

ดา้นการคดัเลือก ดา้นการฝึกอบรม และดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัปรากฏในตารางที 13-17 
 

ตารางที 13 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ใน

ภาพรวม 
 

ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ X  S.D ระดับความสําคัญ 

1. ดา้นการสรรหาบุคลากร 3.36 0.708 ปานกลาง 

2. ดา้นการคดัเลือก 3.63 0.806 มาก 

3. ดา้นการฝึกอบรม  3.33 0.798 ปานกลาง 
4.  การประเมินผลการปฏิบติังาน 3.35 0.871 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.704 มาก 
 

 ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบั

ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัมาก ( = 3.42) เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้ ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการคดัเลือก ( = 3.63) อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก และค่าเฉลีย

น้อยทีสุด คือ ดา้นการฝึกอบรม ( = 3.33) อยูใ่นระดบัสาํคญัปานกลาง ดงัปรากฏในตารางที 13 
 

   ส
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ตารางที 14 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้น
การสรรหาบุคลากร 

 

ด้านการสรรหาบุคลากร  S.D ระดับ
ความสําคัญ 

1. องคก์รของท่าน มีการคดัเลือกบุคลากรทีเหมาะสมกบังาน 3.52 0.869 มาก 
2. องคก์รของท่าน มีการกาํหนดตาํแหน่งและลกัษณะงานที
องคก์รตอ้งการอยา่งชดัเจน 

3.54 0.911 มาก 

3. องคก์รของท่าน มีการกาํหนดอตัราความตอ้งการกาํลงัคน
อยา่งชดัเจน 

3.35 0.926 ปานกลาง 

4. องค์กรของท่าน มีการกาํหนดคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ ไดส้อดคลอ้งกบัตาํแหน่ง
งานอยา่งชดัเจน 

3.49 0.860 มาก 

5. องคก์รของท่าน มีการกาํหนดระยะเวลาในการสรรหา
บุคลากรอยา่งชดัเจน 

3.16 0.871 ปานกลาง 

7. องคก์รของท่าน มีการประชาสัมพนัธ์การสรรหาบุคลากร
อยา่งทวัถึง 

3.19 0.918 ปานกลาง 

 8. องค์กรของท่าน เปิดโอกาสให้ผูมี้คุณสมบติัสมคัรอย่าง
เท่าเทียมกนั ทงับุคคลภายในและภายนอก 

3.28 0.897 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.708 ปานกลาง 
 
 ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบั

ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการสรรหาบุคลากร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสาํคญัปานกลาง 

(  = 3.36) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉลียมากทีสุด คือ การสรรหาบุคลากรโดยกาํหนดตาํแหน่งและ

ลกัษณะงานทีตอ้งการอยา่งชดัเจนขององคก์ร (  = 3.54) อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก และค่าเฉลีย

นอ้ยทีสุด คือ เรืองกาํหนดระยะเวลาในการสรรหาบุคลากรอยา่งชดัเจนขององคก์ร มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 

คือ (  = 3.16) อยูใ่นระดบัสาํคญัปานกลาง ดงัปรากฏในตารางที 14 

   ส
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ตารางที 15 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้น
การคดัเลือก 

 

ด้านการคัดเลอืก  S.D ระดับ
ความสําคัญ 

1. พิจารณาโดยใชห้ลกัความรู้ ความสามารถ 3.64 0.978 มาก 

2. ใชห้ลกัความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่เลือกสถาบนั เพศ 

ศาสนา 
3.40 1.013 ปานกลาง 

3. มีการสอบขอ้เขียนวดัความรู้ทวัไปและสติปัญญา 3.69 0.992 มาก 

4. มีการทดสอบความถนดัและทกัษะพืนฐานในการทาํงาน 3.63 0.957 มาก 

5. มีการสอบสัมภาษณ์ 3.88 0.964 มาก 
6. มีกระบวนการคดัเลือกทีเปิดเผยและตรวจสอบได ้ 3.53 1.066 มาก 

รวม 3.63 0.806 มาก 
 

 ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี มีระดบัความคิดเห็น

เกียวกบัปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ด้านการคดัเลือก ในภาพรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก    

( = 3.63) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉลียมากทีสุด คือ การคดัเลือกบุคลากรโดยการสอบสัมภาษณ์ 

( = 3.88) อยู่ในระดบัความสําคญัมาก มาก และค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ การคดัเลือกบุคลากรโดยใช้

หลกัความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่เลือกสถาบนั เพศ ศาสนา ( = 3.40) อยู่ในระดบัความสําคญั
ปานกลาง ดงัปรากฏในตารางที 15 
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ตารางที 16 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้น
การฝึกอบรม 

 

ด้านการฝึกอบรม   S.D ระดับ
ความสําคัญ 

1. องคก์รของท่าน ไดก้าํหนดทิศทางกลยทุธ์การเรียนรู้สาํหรับ
พนกังาน 

3.51 0.969 มาก 

2. องคก์รของท่าน ไดว้เิคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม
และพฒันาสาํหรับพนกังาน 

3.45 0.942 มาก 

3. องคก์รของท่านวิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรมและ

พฒันาสาํหรับพนกังานเป็นระยะๆ 
3.30 0.910 ปานกลาง 

4. องคก์รของท่าน วเิคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรมและ
พฒันาสาํหรับพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของ

ธุรกิจ 

3.54 0.968 มาก 

5. หวัหนา้งานมีการระบุความตอ้งการในการฝึกอบรมและ

พฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล 
3.14 0.964 ปานกลาง 

6. องคก์รของท่าน มีการติดตามการวเิคราะห์ความตอ้งการใน
การฝึกอบรมและพฒันาของพนกังานแต่ละคน 

3.15 0.929 ปานกลาง 

7. หวัหนา้งานให้เวลากบัการมีส่วนร่วมเพือพฒันาทกัษะความรู้

และการทาํงานของพนกังาน 
3.21 0.991 ปานกลาง 

8. องคก์รของท่านส่งเสริม และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 3.35 0.940 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.798 ปานกลาง 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบั

ปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการฝึกอบรม ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคญัปานกลาง      

(  = 3.33) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉลียมากทีสุด คือ องคก์รมีการวิเคราะห์ความตอ้งการในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

75 

ฝึกอบรมและพฒันาสาํหรับพนกังานให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของธุรกิจ ( = 3.54) อยูใ่นระดบั
ความสาํคญัมาก และค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ หัวหน้างานมีการระบุความตอ้งการในการฝึกอบรมและ

พฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล (  = 3.14) อยูใ่นระดบัความสาํคญัปานกลาง ดงัปรากฏในตารางที 16 
 

ตารางที 17 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้น
การประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  S.D ระดับ
ความสําคัญ 

1. มีการกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคก์ารประเมินผลการ

ปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 3.56 0.948 มาก 
2. มีการแสดงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ในการประเมินการ
ปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส 3.20 1.077 ปานกลาง 

3. มีการใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังานทีเหมาะสม 3.41 0.956 มาก 

4. มีการประกาศและเปิดเผยผลการประเมินอยา่งเป็นทางการ 3.24 1.018 ปานกลาง 

รวม 3.35 0.871 ปานกลาง 
 

 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนี มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบั

ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสําคญั

ปานกลาง (  = 3.35) เมือพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลียมากทีสุด คือ การกาํหนดนโยบายและ

วตัถุประสงคก์ารประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจนขององคก์ร ( = 3.56) อยูใ่นระดบัความสําคญัมาก 

และค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ มีการแสดงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการประเมินการปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส 

(  = 3.20) อยูใ่นระดบัความสาํคญัปานกลาง ดงัปรากฏในตารางที 17 
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ส่วนที 3 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสําเร็จ
ของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัวฒันธรรมองคก์ร ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จ

ของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย  ซึงประกอบดว้ย ดา้นค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร ดา้น

ลกัษณะการใชอ้าํนาจ ดงัปรากฏในตารางที 18-20 
 
ตารางที 18 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัวฒันธรรมองคก์ร ในภาพรวม 
 

ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร  S.D ระดับความสําคัญ 

1. ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร  3.89 0.738 มาก 

2. ลกัษณะการใชอ้าํนาจ 3.54 0.637 มาก 

รวม 3.72 0.626 มาก 
 

 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครังนี มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบั

ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก ( = 3.72) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร ( = 3.89) อยู่ในระดบัความสําคญัมาก และ

ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ลกัษณะการใชอ้าํนาจ มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ( = 3.54) อยูใ่นระดบัความสําคญั
มาก ดงัปรากฏในตารางที 18 
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ตารางที 19 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัวฒันธรรมองคก์ร ดา้นค่านิยมและ

วฒันธรรมองคก์ร 
 

ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร   S.D ระดับ
ความสําคัญ 

1. มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาํนึกในความรับผิดชอบต่อ
หนา้ทีขององคก์ร 

3.89 0.888 มาก 

2. การยนืหยดัทาํในสิงทีถูกตอ้งดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมเพือ

องคก์ร 
3.91 0.906 มาก 

3. มีความซือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร 4.15 0.847 มาก 
4. มีความตรงต่อเวลา 4.02 0.904 มาก 
5. มีความเสียสละ และอดทนเพือองคก์ร 3.97 0.912 มาก 
6. มีระเบียบวนิยั ปฏิบติัตามกฎระเบียบและกติกาอยูร่่วมกนั
ขององคก์ร 

4.03 0.898 มาก 

7. มีความประหยดั และใชท้รัพยากรขององคก์รอยา่งรู้คุณค่า  3.84 0.907 มาก 
8. มีความร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานเป็นทีม เพือเป้าหมาย
เดียวกนัขององคก์ร 

3.89 0.903 มาก 

9. มีหวัใจรักงาน ปฏิบติัต่อผูรั้บบริการดว้ยความเมตตา เอือเฟือ 

และมีนาํใจ  
3.97 0.868 มาก 

10. มีการถ่ายทอด แบ่งปัน และแลกเปลียนประสบการณ์/

ความรู้ภายในองคก์ร  
3.80 0.907 มาก 

11. มีความรัก และทศันคติทีดีต่อองคก์ร  3.86 0.906 มาก 
12. มีนาํใจช่วยเหลือเพือนร่วมงาน ไม่นิงดูดายแมไ้ม่ใช่หนา้ที 3.84 0.894 มาก 
13. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่เพือนร่วมงาน และลูกนอ้ง  3.81 0.847 มาก 
14. สนุกกบัการทาํงาน มองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขนั  3.82 0.849 มาก 
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ตารางที 19 (ต่อ) 
 

ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร   S.D ระดับ
ความสําคัญ 

15. แกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยการเจรจาเปิดเผย จริงใจ และ

แสวงหาทางออกทีดี 
3.77 0.909 มาก 

16. มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์คน้หาวธีิปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทาํงานอยูเ่สมอ  

3.83 0.851 มาก 

17. ถือประโยชน์ส่วนรวมขององคก์รมาก่อนประโยชน์ส่วน

ตน  
3.83 0.894 มาก 

รวม 3.89 0.738 มาก 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครังนี มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบั

ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร ด้านค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก  

( = 3.89) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ความซือสัตยสุ์จริตต่อ

องค์กร ( = 4.15) อยู่ในระดบัความสําคญัมาก และค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การแกปั้ญหาความขดัแยง้

ด้วยการเจรจาเปิดเผย  จริงใจ และแสวงหาทางออกทีดี  ( = 3.77) อยู่ในระดบัความสําคญัมาก 

ดงัปรากฏในตารางที 19 
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ตารางที 20 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัวฒันธรรมองคก์ร ดา้นลกัษณะการใช้

อาํนาจ 
 

ลกัษณะการใช้อาํนาจ  S.D ระดับ
ความสําคัญ 

1. องคก์รของท่าน มีแผนผงัการบริหารองคก์รทีชดัเจน 3.62 0.984 มาก 

2. พนกังานในองคก์รของท่าน มีความเขา้ใจในขอบเขตงาน
และหนา้ทีของตนเองต่อองคก์รอยา่งชดัเจน 

3.46 0.920 มาก 

3. องคก์รของท่าน มีความพยายามในการลดช่องว่างของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้ง  

3.26 1.057 ปานกลาง 

4. องคก์รของท่าน มีสายการบงัคบับญัชาและขนัตอนในการ
ทาํงานทีเขม้งวดมากเกินไป  

3.52 0.929 มาก 

5. ส่วนใหญ่การตดัสินใจภายในองคก์รของท่านขึนอยูก่บัคน

เพียงคนเดียว  
3.54 0.996 มาก 

6. ในหน่วยงานของท่าน พนกังานแต่ละคนมีอาํนาจเท่าเทียมกนั  3.02 1.486 ปานกลาง 
7. พนกังานส่วนใหญ่ในองคก์รของท่านใหค้วามสาํคญักบั

ความมนัคงในการทาํงาน 
3.78 0.964 มาก 

8. พนกังานส่วนใหญ่ในองคก์รของท่าน ใหก้ารยอมรับความ
คิดเห็นจากผูมี้ประสบการณ์  

3.65 0.968 มาก 

9. องคก์รของท่านมีการนาํความคิดเห็นของพนกังานมา

ปรับปรุงเพือให้เกิดความเหมาะสมในการทาํงาน  
3.42 0.987 มาก 

10. ปฏิบติัตามนโยบายและกฎเกณฑที์องคก์รไดก้าํหนดไว้
อยา่งเคร่งครัด  

3.79 0.879 มาก 

11. ใหย้อมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่มในหน่วยงาน

ขององคก์รเสมอ  
3.65 0.900 มาก 
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ตารางที 20 (ต่อ) 
 

ลกัษณะการใช้อาํนาจ  S.D ระดับ
ความสําคัญ 

12. องคก์รของท่านมีการกาํหนดนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบติัในการทาํงานทีชดัเจน  
3.61 0.919 มาก 

13. การไดรั้บสวสัดิการทีดีเป็นสิงทีท่านตอ้งการจากองคก์ร  3.94 0.968 มาก 
14. องคก์รของท่านให้โอกาสพนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ  
3.31 0.935 ปานกลาง 

15. ระบบความก้าวหน้าในหน้าทีการงานขององค์กรท่าน

ขึนอยูก่บัความสามารถในการทาํงาน  
3.46 0.954 มาก 

16. พนกังานในองคก์รของท่านใหค้วามสนใจกบัเป้าหมายใน

การทาํงานของตนเอง  
3.62 0.803 มาก 

17. พนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการทาํงานร่วมกบั

เพือนร่วมงานมากกวา่ทีจะทาํเพียงลาํพงั  
3.62 0.879 มาก 

18. พนกังานมีโอกาสไดใ้ชศ้กัยภาพและความสามารถในการ

ทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ที 
3.52 0.900 มาก 

รวม 3.54 0.637 มาก 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครังนี มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบั

ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นลกัษณะการใชอ้าํนาจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสําคญัมาก ( = 3.54) 
เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉลียมากทีสุด คือ การไดรั้บสวสัดิการทีดีเป็นสิงทีพนกังานตอ้งการจาก

องคก์ร ( = 3.94) อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก และค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การมีอาํนาจเท่าเทียมกนัของ

พนกังาน ( = 3.02) อยูใ่นระดบัความสาํคญัปานกลาง ดงัปรากฏในตารางที 20 
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ส่วนที 4 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นํา ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสําเร็จของ
ธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัภาวะผูน้าํ ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จของ

ธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวง ดงัปรากฏในตารางที 21 
 

ตารางที 21 แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ 
 

ทกัษะด้านภาวะผู้นํา  S.D ระดับ
ความสําคัญ 

1. มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล มุ่งเนน้การพฒันาไปสู่อนาคต 3.97 0.979 มาก 

2. สามารถตดัสินใจไดดี้และถูกตอ้ง 3.82 0.85 มาก 

3. มีความเชือมนัใจตนเอง กลา้หาญ ทะเยอทะยาน 3.87 0.802 มาก 

4. มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู ้อืนและ

ประสานงานไดดี้ 
3.92 0.789 มาก 

5. มีอิทธิพลต่อการสร้างความร่วมมือร่วมใจของ

ผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 
3.76 0.858 มาก 

6. มีสุขภาพแขง็แรงและบุคลิกภาพทีดี 4.04 0.811 มาก 

7. สามารถติดต่อสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3.98 0.786 มาก 

8. มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ
ผูอื้น 

3.97 0.843 มาก 

9. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ทีและการกระทาํของ

ตนเอง 
4.03 0.796 มาก 

10. มีความซือสัตย ์ยติุธรรม และเมตตาผูอื้น 4.06 0.796 มาก 

11. สามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้นสถานการณ์ต่างๆที

เผชิญ 
3.9 0.834 มาก 
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ตารางที 21 (ต่อ) 
 

ทกัษะด้านภาวะผู้นํา  S.D ระดับ
ความสําคัญ 

12. ยดืหยุน่และปรับตวัไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ 3.98 0.788 มาก 
13. โนม้น้าว จูงใจ สามารถใช้อาํนาจเหนือผูอื้น มี

ศกัยภาพในการเป็นผูน้าํ 
3.77 0.839 มาก 

14. มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้มาใช้

ประโยชน์ได ้
3.88 0.807 มาก 

15. มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 3.92 0.809 มาก 

16. มีความอดทนทางปัญญาและอารมณ์ ไม่หวนัไหวต่อ
ความลม้เหลว 

3.87 0.809 มาก 

17. ชอบความทา้ทายและทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงเพือ

พฒันาองคก์รใหพ้ฒันาและกา้วหนา้ 
3.88 0.799 มาก 

18. มีมนุษยสัมพนัธ์ อารมณ์ดี รู้จกั เขา้ใจและเห็นอก
เห็นใจผูอื้น 

3.99 0.798 มาก 

19. มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีและการกระทาํของ

ตนเอง 
4.07 0.778 มาก 

20. มุ่งมนัและศรัทธาต่อความสาํเร็จของงาน 4.02 0.781 มาก 
21. ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 3.98 0.793 มาก 
22. สร้างความสามคัคีในกลุ่มได ้ 3.77 0.773 มาก 
23. คิดเชิงบวกและมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ 3.95 0.766 มาก 
24. มีทกัษะการนาํเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ 3.82 0.769 มาก 
25. รู้จกัการทาํงานเป็นทีม 3.97 0.766 มาก 
26. เปิดเผย กลา้แสดงออก สร้างความศรัทธา น่าเชือถือ

และไวใ้จได ้
3.94 0.824 มาก 
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ตารางที 21 (ต่อ) 
 

ทกัษะด้านภาวะผู้นํา  S.D ระดับ
ความสําคัญ 

27. มีทกัษะความคิดเชิงกลยทุธ์ในการบริหารงาน 3.76 0.829 มาก 
28. มุ่งเนน้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน 3.86 0.828 มาก 

29. มีมโนทศัน์ต่อการวนิิจฉยัปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนใน

องคก์ร 
3.82 0.796 มาก 

รวม 3.92 0.648 มาก 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครังนี มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบั

ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ในภาพรวมอยู่ในระดบัสาํคญัมาก ( = 3.92) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉลีย

มากทีสุด คือ ความรับผดิชอบต่อหนา้ทีและการกระทาํของตนเอง ( = 4.07) อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 

และค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ทกัษะความคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงาน ( = 3.76) อยู่ในระดบั
ความสาํคญัมาก ดงัปรากฏในตารางที 21 
 
ส่วนที 5 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเงินและตัวชีวัดความสําเร็จหลังการควบรวมกจิการของธนาคาร
ธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 การวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการเงิน ประกอบดว้ย ขนาดเงินฝาก  ขนาดสินเชือ ส่วนต่างของ
อตัราดอกเบีย และวเิคราะห์ตวัชีวดัความสําเร็จหลงัการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคาร

นครหลวงไทย ประกอบดว้ย กาํไรต่อหุน้ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อและ

ส่วนของผูถื้อหุน้ สามารถแสดงรายละเอียดได ้ดงัปรากฏในตารางที 22 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

84 

ตารางที 22 แสดงปัจจยัดา้นการเงินหลงัการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 

ปัจจัยด้านการเงิน 2551 2552 2553 2554 
ขนาดเงินฝาก 270,832 265,871 532,656 436,040 

ขนาดสินเชือ 278,000 287,860 606,851 635,220 

ส่วนต่างอตัราดอกเบีย 3.7 3.6 3.2 2.8 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ ตวัเลขปัจจยัดา้นการเงินหลงัการควบรวมกิจการของธนาคาร

ธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ดา้นขนาดเงินฝากมีแนวโนม้สูงขึนในปี 2553 และมีแนวโนม้ลงลง

ในปี 2554 ดา้นขนาดสินเชือมีแนวโน้มสูงขึนอย่างต่อเนือง และตวัเลขดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบียมี

แนวโนม้ลดลงต่อเนืองตงัแต่ปี 2551 ถึงปี 2554 ดงัปรากฏในภาพที 11-12 

 
ภาพที 11 แสดงแนวโนม้ของตวัเลขปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝากและขนาดสินเชือหลงัการควบ

รวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
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ภาพที 12 แสดงแนวโนม้ของตวัเลขปัจจยัทางการเงินด้านส่วนต่างอัตราดอกเบียหลังการควบรวม

กิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย  
 
ตารางที 23 แสดงตวัชีวดัความสาํเร็จหลงัการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 

ตัวชีวดัความสําเร็จหลงัการควบรวมกจิการ  2551 2552 2553 2554 
กาํไรต่อหุน้ 2.08 3.99 4.41 3.91 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 1.21 2.21 2.26 1.34 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 10.49 15.33 16.25 13.46 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ตวัเลขตวัชีวดัความสําเร็จหลังการควบรวมกิจการของ

ธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ดา้นกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีแนวโนม้สูงขึนในช่วงปี 2551 ถึงปี 2553 และในปี 

2554 มีแนวโนม้ลดลง ดงัปรากฏในภาพที 11 
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ภาพที 13 แสดงแนวโนม้ของตวัเลขตวัชีวดัความสาํเร็จหลงัการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบั

ธนาคารนครหลวงไทย  
 
ส่วนท ี 6 การทดสอบสมมติฐานเพอืวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการเงินกับผลตัวชีวัด
ความสําเร็จ 
  การทดสอบสมมติฐานเพือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการเงิน ประกอบดว้ย 

ขนาดเงินฝาก ขนาดสินเชือ ส่วนต่างของอตัราดอกเบีย กบัผลตวัชีวดัความสําเร็จประกอบดว้ย  กาํไรต่อหุ้น 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อตัราผลตอบแทนต่อและส่วนของผูถื้อหุ้น ทีทาํให้การควบรวม

กิจการประสบความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ใชส้ถิติสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation) โดยกาํหนดค่านยัสําคญั (Significance) ทีระดบัค่า 
r < 0.01 หรือระดบัค่าความเชือมนัทางสถิติทีร้อยละ 95 สาํหรับการศึกษาครังนี ผูว้จิยัตงัสมมติฐานไว ้ดงันี 
 สมมติฐาน ปัจจยัทางการเงิน มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จหลงัการควบรวมกิจการ

ของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ซึงประกอบดว้ยสมมติฐานยอ่ย ดงันี  
 สมมติฐานท ี1: ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จ

ดา้นกาํไรต่อหุ้น ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H10 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
 สมมติฐานรอง H11 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก ไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น  
 สมมติฐานท ี2: ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จ

ดา้นกาํไรต่อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
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 สมมติฐานหลกั H20 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
 สมมติฐานรอง H21 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น  
 สมมติฐานที 3: ปัจจัยทางการเงินส่วนต่างอัตราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กับตัวชีวดั

ความสาํเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H30 ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กบักาํไร

ต่อหุ้น 
 สมมติฐานรอง H31 ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบียไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไร

ต่อหุ้น  
 
ตารางที 24 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการเงินกบัตวัชีวดัความสาํเร็จ ดา้นกาํไร

ต่อหุ้น 
 

ปัจจัยทางการเงิน 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ P-Value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1. ขนาดเงินฝาก 0.646 0.354 สัมพนัธ์ 

2. ขนาดสินเชือ 0.630 0.370 สัมพนัธ์ 

3. ส่วนต่างอตัราดอกเบีย -0.415 0.585 สัมพนัธ์ 
 
 ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีค่า 
P-Value เท่ากบั 0.354 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H10) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H11) หมายความวา่ ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จดา้นกาํไร

ต่อหุ้น ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีค่า        
P-Value เท่ากบั 0.370 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H20) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H21) หมายความวา่ ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือมีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้นกาํไร
ต่อหุน้ ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มี

ค่า P-Value เท่ากบั 0.585 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H30) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
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(H31) หมายความวา่ ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จ

ดา้นกาํไรต่อหุน้ ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัปรากฏในตารางที 24 
 สมมติฐานท ี 4: ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จ

ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H40 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วม  
 สมมติฐานรอง H41 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วม  
 สมมติฐานท ี 5: ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จ

ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H50 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วม  
 สมมติฐานรอง H51 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วม  
 สมมติฐานที 6: ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดั

ความสาํเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H60 ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  
 สมมติฐานรอง H61 ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  
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ตารางที 25 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการเงินกบัตวัชีวดัความสาํเร็จ ดา้นอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
 

ปัจจัยทางการเงิน 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ P-Value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1. ขนาดเงินฝาก 0.281 0.719 สัมพนัธ์ 

2. ขนาดสินเชือ 0.068 0.932 สัมพนัธ์ 

3. ส่วนต่างอตัราดอกเบีย 0.165 0.835 สัมพนัธ์ 
 

 ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการเงินดา้นอตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพยร์วม มีค่า P-Value เท่ากบั 0.719 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H40) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H41) หมายความวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก 

กบัตวัชีวดัความสาํเร็จ ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กนั ทีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติ 0.05 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีค่า P-Value เท่ากบั 0.932 มีค่า

มากกวา่ 0.05 นันคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H50) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H51) หมายความวา่ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ กบัตวัชีวดัความสําเร็จ ดา้นอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กนั ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการเงิน
ดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีค่า P-Value เท่ากบั 0.835 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 

(H60) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H61) หมายความวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการเงินดา้นส่วน
ต่างอตัราดอกเบีย กบัตวัชีวดัความสาํเร็จ ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมมีความสัมพนัธ์กนั 

ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัปรากฏในตารางที 25 
 สมมติฐานที 7: ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จ

ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
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 สมมติฐานหลกั H70 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
 สมมติฐานรอง H71 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
 สมมติฐานที 8: ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จ

ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H80 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
 สมมติฐานรอง H81 ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
 สมมติฐานที 9: ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดั

ความสาํเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H90 ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
 สมมติฐานรอง H91 ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
 
ตารางที 26 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการเงินกบัตวัชีวดัความสําเร็จ ดา้นอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ปัจจัยทางการเงิน 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1. ขนาดเงินฝาก 0.544 0.456 สัมพนัธ์ 

2. ขนาดสินเชือ 0.430 0.570 สัมพนัธ์ 

3. ส่วนต่างอตัราดอกเบีย -0.195 0.805 สัมพนัธ์ 
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 ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการเงินดา้นอตัราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ มีค่า P-Value เท่ากบั 0.456 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H70) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H71) หมายความวา่ ปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดเงินฝาก มีความสัมพนัธ์กบั 

กบัตวัชีวดัความสําเร็จด้านอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ทีระดบันัยสําคญัทางสถิติ  0.05 
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการเงินดา้นขนาดสินเชือ มีค่า P-Value เท่ากบั 0.570 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลกั (H80) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H81) หมายความวา่ ปัจจยัทางการเงินดา้น

ขนาดสินเชือ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ทีระดบั

นยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.805 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H90) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H91) 
หมายความวา่ ปัจจยัทางการเงินดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบีย มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้น

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัปรากฏในตารางที 26 
 สมมติฐาน ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จ

หลงัการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ซึงประกอบดว้ยสมมติฐานยอ่ย 

ดงันี  
 สมมติฐานท ี10: ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จ

ดา้นกาํไรต่อหุ้น ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H100 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้ 
 สมมติฐานรอง H101 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยไ์ม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
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ตารางที 27 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัตวัชีวดั
ความสาํเร็จ ดา้นกาํไรต่อหุ้น 

 

ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1. ดา้นการสรรหาบุคลากร -0.264 0.736 สัมพนัธ์ 

2. ดา้นการคดัเลือก -0.675 0.325 สัมพนัธ์ 

3. ดา้นการฝึกอบรม  -0.059 0.941 สัมพนัธ์ 

4.  การประเมินผลการปฏิบติังาน -0.201 0.799 สัมพนัธ์ 

รวม -0.337 0.663 สัมพนัธ์ 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

มีค่า P-Value เท่ากบั 0.663 มีค่ามากกว่า 0.05 นันคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H100) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H101) หมายความวา่ ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น 

ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัปรากฏในตารางที 27 
 สมมติฐานที 11: ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จ

ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H110 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วม  
 สมมติฐานรอง H111 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วม  
กกกกกกกก 
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ตารางที 28 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัตวัชีวดั
ความสาํเร็จ ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 

 

ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1. ดา้นการสรรหาบุคลากร 0.407 0.593 สัมพนัธ์ 
2. ดา้นการคดัเลือก -0.086 0.914 สัมพนัธ์ 
3. ดา้นการฝึกอบรม  0.611 0.389 สัมพนัธ์ 
4.  การประเมินผลการปฏิบติังาน 0.497 0.503 สัมพนัธ์ 

