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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการทํางานของพนักงานในด้านการส่ือสาร 

ขององค์กรแบบมีสาขา  

กรณีศึกษาพนักงานบริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จํากดั ( ไทวสัดุ ) 

THE FACTORS OF AFFECTING THE WORK TO AN EMPLOYEE’S 

COMMUNICATIONS WITHIN THE ORGANIZATION WITH  ITS  BRANCH 

CASE STUDY : CRC POWER  RETAIL CO., LTD.  (THAIWATSADU ) 

กษิด์ิเดช  เสวตเวช 1  ร.ศ. กาญจนาท  เรืองวรากร 2 

-------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้น

ประชากรศาสตร์     ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ปัจจยัด้านผูส่้งข้อมูล/ข่าวสารปัจจยัด้าน

ความรู้ความเขา้ใจ  ปัจจยัดา้นช่องทางในการรับข่าวสาร  ปัจจยัดา้นท่ีมีผลกระทบใน

การทาํงาน    ท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนกังานในดา้นการส่ือสารขององคก์ร

แบบมีสาขา   กรณีศึกษาพนกังาน บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ )  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ  พนกังานบริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ 

รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ )  จาํนวน 224  คน  โดยใช้สาขา บางนา และ สุขาภิบาล 3 โดย

ใชแ้บบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล     ค่าสถิติ

ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตราฐาน การทดสอบ

ค่า ( Independent t-test  One Way ANOVA  ในส่วนขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของแบบ 

สอบ- ถาม  และบทสัมภาษณ์ใชก้ารประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป

ในการนาํเสนอขอ้มูล  

----------------------------------------------- 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ( การจดัการทัว่ไป ) 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาประจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
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ผลจาการวจิยัพบวา่ พนกังาน บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ ) 

มีระดบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดในการทาํงานคือ ปัจจยัดา้นช่องทางในการรับ

ข่าวสารค่าเฉล่ียในการวจิยั 3.15 จากพนกังานทั้งหมด 224  คน และปัจจยัดา้นลกัษณะ

งาน ปัจจยัดา้นผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ในการทาํงาน เม่ือพิจารณา เป็นรายประเด็นของแต่ละปัจจยัพบวา่ 

1. ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน  ส่วนท่ีมีผลกระทบในการทาํงานไดแ้ก่เร่ือง หนา้ท่ี

ความรับผิดชอบในการทาํงานของท่านมีความสําคัญในด้านการถ่ายทอดข้อมูล

ข่าวสารในองคก์ร ระดบัค่าเฉล่ีย 3.18  ซ่ึงในขอ้ดงักล่าวจะเป็นลกัษณะหนา้ท่ีในการ

ทาํงานของในระดบัหัวหน้างานท่ีมีหน้าท่ีในการถ่ายทอด หรือผูช่้วย ขาดทกัษะใน

การถ่ายทอดความรู้ 

2. ปัจจยัดา้นผูส่้งขอ้มูล ข่าวสาร ส่วนท่ีมีผลกระทบในการทาํงานไดแ้ก่เร่ือง 

ปริมาณข้อมูลข่าวสารภายใน 1  วนัมีมากจนเกินไปไม่สามารถปฏิบติังานได้ทัน 

ระดบัค่าเฉล่ีย 3.29  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าว เป็นการส่งขอ้มูลให้พนักงานปฏิบติังานท่ีมี

จาํนวนมากเกินไปจนไม่สามารถทาํงานไดท้นัตามกาํหนดท่ีวางไว ้หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัไดท้นัตามคาํสั่งนั้น ๆ ภายใน 1 วนั 

3. ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ ส่วนท่ีมีผลกระทบในการทาํงานไดแ้ก่เร่ือง 

การแจง้ให้ทราบถึงนโยบายของบริษทั ระดบัค่าเฉล่ีย 3.29 นั้นหมายถึง ทางบริษทั

ไม่ได้มีการแจ้งนโยบายในการทาํงานให้พนักงานในระดับผูใ้ต้บังคับบัญชาให้

รับทราบเลยทาํใหพ้นกังานทาํงานแบบไม่มีจุดมุ่งหวงัท่ีแทจ้ริง  

4. ปัจจยัด้านช่องทางในการรับข่าวสาร ส่วนท่ีมีผลกระทบในการทาํงาน

ได้แก่เร่ืองตอ้งการให้หัวหน้างานแจง้ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานระดบั

