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บทคดัยอ่ 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร :
กรณีศึกษา บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ภายหลังการควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้างองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
ได้แก่  ด้านความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน  ด้านความต้องการทางกายภาพ  ด้านความต้องการ
ความสมบูรณ์ของชีวิต  ด้านความต้องการความรักและความผูกพันธ์  ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและ
ความภาคภูมิใจ โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการท างาน  เงินเดือน  แผนกงานที่รับผิดชอบ ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ พนักงาน บริษัท 
เอสพีซี อาร์ที จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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คือ แบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.5  และเพศหญิง จ านวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 48.5 ส่วนใหญ่มีอายุ  21-40 ปี  จ านวน110 คน คิดเป็นร้อย
ละ  55.0  รองลงมาคือ  41-60 ปี  จ านวน  89  คน คิดเป็นร้อยละ  44. 5 ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1 คน ร้อยละ 
.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 84.0 รองลงมาคือ สูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน  3-5 ปี  จ านวน 87  คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ 6-10 
ปี จ านวน   45 คน คิดเป็นร้อยละ  22.5 มากกว่า 10 ปี จ านวน  37 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.5 และน้อยกว่า 3 
ปี 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีเงินเดือน 20,001-40,000 บาท จ านวน 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ  56.5 รองลงมาคือ 40,001-60,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 มากกว่า 60,000 บาท 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5และ ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่อยู่แผนกบริการหลังการขาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ ต าแหน่งแผนกผู้แทนขาย
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 แผนกการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์   จ านวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 12.5    
แผนกคลังสินค้าจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5   แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน   20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.5    แผนกบัญชีและการเงิน  จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  แผนกจัดซื้อ จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.5  และ แผนกทรัพยากรบุคคล จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  ตามล าดับ   
               2.ความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร:กรณีศึกษา 
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก คือ ด้านความสมบูรณ์ของชีวิต  ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ   ด้าน
ความต้องการความรักและความผูกพัน  ด้านความต้องการทางกายภาพ  ด้านความต้องการความมั่นคงปลอดภัย
ในการ ตามล าดับ                                                                          
ค าส าคัญ:ความพึงพอใจในการท างาน;การควบรวมกิจการ;การปรับโครงสร้างองค์กร 
ABSTRACT 

Purpose of the study on “ The Employees’  Working Satisfaction After the Business 

Mergers  and the Reorganization: the Specific Case Study of SPC RT Co,Ltd.” was to study the 

aforementioned satisfaction in these following aspects : profession safety and security needs, 

physical need, life integrity need, love and relationship needs, as well as the honor and self-

esteem needs.  Information of personal status was classified by sex, age, educational 
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background, duration of employment, salary, and division/department of duty. Population of 

this study who responded the delivered questionnaires was 200 employees of SPC RT Co,Ltd. 

The data collected from the questionnaires was analyzed by the computer-based statistical 

package together with the statistical methods of frequency, percentage, average ( x ̄) , and 

standard  deviation. 

Results of the study revealed the information as follows: 

1.Out of 200, majority of the population was 103 male (51.5% ) whereas the minority 

was 97 female (48.5%) . In terms of the age, 110 (55.0%) of total population was at 21-40, 89 

( 44. 5% )  was at 41-60, and 1 ( 0. 5% )  was below 20, respectively.  For the educational 

background, 168 (84.0%) of total population held the Bachelor Degree, 27 (13.5%) held degree 

which was higher than the Bachelor, and 5 (2.5%) held the Undergraduate Degree. The ranking 

of duration of employment was : 87(  43.5% ) of the population who had the employment 

duration of 3-5 years, 45( 22.5%) with 6-10 years, 37 (18.5%)with more than 10years, and 31( 

15.5% ) with less than 3 years.  In terms of salary, the majority population of 113 (56.5% ) 

earned 20,001-40,000 Thai Baht, 67( 33.5%) earned 40,001-60,000 Thai Baht , 11 (5.5%) earned 

60,000 Thai Baht or above,  and 9 (4.5% ) earned 20,000 Thai Baht of below, respectively. 