รวม 0.364 0.636 สัมพนัธ์ 
 

 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

มีค่า P-Value เท่ากบั 0.636 มีค่ามากกว่า 0.05 นันคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H110) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H111) หมายความวา่ ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัปรากฏในตารางที 28 
 สมมติฐานท ี12: ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จ

ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลัก H120 ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพนัธ์ กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 สมมติฐานรอง H121 ปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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ตารางที 29 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บัตวัชีวดั
ความสาํเร็จ ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1. ดา้นการสรรหาบุคลากร 0.037 0.963 สัมพนัธ์ 

2. ดา้นการคดัเลือก -0.439 0.561 สัมพนัธ์ 

3. ดา้นการฝึกอบรม  0.239 0.761 สัมพนัธ์ 

4.  การประเมินผลการปฏิบติังาน 0.111 0.889 สัมพนัธ์ 

รวม -0.032 0.968 สัมพนัธ์ 
 

 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

มีค่า P-Value เท่ากบั 0.968 มีค่ามากกว่า 0.05 นันคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H120) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H121) หมายความวา่ ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัปรากฏในตารางที 29 
 สมมติฐาน  ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จหลงัการควบ
รวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ซึงประกอบดว้ยสมมติฐานยอ่ย ดงันี 
 สมมติฐานที 13: ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้น

กาํไรต่อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H130 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น  
 สมมติฐานรอง H131 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
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ตารางที 30 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รกบัตวัชีวดัความสาํเร็จ 

ดา้นกาํไรต่อหุ้น 
 

ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1.  ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร  -0.701 0.299 สัมพนัธ์ 

2. ลกัษณะการใชอ้าํนาจ -0.169 0.831 สัมพนัธ์ 

รวม -0.490 0.510 สัมพนัธ์ 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัวฒันธรรมองคก์ร มีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.510 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H130) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H131) 
หมายความวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 
0.05 ดงัปรากฏในตารางที 30 
 สมมติฐานที 14: ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้น

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H140 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  
 สมมติฐานรอง H141 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพยร์วม 
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ตารางที 31 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รกบัตวัชีวดัความสาํเร็จ 

ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
 

ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1.  ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร  -0.072 0.928 สัมพนัธ์ 

2. ลกัษณะการใชอ้าํนาจ 0.521 0.479 สัมพนัธ์ 

รวม 0.218 0.782 สัมพนัธ์ 
 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.782 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H140) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H141) 
หมายความวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น ทีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 
0.05 ดงัปรากฏในตารางที 31 
 สมมติฐานที 15: ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้น

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H150 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 สมมติฐานรอง H151 ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
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ตารางที 32 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รกบัตวัชีวดัความสาํเร็จ 

ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
1.  ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร  -0.453 0.547 สัมพนัธ์ 

2. ลกัษณะการใชอ้าํนาจ 0.131 0.869 สัมพนัธ์ 

รวม -0.197 0.803 สัมพนัธ์ 
 
 ผลการศึกษา แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร มีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.803 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นที
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัปรากฏในตารางที 32 
 สมมติฐานที  ปัจจยัด้านภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กับผลตวัชีวดัความสําเร็จ องค์กร มี
ความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จหลงัการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 

ซึงประกอบดว้ยสมมติฐานยอ่ย ดงันี 
 สมมติฐานที 16: ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น 

ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H160 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
 สมมติฐานรอง H161 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํไม่มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุน้  
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ตารางที 33 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านภาวะผูน้าํกับตวัชีวดัความสาํเร็จ ดา้น

กาํไรต่อหุน้ 
 

ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
ทกัษะดา้นภาวะผูน้าํ 0.043 0.957 สัมพนัธ์ 

 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.957 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H160) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H161) 
หมายความว่า ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบักาํไรต่อหุ้น ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 
ดงัปรากฏในตารางที 33 
 สมมติฐานที 17: ปัจจยัด้านภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จดา้นอตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H170 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม  
 สมมติฐานรอง H171 ปัจจัยด้านภาวะผูน้าํ ไม่มีความสัมพนัธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม  
 
ตารางที 34 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านภาวะผูน้าํกบัตวัชีวดัความสาํเร็จ ดา้น

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 
 

ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
ทกัษะดา้นภาวะผูน้าํ -0.399 0.601 สัมพนัธ์ 
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 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.601 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H170) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H171) 
หมายความว่า ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ทีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัปรากฏในตารางที 34 
 สมมติฐานที 18: ปัจจยัด้านภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จด้านอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซึงเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี 
 สมมติฐานหลกั H180 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

ผูถื้อหุน้  
 สมมติฐานรอง H181 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ

ผูถื้อหุน้  
 
ตารางที 35 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํกบัตวัชีวดัความสาํเร็จ ดา้น

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ปัจจัยด้านภาวะผู้นํา 
ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 
ทกัษะดา้นภาวะผูน้าํ -0.181 0.819 สัมพนัธ์ 

 
 ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ผลความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านภาวะผูน้าํ มีค่า P-Value 
เท่ากบั 0.819 มีค่ามากกวา่ 0.05 นนัคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H180) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H181) 
หมายความวา่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนส่วนต่างของผูถื้อหุ้น ทีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 ดงัปรากฏในตารางที 35 
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บทท ี5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเรือง “ปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษยที์ทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสําเร็จ 

กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารธนชาต” มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัดา้นการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร และปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํทีทาํให้

การควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ผูว้ิจยัใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นเลือกการสุ่มตวัอย่าง โดยสุ่มเลือกตวัอย่างตาม

โควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 12 สายงาน แบ่งตามสายงานใน

สังกดัสํานกังานใหญ่ ธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย จากวิธีของ Yamane ใช้

แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มูล และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติด้วย การหา 
ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ปัจจัยทางการเงิน ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร และปัจจัยด้านภาวะผู ้นํา  กับตัวชีวดั

ความสําเร็จ  ด ้านกําไรต่อหุ ้น  ด ้านอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์รวม  และด ้านอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ผูว้ิจยัทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 373 คน โดยการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผูว้จิยัสรุปผลไดด้งันี 
 

1. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการการศึกษาเรือง “ปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษยที์ทาํให้การควบรวมกิจการประสบ
ความสาํเร็จ กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารธนชาต” สรุปผลไดด้งันี 
 ส่วนท ี1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ในการศึกษาครังนี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.8 เพศชาย ร้อยละ 40.2  มีอายุ 30-35 ปี 

มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมา มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.6 ส่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 45.6 ระดบั

การศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.6 รองลงมามีการศึกษาระดบั
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ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 13.7 ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นระดบัพนกังาน คิดเป็นร้อยละ 76.4 

รองลงมาเป็นระดบัหัวหน้าส่วน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 
40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

16.8 
 ส่วนท ี2 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ททีาํให้การควบรวม
กจิการประสบความสําเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยที์ทาํให้การควบ

รวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทยประสบความสาํเร็จ มีระดบัความคิดเห็น

เกียวกบัปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสําคญัมาก ( = 3.42) เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ การคดัเลือก ( = 3.63) อยูใ่นระดบัความสําคญั
มาก และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การฝึกอบรม ( = 3.33) อยูใ่นระดบัสาํคญัปานกลาง  
 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีจาํนวนทงัสิน 4 ดา้น กลุ่มตวัอย่างให้ระดบั

ความคิดเห็นในระดบัมากจาํนวน 1 ขอ้ไดแ้ก่ การคดัเลือก และให้ระดบัความคิดเห็นในระดบั 
ปานกลางจาํนวน 3 ขอ้ไดแ้ก่ การสรรหาบุคลากร  การประเมินผลการปฏิบติังาน และการฝึกอบรม  
 เมือพิจารณารายขอ้พบวา่ 
 การคัดเลือก ในภาพรวมอยู่ในระดับสําคญัมาก ( = 3.63) เมือพิจารณาเป็นราย

ประเด็น พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ การคดัเลือกบุคลากรโดยการสอบสัมภาษณ์  

( = 3.88) อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก และประเด็นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การคดัเลือกบุคลากร

โดยใช้หลกัความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่เลือกสถาบนั เพศ ศาสนา ( = 3.40) อยู่ในระดบั

ความสาํคญัปานกลาง 
 การสรรหาบุคลากร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสําคญัปานกลาง ( = 3.36) เมือพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบวา่ประเด็นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ การสรรหาบุคลากรโดยกาํหนดตาํแหน่ง

และลกัษณะงานทีตอ้งการอย่างชดัเจนขององค์กร ( = 3.54) อยู่ในระดบัความสําคญัมาก และ

ประเด็นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ เรืองกาํหนดระยะเวลาในการสรรหาบุคลากรอย่างชดัเจนของ

องคก์ร (  = 3.16) อยูใ่นระดบัสาํคญัปานกลาง 
 การฝึกอบรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสําคญัปานกลาง ( = 3.33) เมือพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบวา่ ประเด็นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ องคก์รมีการวเิคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม

และพฒันาสาํหรับพนักงานให้สอดคล้องกบัการดาํเนินงานของธุรกิจ ( = 3.54) อยู่ในระดบั

ความสําคญัมาก และประเด็นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ หวัหน้างานมีการระบุความตอ้งการในการ

ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล ( = 3.14) อยูใ่นระดบัความสาํคญัปานกลาง 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสําคญัปานกลาง (  = 3.35) เมือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ การกาํหนดนโยบายและ

วตัถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบติังานอย่างชัดเจนขององค์กร ( = 3.56) อยู่ในระดับ

ความสาํคญัมาก และประเด็นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีการแสดงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการ

ประเมินการปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส ( = 3.20) อยูใ่นระดบัความสาํคญัปานกลาง  
 ส่วนที 3 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเงินและตัวชีวัดความสําเร็จหลังการควบรวม
กจิการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นการเงินทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการของธนาคาร

ธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทยประสบความสําเร็จ ผูว้ิจยัพบวา่ตวัเลขปัจจยัดา้นการเงินหลงัการ

ควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ดา้นขนาดเงินฝากมีแนวโนม้สูงขึน

ในปี 2553 และมีแนวโน้มลงลงในปี 2554 ด้านขนาดสินเชือมีแนวโน้มสูงขึนอย่างต่อเนืองและ

ตวัเลขดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบียมีแนวโน้มลดลงตงัแต่ปี 2551 ถึงปี 2554 โดยปรับตวัลดลงตาม

ภาวะอตัราดอกเบียนโยบายทีปรับตวัเพิมขึนอยา่งต่อเนือง ส่วนต่างอตัราดอกเบียในปี 2554 อยู่ที
ร้อยละ 2.8 ลดลงจากปีทีผา่นมาทีร้อยละ 3.2  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัตวัชีวดัความสําเร็จหลงัการควบรวมกิจการของธนาคาร

ธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ผูว้จิยัพบวา่ ตวัเลขตวัชีวดัความสาํเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีแนวโน้มสูงขึน

ในช่วงปี 2551  ถึงปี 2553 และมีแนวโนม้ลดลงในปี 2554  
 ส่วนท ี4 การวเิคราะห์ระดับปัจจัยวฒันธรรมองค์กร ททีาํให้การควบรวมกจิการประสบ
ความสําเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นปัจจยัวฒันธรรมองค์กรทีทาํให้การควบรวม

กิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทยประสบความสําเร็จ มีระดบัความคิดเห็น ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก ( = 3.72) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ 

ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร ( = 3.89) อยูใ่นระดบัความสําคญัมาก และขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 

คือ ลกัษณะการใชอ้าํนาจ ( = 3.54) อยูใ่นระดบัความสําคญัมาก เมือพิจารณาโดยละเอียดผูว้ิจยั
พบวา่ 
 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์มีจาํนวนทงัสิน 2 ขอ้ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความ

คิดเห็นในระดบัมากทงั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รและลกัษณะการใชอ้าํนาจ 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ในภาพรวมอยู่ในระดบัสําคญัมาก ( = 3.89) เมือ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ความซือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร 
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( = 4.15) อยูใ่นระดบัความสําคญัมาก และประเด็นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การแกปั้ญหาความขดัแยง้

ดว้ยการเจรจาเปิดเผย จริงใจ และแสวงหาทางออกทีดี ( = 3.77) อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก 
 ลักษณะการใช้อํานาจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสําคญัมาก ( = 3.54) เมือพิจารณาเป็น
รายประเด็น ประเด็นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ การไดรั้บสวสัดิการทีดีเป็นสิงทีพนกังานตอ้งการจาก

องคก์ร   ( = 3.94) อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก และประเด็นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การมีอาํนาจ

เท่าเทียมกนัของพนกังาน ( = 3.02) อยูใ่นระดบัความสาํคญัปานกลาง 
 ส่วนที 5 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยด้านภาวะผู้นํา ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบ
ความสําเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการของ

ธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทยประสบความสําเร็จ มีระดบัความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยั

ดา้นภาวะผูน้าํ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสําคญัมาก ( = 3.92) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ความรับผิดชอบต่อหนา้ทีและการกระทาํของตนเอง ( = 4.07) อยูใ่นระดบั
ความสาํคญัมาก และขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ทกัษะความคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงาน 

( =  3.76) อยูใ่นระดบัความสาํคญัมาก เมือพิจารณาโดยละเอียด ผูว้จิยัพบวา่ 
 ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ มีจาํนวนทงัสิน 29 ขอ้ กลุ่มตวัอยา่งให้ระดบัความคิดเห็นในระดบั

มากทุกขอ้ ขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ไดแ้ก่ ความรับผดิชอบต่อหนา้ทีและการกระทาํของตนเอง  และ

ขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ไดแ้ก่ ทกัษะความคิดเชิงกลยทุธ์ในการบริหารงาน  
 ส่วนท ี6 การทดสอบสมมติฐานเพอืวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นทรัพยากร กบัตวัชีวดัความสําเร็จจากการ

ควบรวมกิจการ ผูว้ิจยัใช้สถิติสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (Pearson Coefficient Correlation) โดย
กาํหนดค่านยัสําคญั (Significance) ทีระดบัค่า r < 0.01 หรือระดบัค่าความเชือมนัทางสถิติทีร้อยละ 95 

สาํหรับการศึกษาครังนี ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ 
 1. ผลการทดสอบสมมติฐานที 1 ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยม์ีความสัมพนัธ์

กบัผลตวัชีวดัความสาํเร็จ ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบั

ธนาคารนครหลวงไทย ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยม์ีความสัมพนัธ์กบั

ตวัชีวดัความสาํเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และดา้นอตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
 2. ผลการทดสอบสมมติฐานที 2 ปัจจัยทางการเงินมีความสัมพันธ์กับผลตัวชีวดั

ความสาํเร็จ ทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 

ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัทางการเงินด้านขนาดเงินฝาก ขนาดสินเชือ และส่วนต่างอตัราดอกเบียมี
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ความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และดา้น