ค่าเฉล่ีย 3.63 ตอ้งเขา้ไปวิเคราะห์อีกคร้ังถึงเร่ืองต่าง ๆ หรือประเด็นในการประชุมใน

การแจง้ข่าวสาร 

 5. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบในการส่วนท่ีมีผลกระทบในการทาํงานได้แก่เร่ือง

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการให้ปฏิบติังานไม่ชดัเจน ระดบัค่าเฉล่ีย 3.17 หมายถึงการ

ไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจนในการทาํงานก็ส่งผลให้พนกังานทาํงานอยา่งไม่มีจุดมุ่งหมาย

และทาํงานไม่ประสบความสาํเร็จตามท่ีบริษทัตั้งไว ้
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 จากทั้ง 5 ปัจจยั จะมีความความสอดคลอ้งกนั คือการส่ือสารซ่ึงกนัและกนั 

นั้นคือข่าวสารท่ีส่งออกมา ไม่มีความชดัเจน การให้ขอ้มูลท่ีไม่เป็นประโยชน์ และมี

จาํนวนมากเกินไปในด้านขอ้มูลทาํให้พนักงานไม่สามารถทาํงานไดท้นัตามเวลาท่ี

กาํหนดไว ้โดยเฉพาะการมีจาํนวนสาขามาก ก็ส่งผลให้มีผลกระทบกบัการทาํงานใน

ระดบัสาขาเช่นกนั การทาํงานท่ีเป็นระบบข้ึนอยู่กบัการบริหารงานท่ีถูกวางให้เป็น

ระบบขั้นตอนจึงจะขจดัปัญหาเหล่าน้ีได ้  

คําสําคัญ : การส่ือสารขององคก์รแบบมีสาขา  

Abstract 

 The objective of this  study is focusing on the factor of population , 

working style, information and communication, knowledge and understanding news 

channels  and the factors that affect the work. Factors that impact to employee’s 

communication within the organization with its branches : Case study CRC power 

retail Co.,Ltd. 

 The Participants in the study consisted of the 224  staff in CRC power retail 

Co.,Ltd. Store  Bangna and  Sukapipan 3. The main  instrument used to obtain the 

data was questionnaire. The collected data was analyzed, were percentage, mean, 

standard deviation test (Independent t-test One Way ANOVA. In terms of query 

suggestions.  And interviews are processed by using statistical packages in data 

presentation. 

 The research staff of CRC Power Retail Co., Ltd. (Thaiwasadu) with the 

factors that affect most of the work is. Factors channel to receive an average of 

03.15 in a research staff of 224 people and the factors above. Factor sender 

information. Cognitive factors. Factors affecting the performance of each of these 

factors when considering the issues  The results revealed as the follows: 

 1. Factors working style : The impact of the work, including. 

Responsibilities in your work are  important in the transmission of information in 
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the organization. Average of 3.18   which is in no way responsible for the work of 

the manager  is responsible for the transmission of a lack of skills or knowledge. 

 2. Factors information and communication  : The impact of the work, 

including. The amount of information in 1  day is not over load  work to keep 

up.  Average of 3.29 information to employees to work with a lot of work is too 

timely way. Or not able to meet such order within one day. 

 3. Factors knowledge and understanding The impact of the work, 

including  Notice to policy. Average  of 3.29 that the company does not have a 

specific policy for employees to work with subordinates to get the staff to do the 

work with no real aim. 

 4. Factors the channel to get the effect to work, including the need for 

supervisors to report news that is useful to the average level of 3.63 to the analysis 

again to stories or issues in the meeting. of a message. 

 5. Factors that impact on the effect of the work, including the receiving of 

information in an operational unclear. Average  3.17  the information is not clear in 

the work that resulted. employees work no purpose and does not achieve the 

company target. 