Meanwhile , in terms of division/department  of duty , 60(30.0%) of the total population was 

working  at the Department of After Sales Service, 37 (18.5%) was at the Sales Representative, 

25 (12.5%)was at the Marketing and Product Administration, 23(11.5%) was at the Warehouse, 

20 (10.5%) was at the Information Technology, 18 (9.0%) was at the Accounting and Finance, 

15(7.5%) was at the Purchasing , and 2(1.0%) was at the Human Resources, respectively. 

2.  The overall employees’  working satisfaction after the business mergers and the 

reorganization of SPC RT Co,Ltd.  was considered as high level.  Meanwhile the satisfaction 

which was considered as high level were  ranked from life integrity need, honor and self-

esteem needs , love and relationship needs, physical needs, and profession safety and 

security needs, respectively. 

Keywords: Job Satisfaction ; Merger; Reorganization 
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บทน า 

การบริหารงานในยุคที่ภาวะทางเศรษฐกิจไม่ปกติเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับผู้บริหารในทุกองค์กร ซึ่ง

ผู้บริหารจะต้องตระหนักว่าองค์กรของท่านประสบปัญหาอะไร และมีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร เช่นยอดขาย

ลดลง มีก าลังการผลิตที่ลดลง หรือประสบปัญหาภาวะทางการเงิน ซึ่งอาจจะส่งผลให้พนักงานหยุดการท างาน

เป็นคร้ังคราว และอาจมีผลกระทบต่อพนักงานในด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน  

 เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในปัจจุบันจะท าให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและท า

ให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัว  ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบางอย่าง เช่น

บุคลากร เงินทุน ทักษะและเวลา ซึ่งผู้บริหารจะต้องตัดสินใจว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรและพนักงานอยู่รอดใน

ภาวะที่เศรษฐกิจก าลังซบเซา 

 สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ทุกธุรกิจในแต่ละองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเพื่อความอยู่รอดและโอกาสเติบโตทางธุรกิจในอนาคต สิ่งหนึ่งที่

ผู้บริหารในองค์กรต้องตระหนักอยู่ทุกครั้งในการปรับโครงสร้างองค์กรนั่นคือ พนักงานในองค์กร ถ้ามีการ

เปลี่ยนแปลงในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทางธุรกิจ รูปแบบการท างาน สวัสดิการของพนักงาน และวัฒนธรรม

ในองค์กรที่กว้างขึ้น หรือลดลง โดยสิ่งที่ผู้บริหารในทุกองค์กรต้องพึงระวังกับผลกระทบที่ตามมาก็คือ การเสีย

บุคลากรที่ส าคัญด้วยการลาออก เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการ  

เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร อาจท าให้บุคคลากรหรือพนักงานส่วนใหญ่รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือรู้สึกไม่มั่นคงในงานที่ท า

เหมือนก่อน 

 โดยองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง จะต้องเป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและมีการ

พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารในองค์การจะต้องมีความตื่นตัวและ

สามารถที่จะจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ใช่ความสามารถของผู้บริหารอย่างเดียวที่จะ

ท าให้องค์กรอยู่รอดแต่สิ่งที่จะท าให้องค์กรอยู่รอดนั้นได้ก็คือความร่วมมือของพนักงานทุกคนใน 

 ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานนั้นมีความส าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ถ้าพนักงานมีความพึง

พอใจในงานที่ท าอยู่ก็จะส่งผลให้ธุรกิจในองค์กรนั้นมีผลผลิตและการบริการที่ดี ท าให้ธุรกิจเจริญเติบโตไปในทาง

ที่ดีได้ แต่ถ้าพนักงานในองค์กรนั้นไม่มีความพึงพอใจต่อสิ่งที่ท าอยู่อาจจะส่งผลให้งานและการปฏิบั ติงานนั้น

ตกต่ าลง คุณภาพงานนั้นก็จะลดลงไปด้วย ดังนั้นองค์กรควรพิจารณาว่าปัจจัยใดที่จะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดี และ

สร้างความรู้สึกผูกพันธ์และสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงานได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้าง
องค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการท างานของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการ และการ
ปรับโครงสร้างองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
มุ่งศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้าง

องค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัดโดยมีตัวแปรในการศึกษาดังนี้ 
ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา เงินเดือน  