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานที 3 ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัผล

ตวัชีวดัความสําเร็จ ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสําเร็จของธนาคารธนชาตกบัธนาคาร

นครหลวงไทย ผูว้ิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้น

กาํไรต่อหุ้น ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05   
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานที 4 ปัจจยัปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัผลตวัชีวดั

ความสาํเร็จ ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จของธนาคารธนชาตกับธนาคาร

นครหลวงไทย ผูว้จิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น 
ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 
2. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาเรือง “ปัจจยัด้านทรัพยากรมนุษยที์ทาํให้การควบรวมกิจการประสบ
ความสําเร็จ กรณีศึกษาธนาคารนครหลวงไทยกบัธนาคารธนชาต” ผูว้ิจยัมีประเด็นสําคญัในการ

นาํมาอภิปราย ดงัต่อไปนี 
 1. ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ

ตวัชีวดัความสําเร็จในการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย  แสดงให้

เห็นวา่ปัจจยัการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น ดา้น

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.05 จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการคดัเลือก

มีระดบัความสําคญัมาก และการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน มี

ระดบัความสําคญั ปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกมเลศน์  สันติเวชชกุล และชสิรี  ชมพูคาํ 

(2549) ศึกษาการพฒันามาตรฐานการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นสถานประกอบการ  มาตรฐาน

การพฒันาคน CU  พบว่าแนวทางกาํหนดมาตรฐานการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ทีเหมาะสมใน

ดา้นต่างๆ คือ การคิด (วเิคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรมและการจดัสรรทรัพยากร) การปฏิบติั 

(การสือสารและการแนะนาํ) และการประเมิน (การตรวจสอบ การประเมินและการปรับปรุงแกไ้ข) 

ซึงถา้มีการนาํมาตรฐานการพฒันานีไปใช้อย่างจริงจงัจะช่วยยกระดบัทรัพยากรมนุษยใ์ห้นาํไปสู่

ความสาํเร็จขององค์กรได้ ทงันีอาจเนืองมาจาก การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นงานการจดัการ
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ในส่วนทีเกียวขอ้งกบับุคลากรในองค์กร ซึงเริมตงัแต่การวางแผน การจดัหา การคดัเลือก และ

การพฒันา  โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้มีบุคลากรทีมีคุณสมบติัและศกัยภาพทีเหมาะสมกบัการ

ปฏิบติังาน 
 2. ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการเงินกบัตวัชีวดัความสําเร็จในการ

ควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัทางการเงิน

ดา้นขนาดเงินฝาก ขนาดสินเชือ และส่วนต่างอตัราดอกเบียมีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จ

ดา้นกาํไรต่อหุ้น ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย  ์ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จากผลการวจิยัทีพบวา่ ตวัเลขปัจจยัดา้นการเงินหลงัการควบ

รวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ดา้นขนาดเงินฝากมีแนวโนม้สูงขึนในปี 

2553 และมีแนวโนม้ลงลงในปี 2554 ดา้นขนาดสินเชือมีแนวโน้มสูงขึนอย่างต่อเนือง และตวัเลข

ดา้นส่วนต่างอตัราดอกเบียมีแนวโนม้ลดลงต่อเนืองตงัแต่ปี 2551 ถึงปี 2554 การลดลงของส่วนต่าง

อตัราดอกเบียสะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานของกิจการทีทาํใหก้าํไรสุทธิลดลง  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับตัวชีวดัความสําเร็จหลังการควบรวมกิจการของ

ธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ผูว้ิจยัพบวา่ ตวัเลขตวัชีวดัความสําเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีแนวโนม้

สูงขึนในช่วงปี 2551  ถึงปี 2553 และมีแนวโน้มลดลงในปี 2554 สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ 

จรรยาพร จตุรงคพ์ลาธิปัต (2543) พบวา่ การควบรวมกิจการทาํให้ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน

ของบริษทัซึงพิจารณาจากอตัรากาํไรสุทธิต่อยอดขายและอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมดีขึน 

และงานวิจยัของวรเชษฐ วานิชสุขสมบติั (2548) พบวา่ ปัจจยัหลกัสําคญัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย  ์คือ ดอกเบียจ่ายและเงินให้สินเชือ โดยกาํไรต่อหุ้น อตัรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นอตัราส่วนวดัความสามารถ
ในการทาํกาํไร (Profitability Ratios) ซึงเป็นอตัราส่วนใช้วดัความสามารถในการหารายไดจ้าก
การดาํเนินงาน และการลงทุนในสินทรัพย ์เป็นตวัชีวดัความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการ และ

จากการวิจยัทีพบว่า  ตวัเลขตวัชีวดัความสาํเร็จหลงัการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบั

ธนาคารนครหลวงไทย ในดา้นกาํไรต่อหุ้น อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม และอตัราส่วน

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น มีแนวโนม้สูงขึนในช่วงปี 2551 ถึงปี 2553 และมีแนวโนม้ลดลง

ในปี 2554 ทงันีอาจเป็นเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเกียวกบัปัญหาหนีสาธารณะในประเทศ

แถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตลอดจนความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ นอกจากนี 

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที 4 ปี 2554 มีการหดตวัทางธุรกิจในทุกๆภาคส่วนอย่างชดัเจน ซึงเป็น
ผลกระทบจากสถานการณ์มหาอุทกภยัตงัแต่เดือนตุลาคม 2554 ทาํให้พืนทีทางการเกษตรและนิคม
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อุตสาหกรรมไดรั้บความเสียหายเป็นบริเวณกวา้งส่งผลใหก้ารผลิตภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

หดตวัลง   
 3. ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัวฒันธรรมองคก์รกบัตวัชีวดัความสําเร็จ

ในการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย แสดงให้เห็นว่า ปัจจยั

วฒันธรรมองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น ดา้นอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วม และดา้นอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05 จากการวิจยัทีพบวา่ ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์ร และลกัษณะการใชอ้าํนาจมีความสําคญัอยู่

ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ George Lodorfos and Agyenim Boateng (2006) พบวา่ 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร คือ หวัใจสําคญัทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบผลสําเร็จ ทงันี 

วฒันธรรมองค์กรประกอบด้วย ค่านิยม บรรทดัฐาน ประเพณี กรอบแนวคิด ธรรมเนียมปฏิบติั 

ส่งผลกระทบต่อความสาํเร็จขององคก์ร เนืองจากการสร้างวฒันธรรมองคก์รทีดีส่งผลต่อทศันคติ

และพฤติกรรมทีดีของบุคลากรในองค์กร ภายหลังการควบรวมกิจการเกิดความแตกต่างของ

วฒันธรรมองคก์รระหวา่งสององคก์ร ทาํให้เกิดความขดัแยง้ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ทงัดา้นทศันคติ 

และพฤติกรรมต่างๆทีมีต่อองค์กร เป็นสาเหตุทาํให้การควบรวมกิจการเกิดความลม้เหลวได ้หาก

องคก์รคาํนึงแต่ผลลัพธ์ทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถนาํพาองค์กรให้ประสบ

ความสาํเร็จอยา่งยงัยืนได ้ ดงันนัการทีแต่ละองคก์รมีวฒันธรรมองคก์รทีแตกต่างกนัเมือมีการควบ

รวมกิจการ จึงตอ้งมีการจดัการบริหารวฒันธรรมองค์กรให้เกิดการผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน 

เพือให้การดาํเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรืนและมีประสิทธิภาพ เพราะปัจจยัวฒันธรรม

องคก์รกบัตวัชีวดัความสําเร็จในการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 

มีความสัมพนัธ์กนั   
 4. ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํกบัตวัชีวดัความสําเร็จ ใน

การควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย แสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้าํมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้นกาํไรต่อหุ้น อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  ทงันี 

ความสาํเร็จด้านกาํไรต่อหุ้นเป็นผลตอบแทนทีผู ้ถือหุ้นได้รับจากการดาํเนินงานของธุรกิจใน

รูปแบบของเงินปันผล โดยกาํไรต่อหุ้นซึงผูถื้อหุ้นไดรั้บในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 3.91 ภาวะผูน้าํมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จดา้นอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 ทงันี อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงเป็นความสามารถในการทาํกาํไรจาก

การลงทุนในสินทรัพยร์วม โดยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม ซึงผูถื้อหุ้นได้รับในปี 2554 

คิดเป็นร้อยละ 1.34 และภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จดา้นดา้นอตัราผลตอบแทน

ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ทงันี อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของ
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ผูถื้อหุ้นเป็นความสามารถในการทาํกาํไรของผูถื้อหุ้น โดยอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 

ซึงผูถื้อหุน้ไดรั้บในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 13.46 
  โดยผลการศึกษาผูว้จิยัพบวา่ ทกัษะดา้นภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัสําคญัมาก เมือพิจารณา

รายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํอยูใ่นระดบัมากทุกองคป์ระกอบ 

โดยความรับผิดชอบต่อหน้าทีและการกระทาํของตนเองมีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมา คือ มีความ

ซือสัตย  ์ ยุติธรรม และเมตตาผูอื้น และทกัษะความคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงาน ค่าเฉลีย

น้อยทีสุด สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547) ทีศึกษาการพฒันารูปแบบ

การพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้าํของคณบดี โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาบทบาท พฤติกรรม  

และคุณลกัษณะภาวะผูน้าํทีตอ้งพฒันาในแต่ละดา้นเพือนาํมาพฒันารูปแบบภาวะผูน้าํให้สอดคลอ้ง

กบัองค์กร คือ ดา้นการบริหาร ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม การฝึกปฏิบติัแบบบูรณาการ 

และขนัตอนการประเมินผลการพฒันาและดาํเนินการ ซึงจากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ภาวะผูน้าํมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสาํเร็จในการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย 

อาจเนืองมาจากภาวะผูน้าํ เป็น กระบวนการทีทาํให้บุคคลต่างๆทาํกิจกรรมร่วมกนัถึงพร้อมดว้ย
ความเขา้ใจ และเกิดความผูกพนักบัสิงทีจะดาํเนินการ เช่น การใช้อิทธิพล ชีนาํทิศทาง แนวทาง 

การกระทาํ และการแสดงความคิดเห็น เพือผลกัดนัให้สมาชิกในองคก์รทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย

และนาํไปสู่ความสําเร็จขององคก์ร ดงันนัปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํกบัตวัชีวดัความสําเร็จ ในการควบ

รวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย จึงมีความสัมพนัธ์กนั 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษา “ปัจจยัทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบความสําเร็จระหว่างธนาคาร
นครหลวงไทยกบัธนาคารธนชาต” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1. ปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้าน

การบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จในการควบรวมกิจการของธนาคาร

ธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย  ดงันัน ผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงบทบาทของผูเ้ชียวชาญด้าน

การบริหารทีมุ่งเน้นการออกแบบการจดัการด้านทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพ เนืองจาก  

การสรรหาบุคลากร จะนาํมาซึงทรัพยากรบุคคลทีมีคุณค่า ขณะทีการฝึกอบรมจะส่งผลทาํให้พนกังาน

เกิดการพฒันาความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพในการทาํงาน บุคลากรมีความสามารถในการ

เรียนรู้ ตดัสินใจ และแกปั้ญหาในการทาํงานไดดี้ขึน นอกจากนี การประเมินผลการปฏิบติังานของ
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พนกังานจะแสดงให้เห็นวา่มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของกิจการและบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่  

ซึงจะทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จอยา่งยงัยนืในระยะยาว 
 2. ปัจจยัทางการเงิน ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบั

ตวัชีวดัความสาํเร็จในการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ดงันนั 

ธนาคารควรให้ความสาํคญักบัการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินทงัในเรืองของขนาดเงินฝาก ขนาด

สินเชือ และส่วนต่างของอตัราดอกเบีย เพือส่งเสริมและสนบัสนุนความสาํเร็จขององคก์ร 
 3. ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ผลการวจิยั แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร

มีความสัมพนัธ์กบัตวัชีวดัความสําเร็จในการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคาร

นครหลวงไทย  ดงันนั ผูบ้ริหารจึงควรคาํนึงถึงความแตกต่างของวฒันธรรมองค์กร ซึงเป็นเรืองที

เกียวขอ้งกบัความเชือ ค่านิยม และบรรทดัฐานของพนกังานในองคก์าร  โดยจดักิจกรรมต่าง ๆ เพือ

ผสานวฒันธรรมองคก์รใหเ้ป็นหนึงเดียวกนั ทีจะก่อให้เกิดความร่วมมืออนัดีของพนกังานในองคก์ร

อนันาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์ร 
 4. ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํมีความสัมพนัธ์

กบัตวัชีวดัความสําเร็จในการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบัธนาคารนครหลวงไทย ดงันนั 

องคก์รจึงควรให้ความสําคญักบัการส่งเสริมและพฒันาส่งเสริมภาวะผูน้าํของบุคลากรทงัดา้น

บุคลิกภาพ ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม และดา้นการบริหารงาน อนัจะนาํไปสู่

ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัความสาํเร็จในการควบรวมกิจการของธนาคารหรือสถาบนัทาง

การเงินอืนๆ และนาํมาเปรียบเทียบกบัความสาํเร็จในการควบรวมกิจการของธนาคารธนชาตกบั

ธนาคารนครหลวงไทย 
 2. ควรมีการศึกษาวจิยัในเชิงคุณภาพเกียวกบัความสาํเร็จในการควบรวมของธนาคาร

พาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกต การสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์ 

เพือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกทีชดัเจนขึน    
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เลขที…..…… 

 
 
 

แบบสอบถาม 
เรือง ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ทีทาํให้การควบรวมกจิการประสบความสําเร็จ 

กรณีศึกษา ธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทย 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. ศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีทาํให้การควบรวมกิจการประสบ
ความสาํเร็จ 
 2. ศึกษาปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จ 
 3. ศึกษาปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จ ก 
 4. ศึกษาปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จ 

 
คําชีแจง  
 1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
   ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
   ส่วนที 2 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
   ส่วนที 3 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
   ส่วนที 4 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ 
   ส่วนที 5 ขอ้เสนอแนะ  
 2. โปรดทาํเครืองหมาย   ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความทีตรงกบัขอ้มูลของท่าน  
 3. ขอ้มูลทีไดจ้ากการสอบถามในครังนีจะเก็บเป็นความลบัเพือใชใ้นการศึกษาเท่านนั 
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ส่วนท ี1 ข้อมูลทวัไปเกียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง 

1. เพศ  
  ชาย                                   หญิง 
2. อาย ุ 

 ไม่เกิน 30 ปี         31 – 35 ปี 
 36 – 40  ปี       41 -  45  ปี  
 46 – 50 ปี                            51  ปีขึนไป 

3. สถานภาพสมรส 
 โสด                                  สมรส 
 หมา้ย                                หยา่ร้าง 

4. ระดบัการศึกษา 
 ตาํกวา่ปริญญาตรี              ปริญญาตรี                                   
 ปริญญาโท                       สูงกวา่ปริญญาโท 

5. ระดบัตาํแหน่งงาน 
 พนกังาน                                       หวัหนา้ส่วน 
 ผูช่้วยผูจ้ดัการ                               ผูจ้ดัการ 
 อืน ๆ (โปรดระบุ).................. 