Of the 5 factors are consistent. Is to communicate with each other. News is 

sent out. Unclear. Providing information that is not useful. And there are too many 

in the information the employee can not work up the time specified. In particular, a 

large number of branches. The resulting impact on the level of the branch as 

well. The system is based on the administration to be put into the system to 

eliminate these problems. 

 

KEY WORD : COMMUNICATIONS WITHIN THE ORGANIZATION WITH  

ITS  BRANCH 
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1 บทนํา และภูมิหลงัของปัญหา 

 การส่ือสารเป็นส่ิงจาํเป็นและมีความสําคญัมาก อย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษยแ์ละ

การดาํเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพฒันาองคก์ร ไม่วา่จะเป็นองคก์รขนาดเล็กหรือขนาด

ใหญ่ท่ีมีเครือข่ายหรือมีสาขาจาํนวนมาก ยอ่มมีความซบัซ้อนในการดาํเนินงาน จึงทาํ

ใหก้ารส่ือสารภายในองคก์รยิง่มีความสาํคญัมากไปดว้ย 

 และในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดท้าํการวิจยัในส่วน บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั 

(ไทวสัดุ ) และสาขาแรกเร่ิมต่อตั้งเม่ือ วนัท่ี 20 มกราคม ปี พ.ศ. 2553 ณ. บางบวัทอง 

จากวนันั้นถึงวนัน้ี บริษทัไดท้าํการเปิดสาขาทั้งหมด ในประเทศไทย 25  สาขา 

ปัญหานําในการศึกษา 

1.ช่องทางการส่ือสารจากสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาต่าง ๆ ของบริษทัซีอาร์ซี 

เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )   

 2. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของพนกังานในระดบัสาขาของบริษทัซีอาร์ซี 

เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )   

 3. การแจง้ขอ้มูลข่าวสารท่ีผิดพลาดจากสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาของบริษทั

ซีอาร์ซี เพาเวอร์รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ )  

 4. ปัจจยัท่ีปัญหาและอุปสรรคใ์นการส่ือสารภายสาขาและจากสาํนกังานใหญ่

ไปยงัสาขา ของซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )  วา่มีปัจจยัอะไรบา้ง 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

 1.เพื่อศึกษาช่องทางการส่ือสารของสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาต่าง ๆของ

บริษทัซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )   

 2.เพื่อศึกษาการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของพนกังานในระดบัสาขาของบริษทัซี

อาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )   

 3.เพื่อศึกษาการลดขั้นตอนในดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีผดิพลาดอนัเกิดมา

จากสาํนกังานใหญ่กระจายไปยงัสาขา 

 4.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารภายในสาขาและ

จากสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาของบริษทัซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั   ( ไทวสัดุ )   
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

     1.1 ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือพนกังานประจาํ 

บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ ) จาํนวน  224  คน  

     1.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ไดท้าํการศึกษาในส่วนท่ีเป็นปัจจยัส่ือสารแบบ

กระจายสาขาจากพฤติกรรมพนักงานภายในสาขา และพฤติกรรมของพนักงาน

     1.3 ระยะเวลาในการดาํเนินการ  วนัท่ี   15  มีนาคา 2556 และผูว้ิจยัคาดวา่

งานวจิยัดงักล่าวจะเสร็จส้ินภายในเดือน  พฤษภาคม 2556   

    2.ขอบเขตดา้นตวัแปร โดยการวจิยัในคร้ังน้ี ทาํการศึกษาวจิยัเฉพาะตวัแปรท่ี

สาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารแบบกระจายสาขาโดยตรง 

สมมติฐานการวจัิย 

 1.พนักงานท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันมีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของ

พนกังานในดา้นการส่ือสารขององคก์รแบบกระจายสาขาแตกต่างกนั 

 2.พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงาน

ของพนกังานในดา้นการส่ือสารขององคก์รแบบกระจายสาขา แตกต่างกนั 

 3.พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนกังาน

ในดา้นการส่ือสารขององคก์รแบบกระจายสาขาแตกต่างกนั 

 4.พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงาน

ของพนกังานในดา้นการส่ือสารขององคก์รแบบมีสาขา แตกต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.ไดท้ราบถึงผลกระทบในการทาํงานของพนกังานภายในสาขาท่ีเกิดจากการ