ระยะเวลาในการท างาน  แผนกงานที่รับผิดชอบ 
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการ และการปรับ

โครงสร้างองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ดังนี้ ด้านความต้องการความมั่นคงปลอดภัย
ในการท างาน  ด้านความต้องการทางกายภาพ  ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต  ด้านความต้องการความรัก
และความผูกพันธ์  ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ 

2.ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
จ านวน 400 คน โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน 

3.ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยคร้ังนี้จะท าการวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้าง
องค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 

2.สามารถน าผลวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขในการปรับโครงสร้างองค์กร 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการท างานของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการ 
และการปรับโครงสร้างองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ ( Maslow’Theory ) 
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   ตัวแปรต้น                                                                 ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บททบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) 
 ทฤษฎีของ Maslow’s theory  เป็นทฤษฎีกล่าวถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ต้องมีสิ่งจูงใจมากพอจนท า
ให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ตามล าดับดังนี้ 
 1. ด้านความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงต้อง
มีเพิ่อความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ที่พักอาศัย ยารักษาโรคและอากาศ 
 2. ด้านความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน (safety needs) เป็นความต้องการที่มนุษย์ทุก
คนต้องการเพื่อความมั่นคงในชีวิต เช่น การงานที่มั่นคง อาชีพที่มั่นคง หรือประกันชีวิตเป็นต้น 

ปจัจยัสว่นบคุคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
4.ระยะเวลาในการท างาน 
5.เงินเดือน 
6.แผนกงานที่รบัผิดชอบ 

ความพงึพอใจในการท างานของ
พนกังานภายหลงัการควบรวมกจิการ 

และการปรบัโครงสรา้งองค์กร : 
ศึกษาเฉพาะกรณ ีบรษิทั เอสพซี ีอาร์

ท ีจ ากดั 
1. ด้ านความต้องการความมั่ นคง
ปลอดภัยในการท างาน 
2. ด้านความต้องการทางกายภาพ 
3. ด้านความต้องการความสมบูรณ์
ของชีวิต 
4. ด้านความต้องการความรักและ
ความผูกพันธ์ 
5. ด้ าน ค วาม ต้ อ งก าร เกี ย รติ ย ศ
ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ 
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 3. ด้านความต้องการความรักและความผูกพันธ์  (social needs) เป็นความต้องการที่มนุษย์ทุกคน
ต้องการคือความรักความผูกพันธ์หรือเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรและมีความคาดหวังว่าจะเติบโตไปพร้อมๆกับองค์กร 
  4.ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (esteem needs) เป็นความต้องการที่
มนุษย์ต้องการมีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและคนในองค์กรและรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตนเองท า 
 5.ด้านความต้องการความสมบูรณ์และความส าเร็จของชีวิต (self – actualization needs) เป็นความ
ต้องการในขั้นสูงสุดของพฤติกรรมมนุษย์ มนุษย์ทุกคนต้องการความสมบูรณ์แบบในชีวิต อยากบรรลุเป้าหมายใน
ชีวิตอย่างสูงสุด 
 ทฤษฎีของมาสโลว์เป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นโดยการสร้างแรงจูงใจ อาจจะตอบสนองได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
และบางส่วนอาจจะไม่เกิดแรงจูงใจก็ได้ ทั้งนี้ล้วนเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน อาจจะใช้เป็น
แรงผลักดันเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ปริญญา สัตยธรรม (2555) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา : 
บ ริ ษั ท  ว า ย  เอ ช  เอ ส  อิ น เต อ ร์ เน ชั่ น แ น ล  จ า กั ด  ( EMPLOYEE JOB SATISFACTION: CASE OF 
YHSINTERNATIONAL LIMITED) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความพึงพอในในด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง มี
ความพึงพอใจลักษณะงานที่ท าอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อสภาพการท างานอยู่ในระดับมาก ความพึง
พอใจต่อความก้าวหน้าในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก 
ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับมากเช่นกัน 

เจนจิราพร รอนไพริน (2558) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย
จ ากัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วผลการศึกษาพบว่า 1.ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านความมั่นคงในงาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะของ
งาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน ตามล าดับ 2. ผลการเปรียบเทียบระดั บความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย
จ ากัด(มหาชน) จังหวัดสระแก้ว ที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทุกข้อ  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานบริษัท เอสพีซี อาร์ที ทั้งเพศชายและเพศหญิง จ านวน 400 คน 

(ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งเป็น
พนักงานของบริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด จ านวน 200 คน (ค านวณตามสูตรของ Taro Yamane) ดังนี้ 

จากประชากรทั้งหมด 400 คน ใช้สูตรค านวณแล้วได้จ านวนตัวอย่างจากการค านวณ 200 ตัวอย่าง 
แล้วใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบ่งประเภทของประชากรออกเป็น
กลุ่มย่อย แล้วจึงสุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 2 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท เอสพีซี อาร์ที ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน เงินเดือน แผนกงานที่รับผิดชอบ มีจ านวน  400 คน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ ทั้งหมด 5 ด้านลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบลิเคิร์ต 
(Likert  Scale) 5 ระดับ ดังนี้ มากที่สุด = 5 ,มาก = 4 ,ปานกลาง=3,น้อย = 2,น้อยที่สุด = 1   

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการ และ

การปรับโครงสร้างองค์กร : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที  จ ากัด และตรวจสอบเนื้อหาของ
แบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ ยงตรง
และความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนและการใช้ภาษาที่เหมาะสมของข้อค าถาม  

วัดผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดังนี้ 
1. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
2. ข้อค าถามที่มีคะแนน IOC ต่ ากว่า 0.50  ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 
หากได้คะแนน IOC น้อยกว่า 0.50 ต้องน าแบบสอบถามกลับไปปรับปรุงใหม่ ยังไม่สามารถแจก

แบบสอบถามได้ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรที่ก าหนดไว้ 
2.ตอบข้อซักถามบางประการที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะต้องการค าอธิบายเพิ่มเติม 
3.เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อน าไปจัดท าและเตรียมส าหรับการวิเคราะห์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร ์      
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉลี่ย ( ) ส าหรับวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานภายหลังการควบรวม
กิจการ และการปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
ภายหลังการควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร:กรณีศึกษา 
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด มีพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 200 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5  และเพศหญิง จ านวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 48.5 ส่วนใหญ่มีอายุ  21-40 
ปี  จ านวน110 คน คิดเป็นร้อยละ  55.0  รองลงมาคือ  41-60 ปี  จ านวน  89  คน คิดเป็นร้อยละ  44. 5 ต่ า
กว่า 20 ปี จ านวน 1 คน ร้อยละ .5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.0 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน  
5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน  3-5 ปี  จ านวน 87  คน คิดเป็นร้อยละ 
43.5 รองลงมาคือ 6-10 ปี จ านวน   45 คน คิดเป็นร้อยละ  22.5 มากกว่า 10 ปี จ านวน  37 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 18.5 และน้อยกว่า 3 ปี  31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีเงินเดือน 20,001-40,000 บาท 
จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ  56.5 รองลงมาคือ 40,001-60,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 
มากกว่า 60,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5และ ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.5  ตามล าดับ ส่วนใหญ่อยู่แผนกบริการหลังการขาย จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ 
ต าแหน่งแผนกผู้แทนขายจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 แผนกการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์   จ านวน 
25 คนคิดเป็นร้อยละ 12.5    แผนกคลังสินค้าจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5   แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน   20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5    แผนกบัญชีและการเงิน  จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  แผนก
จัดซื้อ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5  และ แผนกทรัพยากรบุคคล จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0  
ตามล าดับ      
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ความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร:กรณีศึกษา บริษัท 

เอสพีซี อาร์ที จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก คือ ด้านความสมบูรณ์ของชีวิต  ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ  ด้าน

ความต้องการความรักและความผูกพัน  ด้านความต้องการทางกายภาพ  ด้านความต้องการความมั่นคง

ปลอดภัย 

               1.ด้านความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ด้านพนักงานได้รับการส่งเสริม ในด้านการช่วยเหลือและดูแลสุขภาพ ในกรณี

เจ็บป่วย อย่างเต็มที่ รายได้ที่ท่านได้รับเหมาะสมกับงานที่ท่านท าอยู่ พนักงานทุกระดับมีช่องทางในการ