6. รายไดต่้อเดือน 
 ตาํกวา่  15,000 บาท       15,000 – 20,000 บาท 
 20,001 – 30,000 บาท                              30,001 – 40,000 บาท 
 40,001 – 50,000 บาท                              50,001 – 60,000 บาท 
 60,001 บาทขึนไป 

7. อายงุาน 
   1 –   5  ปี                      6 – 10  ปี 
 11 – 15 ปี                                                 16 – 20  ปี 
 21 – 25  ปี                                                26 – 30 ปี 
 31  ปีขึนไป 

ส่วนผูว้จิยั 

1.............. 
 

2.............. 

 
3.............. 

  

4............. 

 
5............ 

 

 

6............ 

 

 

 

7………. 
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ส่วนท ี2 ข้อมูลเกยีวกบัปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
5 = สาํคญัมากทีสุด 4 = สาํคญัมาก 3 = สาํคญัปานกลาง 2 = สาํคญันอ้ย 1 = สาํคญันอ้ยทีสุด 

ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ระดบัความสําคญั 

มาก

ทสุีด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน

กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย

ทสุีด 
(1) 

ก. ด้านการสรรหาบุคลากร      
8. องคก์รของท่าน มีการคดัเลือกบุคลากรทีเหมาะสม

กบังาน 
     

9. องคก์รของท่าน มีการกาํหนดตาํแหน่งและลกัษณะ

งานทีองคก์รตอ้งการอยา่งชดัเจน 
     

10. องคก์รของท่าน มีการกาํหนดอตัราความตอ้งการ
กาํลงัคนอยา่งชดัเจน 

     

11. องค์กรของท่าน มีการกาํหนดคุณสมบัติ ทักษะ 

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ไดส้อดคลอ้ง

กบัตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน 

     

12. องคก์รของท่าน มีการกาํหนดระยะเวลาในการสรร

หาบุคลากรอยา่งชดัเจน 
     

13. องคก์รของท่าน มีการประชาสัมพนัธ์การสรรหา

บุคลากรอยา่งทวัถึง 
     

14. องคก์รของท่าน เปิดโอกาสใหผู้มี้คุณสมบติัสมคัร

อยา่งเท่าเทียมกนั ทงับุคคลภายในและภายนอก 
     

ข. ด้านการคดัเลอืก      
15. พิจารณาโดยใชห้ลกัความรู้ ความสามารถ      
16. ใชห้ลกัความเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่เลือก

สถาบนั เพศ ศาสนา 
     

17. มีการสอบขอ้เขียนวดัความรู้ทวัไปและสติปัญญา      
18. มีการทดสอบความถนดัและทกัษะพืนฐานในการ

ทาํงาน 
     

19. มีการสอบสมัภาษณ์      
20. มีกระบวนการคดัเลือกทีเปิดเผยและตรวจสอบได ้      
ค. ด้านการฝึกอบรม       
21. องคก์รของท่าน ได้กาํหนดทิศทางกลยุทธ์การ

เรียนรู้สาํหรับพนกังาน 
     

22. องคก์รของท่าน ไดว้เิคราะห์ความตอ้งการในการ

ฝึกอบรมและพฒันาสาํหรับพนกังาน 
     

ส่วนผูว้จิยั 

 

 

8  ……... 
 
9  ……... 
 

10……... 
 
11……... 

 
12……... 
 

13……... 
 
14……... 
 
 

15……... 
16……... 
 

17……... 
18……... 
 

19……... 
20……... 
 
21……... 
 

22……... 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ระดบัความสําคญั    ส่วนผูว้จิยั 

มาก

ทสุีด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน

กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย

ทสุีด 
(1) 

 

23. องคก์รของท่านวเิคราะห์ความตอ้งการในการ

ฝึกอบรมและพฒันาสาํหรับพนกังานเป็นระยะๆ 
     23................. 

24. องคก์รของท่าน วเิคราะห์ความตอ้งการในการ

ฝึกอบรมและพฒันาสาํหรับพนกังานใหส้อดคลอ้งกบั

การดาํเนินงานของธุรกิจ 

     24................. 

25. หวัหนา้งานมีการระบุความตอ้งการในการ

ฝึกอบรมและพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล 
     25................. 

26. องคก์รของท่าน มีการติดตามการวเิคราะห์ความ
ตอ้งการในการฝึกอบรมและพฒันาของพนกังานแต่ละคน 

     26................. 

27. หวัหนา้งานใหเ้วลากบัการมีส่วนร่วมเพือพฒันา

ทกัษะความรู้และการทาํงานของพนกังาน 
     27................. 

28. องคก์รของท่านส่งเสริม และสร้างบรรยากาศใน

การเรียนรู้ 
     28................. 

ง. การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน       

29. มีการกาํหนดนโยบายและวตัถุประสงคก์าร

ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
     29................. 

30. มีการแสดงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ในการประเมิน

การปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส 
     30................. 

31. มีการใชแ้บบประเมินผลการปฏิบติังานทีเหมาะสม      31................. 
32. มีการประกาศและเปิดเผยผลการประเมินอยา่งเป็น

ทางการ 
     32................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนท ี3 ข้อมูลเกยีวกบัปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร 
5 = สาํคญัมากทีสุด 4 = สาํคญัมาก 3 = สาํคญัปานกลาง 2 = สาํคญันอ้ย 1 = สาํคญันอ้ยทีสุด 

ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร 

ระดบัความสําคญั ส่วนผูว้จิยั 

มาก

ทสุีด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน

กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย

ทสุีด 
(1) 

 

จ. ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร        
33. มีความรับผดิชอบ และมีจิตสาํนึกในความรับผิดชอบ
ต่อหนา้ทีขององคก์ร 

     33……… 

34. การยนืหยดัทาํในสิงทีถูกตอ้งดีงาม มีคุณธรรม 
จริยธรรมเพือองคก์ร 

     34……… 

35. มีความซือสตัยสุ์จริตต่อองคก์ร      35……… 
36. มีความตรงต่อเวลา      36……… 
37. มีความเสียสละ และอดทนเพือองคก์ร      37……… 
38. มีระเบียบวนิยั ปฏิบติัตามกฎระเบียบและกติกาอยู่
ร่วมกนัขององคก์ร 

     38……… 

39. มีความประหยดั และใชท้รัพยากรขององคก์รอยา่งรู้
คุณค่า  

     39……… 

40. มีความร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานเป็นทีม เพือเป้าหมาย
เดียวกนัขององคก์ร 

     40……… 

41. มีหวัใจรักงาน ปฏิบติัต่อผูรั้บบริการดว้ยความเมตตา 
เอือเฟือ และมีนาํใจ  

     41……… 

42. มีการถ่ายทอด แบ่งปัน และแลกเปลียนประสบการณ์/
ความรู้ภายในองคก์ร  

     42……… 

43. มีความรัก และทศันคติทีดีต่อองคก์ร       43……… 
44. มีนาํใจช่วยเหลือเพือนร่วมงาน ไม่นิงดูดายแมไ้ม่ใช่
หนา้ที 

     44……… 

45. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีแก่เพือนร่วมงาน และลูกนอ้ง       45……… 
46. สนุกกบัการทาํงาน มองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขนั       46……… 
47. แกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยการเจรจาเปิดเผย จริงใจ 
และแสวงหาทางออกทีดี 

     47……… 

48. มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์คน้หาวธีิปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทาํงานอยูเ่สมอ  

     48……… 

49. ถือประโยชน์ส่วนรวมขององคก์รมาก่อนประโยชน์

ส่วนตน  
     49……… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร 

ระดบัความสําคญั ส่วนผูว้จิยั 

มาก

ทสุีด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน

กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย

ทสุีด 
(1) 

 

ฉ. ลกัษณะการใช้อาํนาจ       
50. องคก์รของท่าน มีแผนผงัการบริหารองคก์รทีชดัเจน      50……… 
51. พนกังานในองคก์รของท่าน มีความเขา้ใจในขอบเขต

งานและหนา้ทีของตนเองต่อองคก์รอยา่งชดัเจน 
     51……… 

52. องคก์รของท่าน มีความพยายามในการลดช่องวา่งของ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้และลูกนอ้ง  
     52……… 

53. องคก์รของท่าน มีสายการบงัคบับญัชาและขนัตอนใน

การทาํงานทีเขม้งวดมากเกินไป  
     53……… 

54. ส่วนใหญ่การตดัสินใจภายในองคก์รของท่านขึนอยู่

กบัคนเพียงคนเดียว  
     54……… 

55. ในหน่วยงานของท่าน พนกังานแต่ละคนมีอาํนาจเท่า
เทียมกนั  

     55……… 

56. พนกังานส่วนใหญ่ในองคก์รของท่านใหค้วามสาํคญั
กบัความมนัคงในการทาํงาน 

     56……… 

57. พนกังานส่วนใหญ่ในองคก์รของท่าน ใหก้ารยอมรับ

ความคิดเห็นจากผูมี้ประสบการณ์  
     57……… 

58. องคก์รของท่านมีการนาํความคิดเห็นของพนกังานมา
ปรับปรุงเพือใหเ้กิดความเหมาะสมในการทาํงาน  

     58……… 

59. ปฏิบติัตามนโยบายและกฎเกณฑที์องคก์รไดก้าํหนด

ไวอ้ยา่งเคร่งครัด  
     59……… 

60. ใหย้อมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่มใน
หน่วยงานขององคก์รเสมอ  

     60……… 

61. องคก์รของท่านมีการกาํหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบติัในการทาํงานทีชดัเจน  

     61……… 

62. การไดรั้บสวสัดิการทีดีเป็นสิงทีท่านตอ้งการจาก
องคก์ร  

     62……… 

63. องคก์รของท่านใหโ้อกาสพนกังานทุกระดบัมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ  

     63……… 

64. ระบบความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงานขององคก์รท่าน
ขึนอยูก่บัความสามารถในการทาํงาน  

     64……… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กร 

ระดบัความสําคญั ส่วนผูว้จิยั 

มาก

ทสุีด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน

กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย

ทสุีด 
(1) 

 

65. พนกังานในองคก์รของท่านใหค้วามสนใจกบั
เป้าหมายในการทาํงานของตนเอง  

     65……… 

66. พนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการทาํงาน
ร่วมกบัเพือนร่วมงานมากกวา่ทีจะทาํเพียงลาํพงั  

     66……… 

67. พนกังานมีโอกาสไดใ้ชศ้กัยภาพและความสามารถใน
การทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ที 

     67……… 

 

ส่วนที 4 ข้อมูลเกยีวกบัปัจจัยด้านภาวะผู้นํา 
5 = สาํคญัมากทีสุด 4 = สาํคญัมาก 3 = สาํคญัปานกลาง 2 = สาํคญันอ้ย 1 = สาํคญันอ้ยทีสุด 

ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านภาวะผู้นาํ 

ระดบัความสําคญั ส่วนผูว้จิยั 

มาก

ทสุีด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน

กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย

ทสุีด 
(1) 

 

ช. ทกัษะด้านภาวะผู้นํา       
68. มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล มุ่งเนน้การพฒันาไปสู่อนาคต      68............ 
69. สามารถตดัสินใจไดดี้และถูกตอ้ง      69............ 
70. มีความเชือมนัใจตนเอง กลา้หาญ ทะเยอทะยาน      70............ 
71. มีทกัษะในการปฏิบติังานร่วมกบัผูอื้นและประสานงานไดดี้      71............ 
72. มีอิทธิพลต่อการสร้างความร่วมมือร่วมใจของ

ผูป้ฏิบติังานในองคก์ร 
     72............ 

73. มีสุขภาพแขง็แรงและบุคลิกภาพทีดี      73............ 
74. สามารถติดต่อสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      74............ 
75. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี มีความเขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูอื้น      75............ 
76. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ทีและการกระทาํของตนเอง      76............ 
77. มีความซือสตัย ์ยติุธรรม และเมตตาผูอื้น      77............ 
78. สามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้นสถานการณ์ต่างๆทีเผชิญ      78............ 
79. ยดืหยุน่และปรับตวัไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ      79............ 
80. โนม้นา้ว จูงใจ สามารถใชอ้าํนาจเหนือผูอื้น มีศกัยภาพใน

การเป็นผูน้าํ 
     80............ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านภาวะผู้นาํ 

ระดบัความสําคญั ส่วนผูว้จิยั 

มาก

ทสุีด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน

กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย

ทสุีด 
(1) 

 

81. มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้มาใชป้ระโยชน์

ได ้
     81............ 

82. มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์      82............ 
83. มีความอดทนทางปัญญาและอารมณ์ ไม่หวนัไหวต่อ

ความลม้เหลว 
     83............ 

84. ชอบความทา้ทายและทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงเพือ

พฒันาองคก์รใหพ้ฒันาและกา้วหนา้ 
     84............ 

85. มีมนุษยสมัพนัธ์ อารมณ์ดี รู้จกั เขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูอื้น      85............ 
86. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ทีและการกระทาํของตนเอง      86............ 
87. มุ่งมนัและศรัทธาต่อความสาํเร็จของงาน      87............ 
88. ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย      88............ 
89. สร้างความสามคัคีในกลุ่มได ้      89............ 
90. คิดเชิงบวกและมีความคิดริเริมสร้างสรรค ์      90............ 
91. มีทกัษะการนาํเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ      91............ 
92. รู้จกัการทาํงานเป็นทีม      92............ 
93. เปิดเผย กลา้แสดงออก สร้างความศรัทธา น่าเชือถือและ

ไวใ้จได ้
     93............ 

94. มีทกัษะความคิดเชิงกลยทุธ์ในการบริหารงาน      94............ 
95. มุ่งเนน้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน      95............ 
96. มีมโนทศัน์ต่อการวนิิจฉยัปัญหาต่างๆทีเกิดขึนในองคก์ร      96............ 