ส่ือสารแบบกระจายสาขา 

 2. ผลดีผลเสียของของการส่ือสารจากสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาต่าง ๆ  

 3.ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคใ์นการทาํงานการส่ือสารแบบทางเดียวและ

สองทางและเพื่อนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
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 4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างการทาํงานในด้านการส่ือสารแบบ

กระจายสาขาจากสาํนกังานใหญ่ไปยงัสาขาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

        ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ตอนที ่1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ร 

     1.1 ความหมายและความสาํคญัของการส่ือสารในองคก์ร 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ  

- อาย ุ

- สถานภาพปัจจุบนั 

- ระดบัการศึกษา 

- ตาํแหน่งงาน 

- ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน 

- รายได ้

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการการทาํงานใน

องค์กร 

- ปัจจยัดา้ยลกัษณะงาน 

- ปัจจยัดา้นผูส่้งขอ้มูล/

ข่าวสาร 

- ปัจจยัดา้นความรู้ความ

เขา้ใจ 

- ปัจจยัดา้นช่องทางใน

การรับข่าวสาร 

- ปัจจยัดา้นท่ีมีผลกระทบ

ในการทาํงาน 
 

ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการทาํงาน

ของพนักงานในด้านการส่ือสารของ

องค์กรแบบมสีาขา : กรณีศึกษา

พนักงานบริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รี

เทล จาํกดั ( ไทวสัดุ )  

- ภาวะความเป็นผูน้าํของ    

หวัหนา้งาน 

- ความถูกตอ้งของขอ้มูล 

- การแจง้นโยบายองคก์าร 
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   1.2 วตัถุประสงคข์องการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

  1.3 องคป์ระกอบของการส่ือสาร 

  1.4 ประเภทการส่ือสารภายในองคก์ร 

  1.5โครงสร้างของการส่ือสารในองคก์ร 

1.6 การไหลของการส่ือสารภายในองคก์ร 

1.7 รูปแบบการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  1.8 อุปสรรคในการติดต่อส่ือสาร 

 ตอนที ่2 ทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์ร 

  2.1 ความหมายขององคก์ร 

  2.2 องคป์ระกอบขององคก์ร 

  2.3 โครงสร้างองคก์าร แบบสูง และแบบกวา้ง 

  2.4 ทฤษฎีองคก์ร 

 ตอนที่ 3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผลงานวิจยัในอดีตวารสาร บทความ รายงาน 

หนงัสือ และ การสืบคน้ทาง Internet 

2ความหมายและความสําคัญของการส่ือสารในองค์กร 

2 การส่ือสารในองคก์ร  หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองกบับุคคล 2 คน 

หรือมากกว่า เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารและความหมาย หรือหมายถึง การ

แสดงออกและการแปลความหมายของข่าวสารสาระหว่างหน่วยการติดต่อส่ือสาร

ต่างๆ  หรือบุคคลในตาํแหน่งต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใตอ้งคก์ร ( สมยศ นาวกีาร, 2527 น.4 )  

2วตัถุประสงค์ของการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร 

2นอกจากวตัถุประสงค์ขององคก์รแลว้ เป้าหมายของการส่ือสารในองค์กรก็

เป็นส่วนสําคญัต่อการส่ือสารให้ประสบความสําเร็จ โดยอาศยัการติดต่อส่ือสารของ

บุคคลากรในองคก์รทุกคนซ่ึงอาจจะเป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลสองคนหรือบุคคล

กบักลุ่ม หรือกลุ่มกบักลุ่มก็ได ้การติดต่อส่ือสารจะช่วยใหทุ้กคนทาํงานร่วมกนัได ้ซ่ึง

จุดประสงคป์ระการหน่ึงของการส่ือสาร คือการให้ข่าวสารขอ้มูล และพฒันาให้เกิด

ความเขา้ใจท่ีจาํเป็นเพื่อทาํให้เกิดพลงักลุ่ม นอกจากนั้นยงัมีจุดประสงค์ท่ีจะสร้าง
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ทศันคติท่ีจาํเป็นท่ีจะไดจู้งใจใหท้าํงานมากข้ึน มีความร่วมมือในการทาํงานเป็นทีมได้