สื่อสาร ส่งสาร หรือร้องเรียน ไปถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดได้โดยตรง  ท่านรู้สึกพึงพอใจกับสวั สดิการที่ท่าน

ได้รับ  มีการตรวจตราด้านความปลอดภัย ทั้งภายนอกอาคารและภายในบริเวณสถานที่ท างานอย่างเข้มงวด 

ทางบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาปรับฐานเงินเดือน ได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน 

ตามล าดับดภัยในการ ตามล าดับ 

               2 ด้านความต้องการทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

ทางบริษัทมีสถานที่ เงียบ สงบ เหมาะแก่การท างาน  ได้รับการสนับสนุน เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์

ส านักงานอย่างครบถ้วนมีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า ห้องอาหาร ตรงตามความต้องการขอ ง

พนักงานทุกแผนกงาน มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน้ า ห้องอาหาร ตรงตามความต้องการของ

พนักงานทุกแผนกงาน มีบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง ส าหรับพนักงานอย่างเพียงพอ มีการจัดสถานที่ท างาน 

เป็นสัดส่วน ตามแผนกงาน ระดับงาน ตามหมวดงาน และแผนงาน อย่างเหมาะสม  มีพนักงานท าความ

สะอาดอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ  ตามล าดับ 

               3 ด้านความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถด้วยศักยภาพสูงสุด ต้องการพัฒนา

ตนเองในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น สามารถยอมรับข้อผิดพลาดที่อาจเกิด

ในขณะปฏิบัติงาน และน าไปปรับปรุงแก้ไข สามารถดึงศักยภาพในด้านที่ตนเองถนัดที่สดุ มาใช้ในการท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทุ่มเท เพื่อการท างานอย่างเต็มก าลัง จนบรรลุถึงผลส าเร็จของงานที่ได้รับ

มอบหมาย มีความพยายาม ในการท างานที่ยากล าบาก ได้อย่างดีและต่อเนื่องตามล าดับ 

            4 ด้านความต้องการความรักและความผูกพันธ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ส ารวจความคิดและจิตใจตนเองเป็นครั้งคราว และปรับเปลี่ยนมุมมองการท างานให้เป็นแง่

บวกอยู่เสมอ มุ่งมั่น คาดหวังที่จะเติบโต ไปพร้อมๆ กับองค์กรต่อไปในอนาคต  เห็นความส าคัญของหน้าที่ที่

รับผิดชอบ และตระหนักถึงความส าคัญที่เรามีต่องาน พร้อมที่จะอธิบาย ชี้แจง หากมีผู้ใดพูดถึงองค์กรใน
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ด้านลบ รู้สึกรัก ผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานระหว่างปฏิบัติงาน และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กร มี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 

               5 ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อเห็นผู้ใดพูดถึงองค์กรที่ท่านท า    รู้สึกว่าหน้าที่ความ

รับผิดชอบของตนเองมีส่วนส าคัญที่ท าให้องค์กรเติบโตขึ้นเร่ือยๆรู้สึกว่าตนเองก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็ว 

เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานท่านอ่ืน บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนได้รับความเป็นธรรมอย่างชัดเจนจากฝ่าย

บริหารหรือฝ่ายอื่นๆในองค์กร  งานที่ท่านท าสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและคนในตระกูล  ท่านได้รับ

การยอมรับนับถือต่อคนในองค์กร ตามล าดับ 

3.ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับ
โครงสร้างองค์กร:กรณีศึกษา บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 

1.ด้านความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของ
พนักงานภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร:กรณีศึกษา บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
อยู่ในระดับมาก 
             สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ  ทางบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาปรับฐานเงินเดือนไม่เหมาะสมกับ

ความสามารถของพนักงาน ดังนั้น บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ควรมีการพิจารณาผลงานของพนักงานเป็น

รายเดือน และจัดท าผลดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน โดยจะแสดงให้เ ห็นรายละเอียดใน

ความส าเร็จหรือล้มเหลวของงาน โดยดัชนีชี้วัดผลงาน เป็นเทคนิควิธีการหนึ่งที่ในองค์กรน ามาใช้ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดย อาจวัดเป็น ตัวบุคคล หรือเป็น ทีม ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีก าลังใจ