 

ส่วนท ี5 ข้อเสนอแนะ 

คําชีแจง โปรดระบุขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านทใีห้ข้อมูลในครังนี 
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สมุดกลาง
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แบบสอบถาม 

เรือง ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ทีทาํให้การควบรวมกจิการประสบความสําเร็จ 
กรณีศึกษา ธนาคารธนชาตกับธนาคารนครหลวงไทย 

 
วตัถุประสงค์ 
 1. ศึกษาปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยที์ทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบ
ความสาํเร็จกกกกกกกกกก 

 2. ศึกษาปัจจยัดา้นอตัราส่วนทางการเงินทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จ 
 3. ศึกษาปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จ ก 
 4. ศึกษาปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํทีทาํใหก้ารควบรวมกิจการประสบความสาํเร็จ 

คําชีแจง  
กกกกกกกก1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
   ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
   ส่วนที 2 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
   ส่วนที 3 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร 
   ส่วนที 4 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํ 
   ส่วนที 5 ขอ้เสนอแนะ  
 2. โปรดทาํเครืองหมาย   ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความทีตรงกบัขอ้มูลของท่าน  
 3. ขอ้มูลทีไดจ้ากการสอบถามในครังนีจะเก็บเป็นความลบัเพือใชใ้นการศึกษาเท่านนั 
 

 
 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี1 ข้อมูลเกยีวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง 

ข้อมูลเกยีวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ คะแนน 
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

1. เพศ  
 ชาย                                   หญิง 

    

2. อาย ุ 
 ไม่เกิน 30 ปี      31 – 35 ปี 
 36 – 40  ปี             41 -  45  ปี 
 46 – 50 ปี                              51  ปีขึนไป 

    

3. สถานภาพสมรส 
 โสด                                      สมรส 
 หมา้ย                                หยา่ร้าง 

    

4. ระดบัการศึกษา 
 ตาํกวา่ปริญญาตรี                  ปริญญาตรี                                
 ปริญญาโท                            สูงกวา่ปริญญาโท 

    

5. ระดบัตาํแหน่งงาน 
 พนกังาน                                 หวัหนา้ส่วน 
 ผูช่้วยผูจ้ดัการ                         ผูจ้ดัการ 
 อืน ๆ (โปรดระบุ).................. 

    

6. รายไดต้่อเดือน 
 ตาํกวา่  15,000 บาท      15,001 – 20,000 บาท 
 20,001 – 30,000 บาท            30,001 – 40,000 บาท 
 40,001 – 50,000 บาท            50,001 – 60,000 บาท 
 60,000 บาทขึนไป 

    

7. อายงุาน 
   1 –   5  ปี                6 – 10  ปี 
 11 – 15 ปี                               16 – 20  ปี 
 21 – 25  ปี                              26 – 30 ปี 
 31  ปีขึนไป 

    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี2 ข้อมูลเกยีวกบัปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงในช่องตามระดบัความสาํคญัจากปัจจยั 
ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มาก

ทสุีด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทสุีด 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ก. ด้านการสรรหาบุคลากร          
8. องคก์รของท่าน มีการ

คดัเลือกบุคลากรทีเหมาะสมกบั

งาน 

         

9. องคก์รของท่าน มีการกาํหนด

ตาํแหน่งและลกัษณะงานที

องคก์รตอ้งการอยา่งชดัเจน 

         

10. องคก์รของท่าน มีการ
กาํหนดอตัราความตอ้งการ

กาํลงัคนชดัเจน 

         

11. องคก์รของท่าน มีการ

กาํหนดคุณสมบติั ทกัษะ ความรู้ 

ความสามารถ และ

ประสบการณ์ ไดส้อดคลอ้งกบั

ตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน 

         

12. องคก์รของท่าน มีการ

กาํหนดระยะเวลาในการสรรหา

บุคลากรอยา่งชดัเจน 

         

13. องคก์รของท่าน มีการ

ประชาสมัพนัธ์การสรรหา

บุคลากรอยา่งทวัถึง 

         

14. องคก์รของท่าน เปิดโอกาส

ใหผู้มี้คุณสมบติัสมคัรอยา่งเท่า

เทียมกนั ทงับุคคลภายในและ

ภายนอก 

         

ข. ด้านการคดัเลอืก          
15. พิจารณาโดยใชห้ลกัความรู้ 

ความสามารถ 
         

16. ใชห้ลกัความเสมอภาคเท่า

เทียมกนั ไม่เลือกสถาบนั เพศ 

ศาสนา 

         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มาก

ทสุีด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทสุีด 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

17. มีการสอบขอ้เขียนวดัความรู้

ทวัไปและสติปัญญา 
         

18. มีการทดสอบความถนดัและ

ทกัษะพืนฐานในการทาํงาน 
         

19. มีการสอบสมัภาษณ์          
20. มีกระบวนการคดัเลือกที

เปิดเผยและตรวจสอบได ้
         

ค. ด้านการฝึกอบรม           
21. องคก์รของท่าน ไดก้าํหนด

ทิศทางกลยทุธ์การเรียนรู้

สาํหรับพนกังาน 

         

22. องคก์รของท่าน ไดว้เิคราะห์

ความตอ้งการในการฝึกอบรม

และพฒันาสาํหรับพนกังาน 

         

23. องคก์รของท่านวเิคราะห์

ความตอ้งการในการฝึกอบรม

และพฒันาสาํหรับพนกังานเป็น

ระยะๆ 

         

24. องคก์รของท่าน วเิคราะห์

ความตอ้งาการในการฝึกอบรม

และพฒันาสาํหรับพนกังานให้

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน

ของธุรกิจ 

         

25. หวัหนา้งานมีการระบุความ

ตอ้งการในการฝึกอบรมและ

พฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล 

         

26. องคก์รของท่าน มีการ
ติดตามการวเิคราะห์ความ

ตอ้งการในการฝึกอบรมและ

พฒันาของพนกังานแต่ละคน 

         

          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้าน

วฒันธรรมองค์กร 
มาก

ทสุีด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทสุีด 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

27. หวัหนา้งานใหเ้วลากบัการมี

ส่วนร่วมเพือพฒันาทกัษะ

ความรู้และการทาํงานของ

พนกังาน 

         

28. องคก์รของท่านส่งเสริม และ

สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
         

ง. การประเมนิผลการ

ปฏิบัตงิาน 
         

29. มีการกาํหนดนโยบายและ

วตัถุประสงคก์ารประเมินผล

การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 

         

30. มีการแสดงหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการ ในการประเมินการ

ปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส 

         

31. มีการใชแ้บบประเมินผลการ

ปฏิบติังานทีเหมาะสม 
         

32. มีการประกาศและเปิดเผยผล

การประเมินอยา่งเป็นทางการ 
         

 

ตอนท ี3  ข้อมูลเกยีวกบัปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร 
คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง 

ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้าน

วฒันธรรมองค์กร 
มาก

ทสุีด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทสุีด 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

จ. ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร           
33. มีความรับผดิชอบ และมี 
จิตสาํนึกในความรับผิดชอบต่อ

หนา้ที 

         

34. การยนืหยดัทาํในสิงที
ถูกตอ้งดีงาม มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

         

35. มีความซือสตัยสุ์จริต          
36. มีความตรงต่อเวลา          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้าน

วฒันธรรมองค์กร 
มาก

ทสุีด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทสุีด 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

37. มีความเสียสละ และอดทน          
38. มีระเบียบวนิยั ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบและกติกาอยูร่่วมกนั 

         

39. มีความประหยดั และใช้
ทรัพยากรขององคก์รอยา่งรู้ค่า  

         

40. มีความร่วมมือร่วมใจกนั
ทาํงานเป็นทีม เพือเป้าหมาย
เดียวกนั  

         

41. มีหวัใจรักงาน ปฏิบติัต่อ
ผูรั้บบริการดว้ยความเมตตา 
เอือเฟือ และมีนาํใจ  

         

42. มีการถ่ายทอด แบ่งปัน และ
แลกเปลียนประสบการณ์/
ความรู้ภายในองคก์ร  

         

43. มีความรัก และทศันคติทีดี
ต่อองคก์ร  

         

44. มีนาํใจช่วยเหลือเพือน
ร่วมงาน ไม่นิงดูดายแมไ้ม่ใช่
หนา้ที 

         

45. ท่านทาํตวัเป็นแบบอยา่งทีดี
แก่เพือนร่วมงาน และลูกนอ้ง  

         

46. ท่านสนุกกบัการทาํงาน มอง
โลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขนั  

         

47. แกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ย
การเจรจาเปิดเผย จริงใจ และ
แสวงหาทางออกทีดี 

         

48. มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์
คน้หาวธีิปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทาํงานอยูเ่สมอ  

         

49. ถือประโยชน์ส่วนรวมมา

ก่อนประโยชน์ส่วนตน  
         

 
          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้าน

วฒันธรรมองค์กร 
มาก

ทสุีด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทสุีด 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ฉ. ลกัษณะการใช้อาํนาจ        
50. องคก์รของท่านมีแผนผงั

การบริหารองคก์รทีชดัเจน 
       

51. ท่านมีความเขา้ใจใน

ขอบเขตงานและหนา้ทีของ

ตนเองอยา่งชดัเจน 

     
  

52. องคก์รของท่านมีความ

พยายามในการลดช่องวา่งของ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้

และลูกนอ้ง  

     

  

53. องคก์รของท่านมีสายการ

บงัคบับญัชาและขนัตอนในการ

ทาํงานทีเขม้งวดมากเกินไป  

     
  

54. ส่วนใหญ่การตดัสินใจ

ภายในองคก์รของท่านขึนอยูก่บั

คนเพียงคนเดียว  

     
  

55. ในหน่วยงานของท่าน 
พนกังานแต่ละคนมีอาํนาจเท่า

เทียมกนั  

     
  

56. พนกังานส่วนใหญใ่น
องคก์รของท่านใหค้วามสาํคญั
กบัความมนัคงในการทาํงาน 

     
  

57. ท่านใหก้ารยอมรับความ

คิดเห็นจากผูมี้ประสบการณ์  
       

58. องคก์รของท่านมีการนาํ
ความคิดเห็นของพนกังานมา

ปรับปรุงเพือใหเ้กิดความ

เหมาะสมในการทาํงาน  

     

  

 
 
        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้าน

วฒันธรรมองค์กร 
มาก

ทสุีด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทสุีด 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

59. ท่านยนิดีปฏิบติัตามนโยบาย

และกฎเกณฑที์องคก์รได้

กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด  

     
  

60. ท่านใหก้ารยอมรับความ
คิดเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่มใน

หน่วยงานเสมอ  

     
  

61. องคก์รของท่านมีการ
กาํหนดนโยบายและแนว

ทางการปฏิบติัในการทาํงานที

ชดัเจน  

     

  

62. การไดรั้บสวสัดิการทีดีเป็น
สิงทีท่านตอ้งการจากองคก์ร  

       

63. องคก์รของท่านใหโ้อกาส
พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ  

     
  

64. ระบบความกา้วหนา้ใน
หนา้ทีการงานขององคก์รท่าน

ขึนอยูก่บัความสามารถในการ

ทาํงาน  

     

  

65. พนกังานในองคก์รของท่าน
ใหค้วามสนใจกบัเป้าหมายใน

การทาํงานของตนเอง  

     
  

66. พนกังานส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการทาํงานร่วมกบั

เพือนร่วมงานมากกวา่ทีจะทาํ

เพียงลาํพงั  

     

  

67. ท่านมีโอกาสไดใ้ชศ้กัยภาพ
และความสามารถในการทาํงาน

ไดอ้ยา่งเตม็ที 

     
  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนท ี4  ข้อมูลเกยีวกบัปัจจัยด้านภาวะผู้นํา 
คําชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย ( ) ลงใน  หรือเติมขอ้ความในช่องวา่ง 

ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านภาวะ

ผู้นํา 
มาก

ทสุีด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทสุีด 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ช. คุณลกัษณะภาวะผู้นํา          
68. มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล มุ่งเนน้

การพฒันาไปสู่อนาคต 
         

69. สามารถตดัสินใจไดดี้และ

ถูกตอ้ง 
         

70. มีความเชือมนัใจตนเอง กลา้

หาญ ทะเยอทะยาน 
         

71. มีทกัษะในการปฏิบติังาน

ร่วมกบัผูอื้นและประสานงาน

ไดดี้ 

         

72. มีอิทธิพลต่อการสร้างความ

ร่วมมือร่วมใจของผูป้ฏิบติังาน

ในองคก์ร 

         

73. มีสุขภาพแขง็แรงและ

บุคลิกภาพทีดี 
         

74. สามารถติดต่อสือสารได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
         

75. มีมนุษยสมัพนัธ์ดี มีความ

เขา้ใจและเห็นอกเห็นใจผูอื้น 
         

76. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที

และการกระทาํของตนเอง 
         

77. มีความซือสตัย ์ยติุธรรม 

และเมตตาผูอื้น 
         

78. สามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้น

สถานการณ์ต่างๆทีเผชิญ 
         

79. ยดืหยุน่และปรับตวัไดใ้น

สถานการณ์ต่างๆ 
         

 
          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านภาวะ

ผู้นํา 
มาก

ทสุีด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทสุีด 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

80. โนม้นา้ว จูงใจ สามารถใช้

อาํนาจเหนือผูอื้น มีศกัยภาพใน

การเป็นผูน้าํ 

         

81. มีความรวบรู้และสามารถ

บูรณาการความรู้มาใช้

ประโยชน์ได ้

         

82. มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด มี

ความคิดริเริมสร้างสรรค ์
         

83. มีความอดทนทางปัญญา

และอารมณ์ ไม่หวนัไหวต่อ

ความลม้เหลว 

         

84. ชอบความทา้ทายและทาํให้

เกิดการเปลียนแปลงเพือพฒันา

องคก์รใหพ้ฒันาและกา้วหนา้ 

         

85. มีมนุษยสมัพนัธ์ อารมณ์ดี 

รู้จกั เขา้ใจและเห็นอกเห็นใจ

ผูอื้น 

         

86.  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที

และการกระทาํของตนเอง 
         

87. มุ่งมนัและศรัทธาต่อ

ความสาํเร็จของงาน 
         

88. ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็น

ของทุกฝ่าย  
         

89. สร้างความสามคัคีในกลุ่มได ้          
90. คิดเชิงบวกและมีความคิด

ริเริมสร้างสรรค ์
         

91. มีทกัษะการนาํเสนออยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
         

92. รู้จกัการทาํงานเป็นทีม          
93. เปิดเผย กลา้แสดงออก สร้าง

ความศรัทธา น่าเชือถือและ

ไวใ้จได ้

         

 
          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลเกยีวกบัปัจจยัด้านภาวะ

ผู้นํา 
มาก

ทสุีด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทสุีด 
คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

94. มีทกัษะความคิดเชิงกลยทุธ์
ในการบริหารงาน 

         

95. มุ่งเนน้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทาํงาน 
         

96. มีมโนทศัน์ต่อการวนิิจฉยั

ปัญหาต่างๆทีเกิดขึนในองคก์ร 
         

 

ตอนท ี5  ข้อเสนอแนะ 
คําชีแจง โปรดระบุขอ้เสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านทใีห้ข้อมูลในครังนี 

 

 

ลงชือ ...................................................ผูท้รงคุณวุฒิ 

     (........................................................) 