อย่างมีประสิทธิผล  โดยเป้าหมายขอการติดต่อส่ือสารในองค์กรประกอบด้วย 5  

ประการ   ( ศุภมล อนุศาสนนนัท,์2549,น.14 ) 

องค์ประกอบของการส่ือสาร 

 1. ผูส่้งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล 

หรือ หน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งกาํเนิดสาร 

 2. สาร (message) หมายถึง  เร่ืองราวท่ีมีความหมาย หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีอาจอยู่

ในรูปของขอ้มูล ความรู้ ความคิด ความตอ้งการ 

 3. ส่ือ หรือช่องทาง (media or channel) เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัอีกประการ

หน่ึงในการส่ือสาร   

 4. ผูรั้บสาร (receiver)  หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนท่ีรับเร่ืองราว

ข่าวสาร จากผูส่้งสาร   และแสดงปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ต่อผูส่้งสาร   

3. วธีิการดําเนินงานวจัิย  

 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และสถิติอา้งอิง(Inference  

Statistics)  โดยทาํการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมแนวคิดและขอ้มูลต่าง ๆ จากเอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความ งานวิจยั แลว้บนัทึกรวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งการไว ้

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบในการศึกษา  และออกแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth  Interview)  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  สถิติพรรณนา สําหรับตัวแปรท่ีมีการว ัดเชิงคุณภาพ (  Qualitative  

Research)  และการแจกแจงปกติ ( Descriptive Statistic ) โดยการนาํขอ้มูลมาแจกแจง

ค่าสูงสุด ( Maximum ) ค่าตํ่าสุด ( Minimum ) ค่าเฉล่ีย ( Mean ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

( Standard Deviation )  

 2. สถิติอา้งอิง โดยใชค้่า   Anova ( T-test )  ( One-Way ANOVA ) 
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 4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยัโดย

แบ่งการนาํเสนอออกเป็น 5 ตอนตามลาํดบั ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ดา้นประชากรจาํแนกตาม  เพศ  จาํนวน 120 คน หญิง 104 คน / อาย ุ

คนทาํงานอายชุ่วง 20-25  ปี ตํ่าสุด 51 ปีข้ึนไป จาํนวน 1  คน  / สถานภาพปัจจุบนัใน

อตัรา โสด 148  คน และสมรส 71 คน  / ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั ม.3 – 

ม.6  ในส่วนของสํานกังานใหญ่ วุฒิปริญญาตรีข้ึนไป มีอตัรา 65  คน  / ตาํแหน่งงาน

ในปัจจุบนัในระดบัปฏิบติัการ 207  คน  / ฝ่ายหรือหน่วยงานท่ีสังกดั แจกแจงไป

ทางดา้นฝ่ายขาย หรือพนกังานขายปลีก  / ประสบการณ์การทาํงานเน่ืองจากสาขาเปิด

ทาํการมาเวลา 2  ปี ทาํให้ อายุงานของพนกังานอยู่ในช่วง 1-2 ปี จาํนวน  85  คน / 

เงินเดือน พนกังานท่ีทาํงานไดเ้งินเดือนเฉล่ียต่อหวั 10,000- 15,000.- บาท ต่อเดือนต่อ

คน  

ตอนที ่2 การวิเคราะห์โดยรวมของขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

ทาํงานของพนกังานในดา้นการส่ือสารขององคก์รแบบมีสาขาท่ีกาํหนดไว ้ทั้ง 5 

ปัจจยั 

ปัจจัยด้านทีม่ีผลกระทบ n ( 𝒙� ) S.D. ระดับผลกระทบ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 224 2.96 0.013 ปานกลาง 

ดา้นผูส่้งขอ้มูล/ข่าวสาร 224 2.98 0.139 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจ 224 3.05 0.062 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นช่องทางในการรับ

ข่าวสาร 

224 3.15 0.060 ปานกลาง 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบในการ

ทาํงาน 

224 3.01 0.046 ปานกลาง 

 

ตอนที ่3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวจิยัคร้ังน้ีท่ีตั้งข้ึน

ในบทท่ี  1 มีความสอดคลอ้งกนัตามสมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
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  สมมติฐานที1่ ผลจากการสรุปพนกังานท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนัมี ปัจจยั

ท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนักงานด้านการส่ือสารขององค์กรแบบมีสาขา 

ปัจจยัด้านด้านการส่ือสารขององค์กรแบบมีสาขาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยสําคญั 

0.05  

  สมมติฐานที่ 2 ผลจากการ สรุปได้ดังน้ีพนักงานท่ีมีตาํแหน่งท่ี

แตกต่างกนัมี ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนักงานด้านการส่ือสารของ

องคก์รแบบมีสาขา ปัจจยัดา้นลกัษณะงานไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

  สมมติฐานที่ 3 ผลจากการสรุปไดด้งัน้ี พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนั 

ปัจจยัปัจจยัผลกระทบต่อการทาํงานในด้านลกัษณะงานของการส่ือสารขององค์กร

แบบมีสาขาไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

  สมมติฐานที่  4สามารถสรุปได้ดังน้ีพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษา

แตกต่างกนั ปัจจยัปัจจยัผลกระทบต่อการทาํงานในดา้นลกัษณะงานของการส่ือสาร

ขององคก์รแบบมีสาขาไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารสาขา 

ซ่ึงเป็นบทสัมภาษณ์ ถามตอบ  ( In – Depth Interview ) แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ 

ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

วเิคราะห์ข้อเสนอแนะจากพนักงาน 

ปัจจัยด้านความคิดเห็น จํานวนคน อตัราร้อยละ 

ขอ้มูลข่าวสารไม่ชดัเจน 21 24.42 

ในระดบัหวัหนา้งานขาดการส่ือสาร 30 34.88 

การฝึกอบรมเร่ืองการส่ือสารท่ีถูกตอ้ง 6 6.98 

การส่ือสารระหวา่งแผนก 8 9.30 

อุปกรณ์การส่ือสารไม่เพียงพอ 10 11.63 

การส่ือสารของฝ่ายบุคคลไม่ชดัเจน 11 12.79 

รวม 86 100.00 



173 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 3(กรกฎาคม –กนัยายน 2556) 

 

5. สรุปผลการวจัิย และสมมติฐาน และข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํงานของพนักงานในดา้นการ

ส่ือสารขององค์กรแบบมีสาขา:กรณีศึกษาพนักงานบริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล 

จาํกดั ( ไทวสัดุ ) ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุงดา้นการ

ส่ือสารขององคก์รแบบมีสาขาโดยไดแ้บ่งปัญหาออกเป็นดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานปรับปรุงโครงสร้าง 

1.โครงสร้างขององคก์รแบบมีสาขา มีการปรับโครงสร้างใหเ้หมาะสมกบั

การเติบโตของธุรกิจ 

 2. มีการกาํหนดบทบาทการทาํงานของผูดู้แลสาขาใหช้ดัเจนและครอบคลุม

ถึงภาระหนา้ท่ีท่ีอาจมีเพิ่มข้ึนในอนาคต 

ข้อเสนอพจิารณาสวสัดิการพนักงาน 

1.เน่ืองจากบริษทัตามสาขาต่าง ๆ ไม่มีแอร์ ซ่ึงมีอากาศร้อน ควรมีการติดพดั

ลมเพิ่มเพื่อระบายความร้อนจากอาคารออก อุณหภูมิจะดีข้ึน และติดตั้งจุดนํ้ าด่ืม

สาํหรับลูกคา้เพิ่ม ทุกวนัน้ีมีเพียงจุดเดียว ซ่ึงเป็นจุดท่ีเพิ่มการบริการท่ีดีของลูกคา้ได ้

