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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาภาพลกัษณ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบั

บรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัมุ่งศกึษาคอื ผูท้ีต่ดัสนิใจสมคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์

จาํกดั (มหาชน) จากการเปิดบูธรบัสมคัรงานของบรษิทัฯ จากงานนัดพบแรงงานของมหาวทิยาลยั และ งานนัดพบ

แรงงานของกรมจดัหางาน จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ขอ้มลูทางสถติใิชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอัยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การ

วเิคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ถ้าพบความแตกต่างใช้สถติคิวาม

แตกต่างอย่างมนียัสาํคญัน้อยทีส่ดุ และดนัเน็ตตท์ ี3 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติคิ่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่าง

ง่ายของเพยีรส์นั 

 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

 1.  ผูส้มคัรงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี สถานภาพโสด/อยู่ด้วยกนั/หย่าร้าง/

หม้าย/แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีไม่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ไม่มปีระสบการณ์ทํางาน 

และสมคัรงานทีอ่าคาร ซพี ีทาวเวอร ์1  

  2. ผู้สมัครงานมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์โดยรวมและด้านภาพลักษณ์สถาบันองค์การ ด้าน

ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร และดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ อยูใ่นระดบัดมีาก 

 3.  ผูส้มคัรงานทีม่อีายแุตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ใน

ดา้นความสนใจทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 4.  ผูส้มคัรงานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั 

(มหาชน) ในดา้นการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) และดา้นความสนใจทํางานกบับรษิทัซพี ี

ออลล ์จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ.05 

 5.  ผูส้มคัรงานทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล ์

จาํกดั (มหาชน) ในดา้นความสนใจทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) มากกวา่บรษิทัอืน่ๆ และดา้นการแนะนํา

บคุคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 6.  ผูส้มคัรงานทีม่ปีระสบการณ์ทาํงานและสถานทีท่ีส่มคัรงานแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงาน

กบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในดา้นการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ด้านความ

สนใจทํางานกบับรษิัทซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) และด้านการแนะนําบุคคลที่รู้จกัให้สมคัรงานกบับริษัทซีพ ีออลล ์

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ.05 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 7.  ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ดา้นภาพลกัษณ์สถาบนัองคก์าร ดา้นภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร และ

ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ดา้น

การตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) และดา้นการแนะนําบุคคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ี

ออลล์ จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดียวกนัในระดบั

ค่อนข้างตํ่า ส่วนด้านความสนใจทํางานกบับริษัทซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) มากกว่าบริษัทอื่นๆ มคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

คาํสาํคญั: ภาพลกัษณ์ ความสมัพนัธ ์แนวโน้ม การตดัสนิใจทาํงาน 

 

Abstract 

 

 This research aimed to study Image relating to working decision trend with CP ALL Public 

Company Limited. The sample group in this research is the applicants who decided to apply job with CP ALL 

Public Company Limited at University’s Job Fair and Department of Employment’s Job Fair. Sample size in 

this research was 400 applicants. Questionnaire was the tool for data collection. The Statistical Package was 

processed for data analysis. Statistics for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. 

Difference analysis was processed by using t-test and one way analysis of variance. When there was the 

difference, Least Significant difference and Dunnett T3 would be implemented. Relation analysis was done by 

using Pearson product moment correlation coefficient.  

 Results were as follows:  

 1. Most of applicants were female, age below or equal 25 years old, single/live 

together/divorce/saperate, holding below or bachelor’s degree as the highest degree, no inome, no 

experience and applying job at CP TOWER 1. 

 2.  Applicants had an opinion level to overall CP ALL Public Company Limited Image and 

Institutional Image, Product or Service Image and Brand Image at the very good levels.  

 3.  Applicants with different age have different working decision trend with CP ALL Public 

Company Limited in interested in working with CP ALL Public Company Limited more than with statistical 

significance of .05 level. 

 4.  Applicants with different education levels have different working decision trend with CP ALL 

Public Company Limited in working decision with CP ALL Public Company Limited more than others 

company with statistical significance of .01 and .05 levels. 

 5.  Applicants with different average monthly income have different Working Decision trend with CP 

ALL Public Company Limited in working decision with CP ALL Public Company Limited and give an advice to 

acquaintances applying job at CP ALL Public Company Limited with statistical significance of .05 levels. 

 6.  Applicants with different job experience and applying places have different working decision 

trend with CP ALL Public Company Limited in working decision with CP ALL Public Company Limited, 

interested in working with CP ALL Public Company Limited and give an advice to acquaintances applying job 

at CP ALL Public Company Limited with statistical significance of 0.1 and .05 levels. 
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 7.  An Applicants’s opinion of Institutional Image, Product or Service Image and Brand Image had 

positively related to Working Decision trend with CP ALL Public Company Limited in working decision with 

CP ALL Public Company Limited and give an advice to acquaintances applying job at CP ALL Public 

Company Limited at the slightly low levels with statistical significance of .01 levels. Applicants’s opinion in 

interested in working with CP ALL Public Company Limited more than others company had positively related 

to Working Decision trend with CP ALL Public Company Limited at the moderate levels. 