     ................/............./................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพด้านความเชือมันของแบบสอบถาม 
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ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติ ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามดา้นปัจจยัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เท่ากบั 0.973 

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance        Item-             Alpha 

               if Item         if Item        Total            if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation   Deleted 

B8             87.6667        341.6092         .8183            .9710 

B9             87.6333        347.0678         .6955            .9719 

B10            87.6667        352.7126         .6801            .9720 

B11            87.5000        351.9138         .7124            .9718 

B12            88.1333        344.3954         .8149            .9710 

B13            88.2000        349.5448         .6804            .9720 

B14            87.8000        350.2345         .7566           .9716 

B15            87.5333        353.4989         .6076            .9724 

B16            87.6333        347.5506         .7434            .9715 

B17            87.4667        367.8437         .1841            .9745 

B18            87.4667        363.7747         .2794            .9743 

B19            87.0667        358.2713         .5094            .9730 

B20            87.4667        347.5678         .7904            .9713 

B21            87.4000        343.3517         .7455            .9715 

B22            87.5667        335.8402         .8522            .9707 

B23            87.6000        336.1793         .8895            .9704 

B24            87.6333        330.4471         .9279            .9700 

B25            87.9667        329.6195         .8831            .9705 

B26            88.0667        331.9264         .9073            .9702 

B27            87.7667        333.3575         .9201            .9701 

B28            87.6333        334.6540         .8723            .9705 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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B29            87.4000        342.5241         .7682            .9713 

B30            87.7000        333.7345         .8653            .9706 

B31            87.5000        339.2241         .8575            .9706 

B32            87.7333        333.1678         .8771            .9705 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 25 

Alpha =    .9725 
 

ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติ ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามดา้นปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร เท่ากบั 0.965 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance        Item-            Alpha 

               if Item         if Item        Total            if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation   Deleted 

C33           130.5000        444.0517         .8293            .9627 

C34           130.4667        446.2575         .7117            .9633 

C35           130.0000        461.3793         .4960            .9645 

C36           130.0333        464.5161         .4263            .9647 

C37           130.1333        452.3264         .7644            .9633 

C38           130.0667        459.5126         .6567            .9640 

C39           130.3667        451.0678         .6924            .9635 

C40           130.3000        445.8034         .8118            .9629 

C41           130.3333        438.9195         .8665            .9624 

C42           130.4667        439.7747         .8172            .9627 

C43           130.3667        439.5506         .8336            .9626 

C44           130.4000        439.0759         .8017            .9628 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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C45           130.3667        440.5851         .8397            .9626 

C46           130.4667       443.5678         .8593            .9626 

C47           130.4667        441.0851         .7846            .9629 

C48           130.5667        436.1851         .8738            .9623 

C49           130.4000        443.4207         .7825            .9629 

C50           130.7667        438.3230         .7434            .9631 

C51           130.7000        440.2172         .7526            .9631 

C52           130.9000        437.0586         .7471            .9631 

C53           131.1333        475.0161        -.0266           .9677 

C54           130.8333        489.3851        -.3078           .9703 

C55           131.4333        445.9092         .5283            .9648 

C56           130.4333       450.4609         .5864            .9641 

C57           130.5333        453.0851         .5938            .9640 

C58           130.8333        437.1092         .8147            .9626 

C59           130.5000        454.6034         .5939            .9640 

C60           130.7333        444.8920         .7437            .9632 

C61           130.6333        446.8609         .7422            .9632 

C62           130.1000        469.1966         .1597            .9659 

C63           130.8000        441.0621         .7757            .9629 

C64           130.5667        447.9092         .7318            .9633 

C65           130.5667        453.0816         .6994            .9636 

C66           130.6000        444.8690         .7708            .9630 

C67           130.7000        444.1483         .7682            .9630 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 35 

Alpha =    .9647 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติ ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามดา้นปัจจยัดา้นภาวะผู ้นาํ เท่ากบั 0.985 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance        Item-             Alpha 

               if Item         if Item        Total            if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation  Deleted 

D68           111.0667        432.1333         .8360            .9848 

D69           111.0667        432.3402         .8670            .9846 

D70           111.0000        444.8966         .6061            .9856 

D71           110.9333        440.2713         .7943            .9850 

D72           111.0333        433.6885         .8076            .9849 

D73           110.9000        442.0931         .7121            .9853 

D74           110.9333        442.4092         .7239            .9852 

D75           110.9333        433.5126         .7327            .9853 

D76           110.8667        437.2920         .8430            .9848 

D77           110.7333        442.8920         .7376            .9852 

D78           111.0333        437.5506         .8152            .9849 

D79           110.9333        436.9609         .8501            .9847 

D80           111.1000        432.5069         .8143            .9849 

D81           111.1333        431.0851         .8410            .9847 

D82           111.0000        432.2759         .9015            .9845 

D83           111.0333        429.8264         .8755            .9846 

D84           111.1000        430.5069         .9039            .9845 

D85           110.8333        432.4195         .8079            .9849 

D86           110.7333        438.0644         .8455            .9848 

D87           110.8333        436.4885         .8478            .9847 

D88           110.9000        429.7483         .8730            .9846 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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D89           111.1000        427.6103         .8755            .9846 

D90           110.9667        428.1713         .9141            .9844 

D91           111.1667        427.2471         .8972            .9845 

D92           110.7667        438.5989         .7526            .9851 

D93           110.9000        438.2310         .8358            .9848 

D94           111.0333        427.3437         .9407            .9843 

D95           111.0333        426.6540         .9588            .9842 

D96           111.0667        430.5471         .8783            .9846 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 29 

Alpha =    .9853 
 

ผลการวเิคราะห์หาคุณภาพดา้นความเชือมนัของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป
ทางสถิติ ไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบั เท่ากบั 0.988 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance       Item-             Alpha 

               if Item         if Item       Total            if Item 

               Deleted         Deleted    Correlation   Deleted 

B8            336.9667       3322.5161       .7318            .9883 

B9            336.9333       3338.4092       .6182            .9884 

B10           336.9667       3352.6540       .6164            .9884 

B11           336.8000       3357.0621       .5691            .9884 

B12           337.4333       3339.8402       .6365            .9883 

B13           337.5000       3346.3966       .5926            .9884 

B14           337.1000       3344.2310        .7012            .9883 

B15           336.8333       3361.7299        .4795            .9884 

B16           336.9333       3339.3747        .6624            .9883 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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B17           336.7667       3396.2540        .1478            .9886 

B18           336.7667       3384.6678        .2448            .9886 

B19           336.3667       3375.6885        .3738            .9885 

B20           336.7667       3342.9437        .6657            .9883 

B21           336.7000       3320.7690        .7253            .9883 

B22           336.8667       3299.9126        .8121            .9882 

B23           336.9000       3305.2655        .8108            .9882 

B24           336.9333       3292.0644        .8212            .9882 

B25           337.2667       3280.0644        .8498            .9882 

B26           337.3667       3292.8609        .8284            .9882 

B27           337.0667       3292.4092        .8750            .9882 

B28           336.9333       3300.5471        .7986            .9882 

B29           336.7000       3309.2517        .8238            .9882 

B30           337.0000       3292.8966        .8298            .9882 

B31           336.8000       3302.0276        .8844            .9882 

B32           337.0333       3296.8609        .7987            .9882 

C33           336.7333       3324.8230        .8292            .9882 

C34           336.7000       3321.5276        .8033            .9882 

C35           336.2333       3366.0471        .5803            .9884 

C36           336.2667       3378.1333        .4627            .9885 

C37           336.3667       3345.4126        .7890            .9883 

C38           336.3000       3364.3552        .6960            .9884 

C39           336.6000       3347.0759        .6597            .9883 

C40           336.5333       3334.8092        .7567            .9883 

C41           336.5667       3314.4609        .8326            .9882 

C42           336.7000       3321.7345        .7422            .9883 

C43           336.6000       3315.6966        .8057            .9882 

C44           336.6333       3315.1368        .7700            .9882 

C45           336.6000       3317.4897        .8201            .9882 

C46           336.7000       3328.3552        .8080            .9882 

   ส
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C47           336.7000       3323.0448        .7306            .9883 

C48           336.8000       3311.8897        .7999            .9882 

C49           336.6333       3329.6885        .7217            .9883 

C50           337.0000       3305.3103        .7774            .9882 

C51           336.9333       3322.4092        .6890            .9883 

C52           337.1333       3314.3954        .6855            .9883 

C53           337.3667       3414.6540       -.0666            .9889 

C54           337.0667       3458.8230       -.3815           .9893 

C55           337.6667       3337.0575        .4874            .9885 

C56           336.6667       3337.6092        .6354            .9884 

C57           336.7667       3343.3575        .6614            .9883 

C58           337.0667       3306.5471        .8105            .9882 

C59           336.7333       3355.3057        .5775            .9884 

C60           336.9667       3325.8954        .7576            .9883 

C61           336.8667       3342.3954        .6442            .9883 

C62           336.3333       3390.1609        .1988            .9886 

C63           337.0333       3322.6540        .7255            .9883 

C64           336.8000       3328.6483        .8030            .9882 

C65           336.8000       3356.5793        .6130            .9884 

C66           336.8333       3323.7299        .8048            .9882 

C67           336.9333       3320.8920        .8099            .9882 

D68           336.7333       3320.8230        .7975            .9882 

D69           336.7333       3323.4437        .8059            .9882 

D70           336.6667       3354.0920        .5843            .9884 

D71           336.6000       3339.6276        .7881            .9883 

D72           336.7000       3319.0448        .8270            .9882 

D73           336.5667       3354.0471        .6005            .9884 

D74           336.6000       3352.8000        .6334            .9884 

D75           336.6000       3331.0759        .6450            .9883 

D76           336.5333       3335.2920        .7934            .9883 
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D77           336.4000       3351.0069        .6809            .9883 

D78           336.7000       3329.5966        .8373            .9882 

D79           336.6000       3337.7655        .7629            .9883 

D80           336.7667       3314.8747        .8416            .9882 

D81           336.8000       3308.3034        .8917            .9882 

D82           336.6667       3319.6092        .8742            .9882 

D83           336.7000       3318.9759        .7954            .9882 

D84           336.7667       3315.2885        .8724            .9882 

D85           336.5000       3326.2586        .7287            .9883 

D86           336.4000       3342.8690        .7316            .9883 

D87           336.5000       3334.3276        .7857            .9883 

D88           336.5667       3313.4264        .8420            .9882 

D89           336.7667       3307.4264        .8470            .9882 

D90           336.6333       3314.4471        .8327            .9882 

D91           336.8333       3310.9713        .8277            .9882 

D92           336.4333       3347.2195        .6210            .9884 

D93           336.5667       3341.4264        .7444            .9883 

D94           336.7000       3313.4586        .8460            .9882 

D95           336.7000       3309.5276        .8821            .9882 

D96           336.7333       3319.0299        .8143            .9882 

 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 89 

Alpha =    .9884 
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ภาคผนวก ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ตารางที 36 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม   
 

แบบสอบถามข้อที ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิคนที รวม IOC 
1 2 3 

1.  1 1 1 3 1.00 

2.  1 1 1 3 1.00 

3.  1 1 1 3 1.00 

4.  1 1 1 3 1.00 

5.  1 1 1 3 1.00 

6.  1 1 1 3 1.00 

7.  1 1 1 3 1.00 

8.  1 1 1 3 1.00 

9.  1 1 1 3 1.00 

10.  1 1 1 3 1.00 

11.  1 1 1 3 1.00 

12.  1 1 1 3 1.00 

13.  1 1 1 3 1.00 

14.  1 1 1 3 1.00 

15.  1 1 1 3 1.00 

16.  1 1 1 3 1.00 

17.  1 1 1 3 1.00 

18.  1 1 1 3 1.00 

19.  1 1 1 3 1.00 

20.  1 1 1 3 1.00 

21.  1 1 1 3 1.00 
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ตารางที 36 (ต่อ)    
 

แบบสอบถามข้อที ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิคนที รวม IOC 
1 2 3 

22.  1 1 1 3 1.00 

23.  1 1 1 3 1.00 

24.  1 1 1 3 1.00 

25.  1 1 1 3 1.00 

26.  1 1 1 3 1.00 

27.  1 1 1 3 1.00 

28.  1 1 1 3 1.00 

29.  1 1 1 3 1.00 

30.  1 1 1 3 1.00 

31.  1 1 1 3 1.00 

32.  1 1 1 3 1.00 

33.  1 1 1 3 1.00 

34.  1 1 1 3 1.00 

35.  1 1 1 3 1.00 

36.  1 1 1 3 1.00 

37.  1 1 1 3 1.00 

38.  1 1 1 3 1.00 

39.  1 1 1 3 1.00 

40.  1 1 1 3 1.00 

41.  1 1 1 3 1.00 
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ตารางที  36 (ต่อ)   
 

แบบสอบถามข้อที ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิคนที รวม IOC 
1 2 3 

42.  1 1 1 3 1.00 

43.  1 1 1 3 1.00 

44.  0 1 1 2 0.66 

45.  0 1 1 2 0.66 

46.  1 1 1 3 1.00 

47.  1 1 1 3 1.00 

48.  1 1 1 3 1.00 

49.  1 1 1 3 1.00 

50.  0 1 1 2 0.66 

51.  1 1 1 3 1.00 

52.  1 1 1 3 1.00 

53.  1 1 1 3 1.00 

54.  1 1 1 3 1.00 

55.  1 1 1 3 1.00 

56.  0 1 1 2 0.66 

57.  1 1 1 3 1.00 

58.  0 1 1 2 0.66 

59.  0 1 1 2 0.66 

60.  1 1 1 3 1.00 

61.  1 1 1 3 1.00 
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ตารางที  36 (ต่อ)   
 

แบบสอบถามข้อที ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิคนที รวม IOC 
1 2 3 

62.  1 1 1 3 1.00 

63.  1 1 1 3 1.00 

64.  1 1 1 3 1.00 

65.  1 1 1 3 1.00 

66.  0 1 1 2 0.66 

67.  1 1 1 3 1.00 

68.  1 1 1 3 1.00 

69.  1 1 1 3 1.00 

70.  1 1 1 3 1.00 

71.  1 1 1 3 1.00 

72.  1 1 1 3 1.00 

73.  1 1 1 3 1.00 

74.  1 1 1 3 1.00 

75.  1 1 1 3 1.00 

76.  1 1 1 3 1.00 

77.  1 1 1 3 1.00 

78.  1 1 1 3 1.00 

79.  1 1 1 3 1.00 

80.  1 1 1 3 1.00 

81.  1 1 1 3 1.00 

82.  1 1 1 3 1.00 
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ตารางที  36 (ต่อ)   
     

แบบสอบถามข้อที ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิคนที รวม IOC 
1 2 3 