2. ด้านห้องอาหารพนักงาน ควรมีการปรับสภาพให้น่าทานและมีการดูแล

ความสะอาดใหม้าก พร้อมทั้งปรับปรุงจุดการตกัอาหาร ใหถู้กสุขอนามยัใหม้าก 

3. จุดพกัผ่อนสําหรับพนกังาน ในสาขาควรมีจุดพกัผอ่นสําหรับพนกังานไว ้

อ่านหนังสือพิมพ์ หรือพูดคุยยามพกัในเวลาพกัของแต่ละคน เพื่อให้พนักงานได้

แลกเปล่ียนความคิด และมีการติดตั้งทีวี แจง้ข่าวสารของบริษทัให้พนักงานได้รับ

ทราบ 

4. ปรับเปล่ียนจุดแจง้ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ ให้มีความทนัสมยัข้ึน ตกแต่ง

ใหส้วยงามและน่าอ่าน  

ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานคนภายในองค์กร 

1. จดัใหมี้การฝึกอบรมเร่ืองการส่ือสารใหก้บัระดบัผูจ้ดัการแผนกข้ึนไปให้

รับทราบ และเพื่อการทาํงานท่ีบรรลุเป้าหมายยิง่ข้ึน  
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2. จดัความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายแรงงานใหก้บัฝ่ายบุคคล 

3. จดัอบรมในระดบัผูจ้ดัการเขต ทั้งในส่วนของ ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่าย

บุคคล ท่ีตอ้งทาํงานประสานงานกนั  

4.จดัอบรมทกัษะความรู้ในตวัสินคา้ใหก้บัพนกังานในระดบัสาขาใหท้ราบ

เพื่อท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองไดดี้ยิง่ข้ึน 

การปรับปรุงเร่ืองปัจจัยในการทาํงานทีม่ีค่าเฉลีย่น้อย 

1.ปัจจยัดา้นช่องทางในการับข่าวสาร  ควรมีการจดัสรรหาพื้นท่ี หรือจุดมุม

พกัผอ่นใหพ้นกังานและนาํข่าวสารไป 

 2. ปัจจยัดา้นช่องทางในการรับข่าวสาร ในการประชุมแต่ละคร้ัง มีข่าวสารท่ี

เป็นประโยชน์มากนอ้ยเพียงไร ทางหวัหนา้งานตอ้ง พิจราณาข่าวท่ีแจง้ใหพ้นกังาน

ทราบ ควรมีการแจง้ประเด็นใหพ้นกังานทราบ ทุกคร้ัง  

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ในการทาํวจิยัคร้ังต่อไปดงัต่อไปน้ี 

 1. การเก็บขอ้มูลควรมีการเก็บเพิ่มมากว่าน้ี ทางบริษทัมีจาํนวนสาขาถึง 25 

สาขา (ในเดือนท่ีผูว้ิจยัทาํวิจยั ) เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีหลากหลายทั้งในเขตกรุงเทพและ

เขตต่างจงัหวดัวา่มีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบกบัการทาํงาน  

 2. การตรวจสอบแบบสอบถาม เม่ือมาทาํการตรวจสอบในบางแบบสอบถาม

พบวา่มีพนกังานท่ีไม่ตั้งใจในการตอบคาํถาม คือมีการกาขอ้ท่ีไม่เห็นดว้ยทุกขอ้ แนว

ทางแกไ้ข จดัเป็นกลุ่มและนาํเขา้ห้องประชุมให้มีการทาํแบบสอบถามเป็นรอบ ๆ จกั

ไดผ้ลดีกวา่ และผูว้จิยัไดอ้ธิบายวา่วตัถุประสงคใ์นการทาํวจิยัคร้ังน้ีเพื่ออะไร  

 3. การสัมภาษณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้วรสัมภาษณ์แนวทางการทาํงานและ

หลกัการทาํงานในด้านการส่ือสาร กบัคุณสุทธิสาร  จิราธิวฒัน์ ซ่ึงเป็น บอร์ด ของ

บริษทั ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จาํกดั ( ไทวสัดุ )   

 4. ศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมของธุรกิจท่ีมีระบบสาขาให้มากข้ึน การวิเคราะห์ผลดี 

และผลเสีย และการกา้วกระโดดไปเปิดสาขาในต่างประเทศ มีโอกาสมากนอ้ยเพียงไร  
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