ในการท างานมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์กับบริษัทที่ได้วัดความสามารถของพนักงานแล้ว พนักงาน

เองก็ยังได้เห็นภาพรวมการท างานของตัวเองตลอดปีที่ผ่านมา แล้วหาจุดที่จะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย และ

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ควรเพิ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยโดยให้มีการตรวจตราด้านความปลอดภัย 

ทั้งภายนอกอาคารและภายในบริเวณสถานที่ท างานอย่างเข้มงวด โดยอาจจะมีการแปะป้ายประกาศเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยหรือ 5 ส ไว้บริเวณที่พนักงานมองเห็นกันอย่างทั่วถึง  หรืออาจะมีการจ้างพนักงานรักษา

ความปลอดภัยให้มากขึ้น เพราะว่าภายในบริษัท มีสินค้าที่มีมูลค่าสูงเพื่อป้องกันการลักขโมยด้วยนอกจากนี้ 

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ควรจัดสวัสดิการที่ให้เหมาะสมและเพียงพอกับพนักงาน โดยอาจจะจัดหา

ผู้เชี่ยวชาญในการนวดให้กับพนักงาน โดยอาจจะเป็นการนวด 15-20 นาที/วัน เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อน

คลายจากการนั่งท างานหน้าคอมนานๆ และเป็นรางวัลพิเศษให้กับพนักงานด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่บริษัท เอส

พีซี อาร์ที จ ากัด สมควรยึดถือปฏิบัติและกระท าเป็นอย่างยิ่ง  
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2. ด้านความต้องการทางกายภาพ  พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการ
ควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร:กรณีศึกษา บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด อยู่ในระดับมาก 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ควรจัดจ้างพนักงานท าความสะอาดที่มีความ
เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้ภาพลักษณ์ของบริษัทฯดูสะอาดและทันสมัย เพราะสิ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท า
ให้พนักงานท างานอย่างมีความสุข โดยบริษัทฯควรมีการจัดสถานที่ท างาน เป็นสัดส่วน ตามแผนกงาน ระดับ
งาน ตามหมวดงาน และแผนงาน ได้อย่างเหมาะสม เช่น บริษัทฯอาจจะจัดหาสิ่งของเอามาวางตามโต๊ะ
ท างานของพนักงาน หรือตามมุมต่างๆ ตามโต๊ะท างาน อาจจะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กๆ  เพื่อเป็นการสร้าง
ออกซิเจนและสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับห้องท างาน โดยทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ให้
พนักงานท างานได้เต็มที่และยาวนานขึ้น ทั้งนี้บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ควรจะมีบริการเครื่องดื่ม อาหาร
ว่างให้พนักงานอย่างเพียงพอ  เช่น การจัดบาร์กาแฟ หรือน้ าผลไม้เพื่อให้พนักงานมารับประทานได้
ตลอดเวลา ช่วยแก้ง่วงและแก้หิวได้อย่างดี 

3. ด้านความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของพนักงาน
ภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร:กรณีศึกษา บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด อยู่ใน
ระดับมาก 
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ  บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ควรจัดส่งพนักงานที่มีความพยายามน้อย ใน

การท างานที่ยากล าบาก ไปฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในองค์กร โดยควรเป็น

องค์ความรู้ที่เขาไม่คุ้นเคยหรือมีทักษะมาก่อน ในขณะเดียวกันองค์ความรู้นั้นก็ควรเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนางานในบริษัท และท าให้องค์กรก้าวหน้าด้วย ฝ่ายบุคคลควรหูตากว้างไกลอยู่เสมอ สรรหาการอบรม

ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์มาให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานไม่หยุดอยู่กับที่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ

มีความก้าวหน้าก็ท าให้พนักงานมุ่งมั่นในการท างานได้ยิ่งขึ้นด้วย โดยบริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด อาจสร้าง

แรงจูงใจให้พนักงานสามารถทุ่มเท เพื่อการท างานอย่างเต็มก าลัง จนบรรลุถึงผลส าเร็จของงานที่ได้รับ

มอบหมาย  โดยบริษัทฯอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าทีมไหน หรือ พนักงานคนไหนสามารถท าก าไรให้กับ