 

Keywords: Image, Relationships, Trends, Decisions Work 

 

บทนํา 

 ภาพลักษณ์ เป็นความประทับใจที่บุคคลมีต่อองค์กร โดยมีการสัง่สมและพัฒนาปรับเปลี่ยนตาม

ประสบการณ์ทีไ่ดพ้บเหน็ ในกระแสการเปลีย่นแปลงยุคโลกาภวิฒัน์นัน้ “ภาพลกัษณ์” มคีวามสาํคญัต่อองคก์รเป็น

อยา่งมาก เพราะเทคโนโลยใีนปจัจบุนัสามารถผูค้นเขา้ถงึขา่วสารต่างๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย บุคคลและองคก์รต่างๆ จงึมี

ลกัษณะเป็นสาธารณะมากขึน้ ภาพลกัษณ์ทีด่จีงึถอืว่าเป็นสิ่งที่สาํคญัถ้าองคก์รใดมภีาพลกัษณ์ทดีกีจ็ะไดร้บัความ

เชือ่ถอืและไวว้างใจ (Trust) และการสนบัสนุนร่วมมอืใหอ้งคก์รนัน้ประสบความสาํเรจ็ทัง้ในดา้นการบรหิารงานและการ

บริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว ย่อมส่งผลให้บุคลากรในสาขาหรือแขนงต่างๆ มีความ

ปรารถนาทีจ่ะเขา้มาเป็นสว่นหน่ึงในองคก์ร แต่ถา้องคก์รใดมภีาพลกัษณ์ทีไ่มด่ยีอ่มสง่ผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการ

สมคัรงานที่บรษิัทนัน้ๆได้ ภาพลกัษณ์จงึเป็นรากฐานแห่งความมัน่คงขององค์กรถ้ามภีาพลกัษณ์ที่ด ี จะเหน็ได้ว่า

ภาพลกัษณ์เป็นส่วนสาํคญัและมคีวามจําเป็นในการดําเนินธุรกจิเพราะสามารถมผีลทัง้โดยตรง ในการตดัสนิใจเลอืก

เป็นสว่นหน่ึงในองคก์ร ดงันัน้ การดาํเนินธุรกจิขององคก์รภาคเอกชนแต่ละองคก์ร จงึใหค้วามสาํคญัอย่างมากต่อการ

สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัองคก์ร 

 ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการตัดสนิใจสมัครงานสําหรับเหตุผลที่คนๆ หน่ึงจะ

ตัดสินใจสมัครงานกับบริษัทต่างๆ นัน้ มีปจัจยัที่สําคัญหลายประการเป็นตัวกําหนด เช่น สวัสดิการและรายได้, 

สิง่แวดลอ้มในการทาํงาน, ค่านิยมและเป้าหมายในการทํางาน, ความกา้วหน้า, ระยะทางในการเดนิทาง, ฯลฯ รวมไป

ถงึเรื่อง “ภาพลกัษณ์” กถ็อืเป็นปจัจยัทีผู่ส้มคัรจะพจิารณาเพื่อตดัสนิใจสมคัรงานกบับรษิทันัน้ๆ ดงันัน้ บรษิทัต่างๆ 

จงึตอ้งมกีารสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี 

 จากการศกึษาแนวโน้มดา้นการสรรหาและการคดัเลอืกบุคลากรในประเทศไทยพบว่า องคก์ารในประเทศ

ไทยสว่นใหญ่ยงัใหค้วามสาํคญักบัในดา้นการสง่เสรมิภาพลกัษณ์ (Employee Branding) ขององคก์ารมากทีสุ่ด เพื่อใช้

เป็นแรงจงูใจหรอืการดงึดดูใจใหบ้คุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาสมคัรงานในองคก์าร เพือ่การสรรหาบคุลากร และ

การสร้างภาพลักษณ์ของนายจ้างเพื่อดึงดูดบุคลากรที่เก่งเข้าสู่ด้วยการสร้างแบรนด์ของบุคลากรหรือการสร้าง

ภาพลกัษณ์ขององคก์าร โดยการส่งเสรมิและมุ่งเน้นใหบุ้คลากรในองคก์ารมคีุณภาพชวีติทีด่ ี มผีลตอบแทนทีด่ ี การ

วางแผนความกา้วหน้าของอาชพีใหก้บับคุลากร เพือ่ใหเ้กดิการดงึดดู ความผูกพนั และความพงึพอใจสงูสุด อนัจะเป็น

แรงจงูใจใหม้ผีูส้มคัรงานมากขึน้ (วารสารการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ารปีที ่5 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 

2556) 

 บริษัทซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) เป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดําเนินธุรกิจค้าปลีก

ประเภทรา้นสะดวกซือ้ 7-Eleven โดยไดร้บัสทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven, Inc. ใหป้ระกอบ