83.  1 1 1 3 1.00 

84.  1 1 1 3 1.00 

85.  1 1 1 3 1.00 

86.  1 1 1 3 1.00 

87.  1 1 1 3 1.00 

88.  1 1 1 3 1.00 

89.  1 1 1 3 1.00 

90.  1 1 1 3 1.00 

91.  1 1 1 3 1.00 

92.  1 1 1 3 1.00 

93.  1 1 1 3 1.00 

94.  1 1 1 3 1.00 

95.  1 1 1 3 1.00 

96.  1 1 1 3 1.00 
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ภาคผนวก จ 
ประวตัิความเป็นมาของธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย 
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ประวตัิธนาคาร 
 
1. ประวตัิธนาคารธนชาต 
 ธนาคารธนชาต จาํกดั(มหาชน) เดิมเป็นสถาบนัการเงินทีประกอบธุรกิจในชือ บริษทัเงินทุน 

เอกชาติ จาํกดั(มหาชน) มีสาํนกังานใหญ่ตงัอยู ่เลขที 900 อาคารตน้สนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ธนาคารธนชาต จาํกดั(มหาชน) ไดเ้ปิดให้บริการเมือวนัที 22 

เมษายน 2545 ภายใตใ้บอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยแ์บบจาํกดัขอบเขตธุรกิจ หลงัจากนนัไดรั้บ

ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยเ์ต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลงัเมือวนัที 1 มีนาคม 2547 

และไดเ้ปิดใหบ้ริการดา้นการเงินทุกรูปแบบ โดยมีธุรกิจเช่าซือรถยนตเ์ป็นธุรกิจหลกั  

 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) หรือ TBANK ก่อตงัขึนในปี 2545 เดิมเป็นสถาบนัการเงินที

ประกอบธุรกิจในชือ บริษทัเงินทุน เอกชาติ จาํกดั (มหาชน) รวมกบัสถาบนัการเงินอีก 4 แห่ง โดยมี 

บริษทัทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ ในอตัราส่วนร้อยละ 98.89 เริมเปิดให้บริการ

อยา่งเป็นทางการครังแรกเมือวนัที 22 เมษายน 2545 ภายใตใ้บอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์

แบบจาํกดัขอบเขตธุรกิจ  หลังจากนันได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็ม

รูปแบบ จากกระทรวงการคลงัเมือวนัที 1 มีนาคม 2547 และไดเ้ปิดให้บริการดา้นการเงินทุกรูปแบบ โดย

มีธุรกิจเช่าซือรถยนตเ์ป็นธุรกิจหลกั โดยมีบริษทัในเครือทีดาํเนินธุรกิจดา้นการเงิน 6 แห่ง คือ บริษทั

หลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน)  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาติ จาํกดั บริษทั ธนชาต 

ประกันชีวิต จาํกดั บริษทั ธนชาตประกันภยั จาํกดั บริษทั ธนชาต กรุ๊ปลีสซิง จาํกดั  และบริษทั 

เนชนัแนล ลีซซิง จาํกดั  ดว้ยเป้าหมายการเป็นสถาบนัการเงินชันนาํในอนาคต ธนาคารธนชาตได้

ผนึกกาํลงักบัพนัธมิตรทีมากดว้ยประสบการณ์อย่างสโกเทียแบงก์ (Scotiabank) ซึงได้เขา้มาเป็น

ส่วนหนึงในการบริหารนบัแต่เดือนเมษายน 2550 โดยปัจจุบนัสโกเทียแบงก์ถือหุ้นในธนาคารธนชาต

ร้อยละ 49.00 ปัจจุบนั ธนาคารธนชาตมีสาขารวมทงัสิน 256 แห่ง ตูเ้อทีเอ็ม 395 เครือง มีพนกังาน

รวมกวา่ 7,800 คน (ณ เดือนสิงหาคม 2553) โดยฐานะทางการเงินของธนาคาร ณ สินเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2553 มีทรัพยสิ์นรวม 445,220 ลา้นบาท เงินให้สินเชือ 295,082 ลา้นบาท เงินรับฝากรวม 

258,763 ลา้นบาท และมีกาํไรสุทธิในรอบ 6 เดือนเป็นจาํนวนเงิน 3,356 ลา้นบาท 

 

2. ประวตัิสโกเทียแบงก์ 
 สโกเทียแบงก์ (Scotiabank หรือ BNS) เป็นหนึงในสถาบนัการเงินชนันาํของทวีปอเมริกา

เหนือและเป็นธนาคารทีมีความเป็นสากลทีสุดของแคนนาดา ก่อตังขึน เมือปี พ.ศ. 2375 เปิด

ดาํเนินการมาแลว้กวา่ 178 ปี มีพนกังานทวัโลกเกือบ 70,000 คน มีฐานลูกคา้เกือบ 15 ลา้นรายใน 50 
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ประเทศทวัโลก สโกเทียแบงก์นบัเป็นสถาบนัการเงินชนันาํระดบัโลกทีประสบความสําเร็จอย่างดีเยียม 

ในการดาํเนินธุรกิจอยา่งยาวนาน สร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจในหลายดา้น ดว้ยผลิตภณัฑ์และบริการ

ทีหลากหลาย ผ่านเครือข่ายสาขาลสํานักงานทัวโลกกว่า 2,700 แห่ง ปัจจุบนัสโกเทียแบงก์มี

สินทรัพย์รวมมากกว่า 520,000 ล้านดอลลาร์แคนาดา และในปี  2552 มีกาํไรสุทธิรวม 3,500 

ลา้นดอลลาร์แคนาดา 

 สโกเทียแบงกไ์ดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 50 ธนาคาร ทีมีความมนัคงปลอดภยัมากทีสุด

ในโลก ประจาํปี 2552 หรือ World’s 50 SafestBanks 2009 จากนิตยสาร Global Finance รวมถึง

ไดรั้บรางวลั “Company of the Year” จาก Annual Business Ecellence Awards ประจาํปี 2549 และ 

2551ทีจดัโดยหอการค้าไทย -แคนาดา  ด้วยคุณสมบัติความเป็นเลิศในการดาํเนินธุรกิจ  การ

เจริญเติบโตของธุรกิจทีรวดเร็ว โดดเด่น 

 สาํหรับการดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย สโกเทียแบงก์เปิดสํานกังานตวัแทนกรุงเทพฯ ในปี 

พ.ศ. 2524 จากนนัไดเ้ปลียนเป็นสาขาให้บริการลูกคา้ทงัผลิตภณัฑ์และบริการธนาคารเต็มรูปแบบ

เมือปี 2534 ทงันี สโกเทียแบงก์เขา้เป็นพนัธมิตรของธนาคารธนชาตโดยไดเ้ขา้ซือหุ้นเมือปี พ.ศ. 

2550 ปัจจุบนัถือหุ้นอยู่ 49% และไดเ้ขา้ร่วมบริหารงานทังในระดบักรรมการและระดบับริหาร 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งใหก้บัองคก์รตงัแต่นนัเป็นตน้มา 

 

3. ประวตัิธนาคารนครหลวงไทย 
 ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) หรือ SCIB ก่อตงัขึนตงัแต่ปี 2484 โดยไดรั้บ

พระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครืองหมาย “พระมหามงกุฎ” เป็นสัญลกัษณ์ประจาํธนาคาร ผลจาก

วิกฤตเศรษฐกิจเมือปี 2540 ทาํให้กองทุนฟืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน(FIDF) เขา้มาเป็น 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ และในปี 2545 ไดรั้บการโอนกิจการธนาคารศรีนคร จนกระทงัธนาคารไดเ้ปลียนมา

เป็นธนาคารพาณิชยเ์อกชน ตงัแต่วนัที 25 พฤศจิกายน 2547 เป็นตน้มา ธนาคารมีความเชียวชาญดา้น

สินเชือธุรกิจ สินเชือ SME และสินเชือเคหะโดยมีบริษทัในเครือดาํเนินธุรกิจดา้นการเงิน 5 แห่ง คือ 

บริษทั ประกนัชีวิต นครหลวงไทย จาํกดั บริษทัหลกัทรัพย ์นครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ปัจจุบนั 

ธนาคารนครหลวงไทยมีสาขาทงัสินรวม 423 สาขา มีตูเ้อทีเอ็มรวม 1,780 ตู ้มีพนกังานรวม 6,995 คน 

(ณ เดือนสิงหาคม 2553) โดยฐานะทางการเงินของธนาคาร ณ สินเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 มี

สินทรัพยร์วม 403,521 ลา้นบาท สินเชือจาํนวน  273,578 ลา้นบาท เงินรับฝากจาํนวน 284,144 ลา้นบาท 

และกาํไรสุทธิในรอบ 6 เดือน เป็นจาํนวนเงิน 2,244 ลา้นบาท 
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วสัิยทัศน์และพนัธกจิ 
 

 วสัิยทัศน์  

 การเป็นกลุ่มธุรกิจทีให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ

ให้แก่ผลิตภณัฑ์และบริการจากความร่วมมือ ของทุกบริษทัภายในกลุ่ม และสามารถตอบสนองทุก

ความตอ้งการทางการเงินของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ภายใตค้วามร่วมมือและความเป็นอนัหนึงอนั

เดียวกนัของทุกหน่วยงาน 

 

พนัธกจิต่อลูกค้า 
 มุ่งมนัพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์และ บริการทางการเงินของแต่ละธุรกิจให้สามารถแข่งขนั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรคน์ว ัตกรรมทางการ เ งินทังด้านผลิตภัณฑ์และบริการที

ผนวกรวม บริการทางการเงินของต่างธุรกิจในกลุ่มเขา้ดว้ยกนั เพือสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ และทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุดทงัดา้นคุณภาพและจริยธรรม 

 

พนัธกจิต่อคู่แข่งขัน 

 เคารพในการแข่งขนัอยา่งใสสะอาด โปร่งใส และจะไม่ทาํการแข่งขนัโดยการใส่ร้ายคู่แข่งขนั 

ไม่วา่จะดว้ยประการใดๆ รวมทงัจะทาํการแข่งขนัอย่างสร้างสรรค ์ และไม่ทาํการสร้างศตัรูในทาง

ธุรกิจกบัคู่แข่งขนั 

 

พนัธกจิต่อคู่ค้า 
 สร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัคู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ ผสมผสานประโยชน์ และดาํเนิน

ธุรกิจต่างตอบแทนอยา่งเป็นธรรม ปฏิบติัต่อกนัอย่างให้เกียรติ และไม่เอารัดเอาเปรียบ เพือสร้าง

ให้เกิดความเชือมนัทีจะร่วมมือกนั และเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว 

 

พนัธกจิต่อพนักงาน 

 มุ่งมนัทีจะสร้างสรรค์ทุกบริษทัในกลุ่มให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพือพฒันาปรับปรุง

คุณภาพบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเนือง ทงัดา้นทกัษะ ความรู้ ความเชียวชาญ และจรรยาบรรณใน

การปฏิบติังาน เพือใหมี้ความเป็นมืออาชีพในการใหบ้ริการของแต่ละธุรกิจ อีกทงัจะดูแลให้พนกังาน

หลีกเลียงการทาํรายการใดๆทีจะก่อให้เกิดความขดั แยง้ทางผลประโยชน์ใดๆทีอาจเกิดขึนกบัทงั

ลูกคา้ และบริษทั อีกทงัจะดูแลและรักษาพนกังานทีดี มีคุณภาพ ไวก้บัองคก์รในระยะยาว 
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พนัธกจิต่อผู้ถือหุ้น 
 ให้ความสําคญัในเรืองผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ทงัในดา้นผลประกอบการและการบริหาร

ความเสียงใดๆ ทงัในระยะสันและระยะยาว และจะให้ความสําคัญในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ

ทีดีอย่างต่อเนือง 

 
พนัธกจิต่อสังคม 
 ยดึมนัในความเป็นองคก์รทีดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของทางการ และกฎหมายต่างๆ 

ทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจอยา่งเคร่งครัด รวมทงัการใหค้วามร่วมมือกบัทางการเพือสนบัสนุนการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของ ประเทศ และใหค้วามร่วมมือในการช่วยเหลือและพฒันาสังคม 

 

รายชือกรรมการบริษัท 
รายชือกรรมการ ตําแหน่ง 

1. นายบนัเทิง ตนัติวทิ ประธานกรรมการ 

2. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ ประธานกรรมการบริหาร 

3. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ 

4. นายศุภเดช พนูพิพฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

5. นายพิมล รัฐปัตย ์ กรรมการ 

6. น.ส.สุวรรณภา สุวรรณประทีป กรรมการ 

7. นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการ 

8. นายทวศีกัดิ ศกัดิศิริลาภ กรรมการ 

9. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการอิสระ 

10. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ กรรมการอิสระ 

11. นางพนัธ์ทิพย ์สุรทิณฑ ์ กรรมการอิสระ 

12. นางศิริเพญ็ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

13. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ 

14. นางพนัธ์ทิพย ์สุรทิณฑ ์ กรรมการตรวจสอบ 
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โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต ณ วนัท ี3 พฤศจิกายน 2554 

 

ภาพที 14 แสดงโครงสร้างการถือหุน้ในกลุ่มธนชาต 

ทีมา : บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน), โครงสร้างการถือหุน้ในกลุ่มธนชาต [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 

15 กุมภาพนัธ์ 2555. เขา้ถึงไดจ้าก http://tcap-th.listedcompany.com/structure.html 
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งบการเงิน/ผลประกอบการ 
 

 
 

ภาพที 15 แสดงงบการเงิน/ผลประกอบการของธนาคารธนชาต ปี พ.ศ.2551-2554 
ทีมา : บริษทั ทุนธนชาต จาํกดั (มหาชน), งบการเงิน/ผลประกอบการ[ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 15 

กุมภาพนัธ์ 2555. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol= TCAP& 

language=th&country=TH 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ชือ-สกุล   นางสาวพิมพว์ไิล   ลดัดาวลัย ์
ทีอยู ่    47/29 หมู่ 3 ตาํบลบางกระเบา อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  
ทีทาํงาน    ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) สาขา ถนนซา้ยพระ (นครปฐม)  

27-29 ถนนซา้ยพระ ตาํบลพระประปฐมเจดีย ์ 
อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม โทรศพัท ์(034) 255317-9  

 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2544 สาํเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

พ.ศ. 2553   ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาการประกอบการ 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2548 – 2549 เจา้หนา้ทีกราฟิกดีไซน์ ฝ่ายสนบัสนุนฝ่ายขายโฆษณา  
บริษทั แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2549 – 2551 เจา้หนา้ทีทีปรึกษาวางแผนทางการเงิน  
ฝ่ายดูแลลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน)  
จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ.2551 – 2554  เจา้หนา้ทีพฒันาธุรกิจ ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน)  
สาขานครปฐม จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั เจา้หนา้ทีลูกคา้สัมพนัธ์ ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
สาขาถนนซา้ยพระ จงัหวดันครปฐม 
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