บริษัทได้มากที่สุด จะมีของขวัญพิเศษ เช่น จัดทริปไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆหรือต่า งประเทศ เพื่อให้

พนักงานมีแรงฮึกเฮิมในการท างานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯควรจัดหากิจกรรมภายนอกมาช่วย

เสริมสร้างความสามารถของพนักงานโดยดึงศักยภาพในด้านที่ตนเองถนัดที่สุด มาใช้ในการท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยหน้าที่อย่างหนึ่งที่ส าคัญในการบริหารบุคคลคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีวัฒนธรรมใน

การท างานร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ด้านความต้องการความรักและความผูกพันธ์  พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของพนักงาน
ภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร:กรณีศึกษา บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด อยู่ใน
ระดับมาก 
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือบริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ควรมีกิจกรรมที่ให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ

เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา โดยส่งผลหลายอย่างในครั้งเดียวกันการจัดกิจกรรมบางรูปแบบควรให้



13 
 

เกิดผลประโยชน์หลากหลาย เช่น การน าพนักงานไปทัศนศึกษาต่างจังหวัด ไม่ควรเป็นเพียงการไปกินเที่ยว

หรือพักผ่อนอย่างเดียว แต่จะต้องแฝงด้วยกิจกรรมรูปแบบอ่ืน เช่น จัดเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายใน

ทีมงาน มีกิจกรรม  การแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมสัมนา เป็นต้น หรือระหว่างช่วงเดินทางอาจจะจัดเป็นการ

เดินทางแบบ Car Rally ก็ได้ จะช่วยให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาได้ดี

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมแบบนี้จะให้ท าพนักงานรู้สึกรัก ผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานระหว่าง

ปฏิบัติงาน และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรได้อย่างดีอีกด้วย และพนักงานไม่มีความพร้อมที่จะอธิบาย 

ชี้แจง หากมีผู้ใดพูดถึงองค์กรในด้านลบ ทั้งนี้ บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ควรสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ

พนักงานให้พนักงานทุกคนรู้สึกได้ว่าบริษัทฯที่ท าอยู่นั้นเสมือนครอบครัว โดยให้ผู้บริหารสู งสุดอธิบายถึง

เป้าหมายและทิศทางของบริษัทฯ ภาพรวมวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท หากแผนการต่างๆส าเร็จลุล่วงไป

ได้ด้วยดี ผู้บริหารสูงสุดควรแบ่งปันผลของความส าเร็จให้พนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการครั้งนี้

ด้วย 

5. ด้านความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของ
พนักงานภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร:กรณีศึกษา บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
อยู่ในระดับมาก 
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานไม่ได้รับการยอมรับนับถือต่อคนในองค์กร บริษัท เอสพีซี อาร์ที 

จ ากัด  ควรมีการยกย่องพนักงานที่มีผลงานดี โดยมีการส่งอีเมลล์แจ้งเตือนเกี่ยวกับผลงานที่โดดเด่นของ

พนักงาน หรือติดป้ายประกาศตามจุดที่ส าคัญเพื่อที่พนักงานคนอ่ืนๆจะได้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อจะได้สร้าง

ขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานและการยอมรับนับถือต่อคนในองค์กร โดยบริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัดควรมี

การจัดท าประกาศนียบัตรให้กับพนักงานที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและคนในตระกูล จากฝ่าย

บริหารหรือฝ่ายอ่ืนๆในองค์กรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานให้มีแรงท างานกันต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯควรมีมีนโยบายที่ชัดเจนได้รับความเป็นธรรมอย่างชัดเจน จากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายอื่นๆ

ในองค์กร โดยฝ่ายบุคคลควรส่งอีเมลล์เกี่ยวกับผลประโยชน์หรือสิทธิของพนักงานที่พึงได้รับให้กับพนักงาน

ทุกคนในองค์กรรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานเอง 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
 1.ในการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้าง
องค์กร:กรณีศึกษา บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด ที่ผู้วิจัยน ามาวิจัยนั้น ยังมีเงื่อนไขอ่ืนๆอีก เช่น การศึกษา
ผลกระทบจากการควบรวมกิจการต่อบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจะท าให้การวิจัยนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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