ธุรกจิภายใต้เครื่องหมายการคา้ “7-Eleven” ในประเทศไทย ภายใต้สญัญา Area License Agreement โดยบรษิทัซพี ี

ออลล ์จํากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2531 และไดเ้ปิดรา้นสาขาแรกทีซ่อยพฒัน์พงษ์ ในปจัจุบนั

รา้น 7-Eleven มจีาํนวน 8,181 สาขา (ขอ้มลู ณ วนัที ่23 มกราคม 2558) และมจีาํนวนพนกังานประมาณ 130,000 คน 
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ทัง้น้ี บรษิทัมแีผนขยายสาขาเพิม่ขึน้ปีละประมาณ 650 สาขา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 10,000 สาขา ภายในปี 2561 บรษิทั

ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ถอืเป็นผูนํ้าในธุรกจิค้าปลกีไทยให้บรกิารความสะดวกกบัทุกชุมชนให้บรกิาร ตลอด 24 

ชัว่โมง ดว้ยสนิคา้และบรกิารทีเ่ป่ียมดว้ยนวตักรรม เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 อกีหน่ึงองคก์ร ทีใ่หค้วามสาํคญักบัการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีนสายตาของทกุคนทัง้ในแงข่องผูบ้รโิภคและใน

แง่ของบุคลากรในองคก์ร นัน่คอื บรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ทีม่ภีาพลกัษณ์ทีด่จีะตอ้งเป็นผูม้คีวามยุตธิรรม มี

โลกทศัน์ มคีุณธรรมในการทําธุรกจิและมรีูปแบบการบรหิารภายในองคก์รทีช่ดัเจนและเอาใจใส่พนักงานของตน ดว้ย

การใหส้วสัดกิารทีด่กีบัพนกังานโดยเฉพาะเรือ่งของสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน เช่น ค่ารกัษาพยาบาล ลา

ป่วย ความช่วยเหลือในยามเจบ็ป่วย แต่องค์กรกไ็ม่สามารถคาดเดาได้ว่า ปจัจยัต่างๆที่องค์กรได้จดัเตรยีมไว้ให้

พนักงานนัน้ เพียงพอและตรงกบัความต้องการที่แท้จรงิอนัจะนําไปสู่การตดัสนิใจเข้ามาสมคัรงานที่องค์กร อย่าง

แทจ้รงิหรอืไม่ 

 ดงันัน้ เพื่อใหม้องเหน็ดา้นภาพลกัษณ์องคก์รทีด่ใีนสายตาของบุคคลนัน้ๆไดอ้ย่างชดัเจน ผูว้จิยัจงึมคีวาม

สนใจที่จะศึกษาเรื่อง ภาพลกัษณ์ด้านต่างๆ ที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจสมคัรงานที่บริษัทซีพี ออลล์ จํากัด 

(มหาชน) ว่าภาพลกัษณ์สถาบนัองค์การ, ภาพลกัษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ด้านใดมี

ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจสมคัรงานทีบ่รษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการสรรหาและ

คดัเลอืกบคุลากร ใหไ้ดค้นดแีละคนเก่งเขา้มาทาํงานกบัองคก์ร เพราะสิง่ทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื 

คอื “คน” 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพือ่ศกึษาแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) โดยจําแนกตามลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร ์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประสบการณ์ทํางาน 

และสถานทีท่ีส่มคัรงาน 

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัท ซพี ีออลล ์

จาํกดั (มหาชน) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอิสระ ดงัน้ี 

  1.1  ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์

   1.1.1  เพศ 

    - ชาย 

    - หญงิ  

   1.1.2  อายุ 

    - ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 

    - 21 - 25 ปี 

    - 26 - 30 ปี 

    - 31 - 35 ปี 

    - ตัง้แต่ 36 ปีขึน้ไป 
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   1.1.3  สถานภาพสมรส 

    - โสด 

    - สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

    - หยา่รา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

   1.1.4  ระดบัการศกึษา 

    - ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    - ปรญิญาตร ี  

    - สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    -  ไมม่รีายได ้(กรณีผูท้ีย่งัไมม่งีานทาํ / จบใหม)่ 

    - น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

    - 15,001 - 25,000 บาท 

    - 25,001 - 35,000 บาท 

    - 35,001 - 45,000 บาท 

    - 45,000 บาทขึน้ไป 

   1.1.6  ประสบการณ์ทาํงาน 

    - ไมม่ปีระสบการณ์ 

    -  1 - 3 ปี 

    - 4 - 6 ปี 

    -  7 - 9 ปี 

    - มากกวา่ 9 ปี ขึน้ไป 

   1.1.7  สถานทีท่ีส่มคัรงาน 

    -  มหาวทิยาลยั 

    -  หา้งสรรพสนิคา้ 

    -  อื่นๆ โปรดระบุ..................................... 

  1.2  ภาพลกัษณ์  

   1.2.1 ภาพลกัษณ์ของสถาบนัองคก์าร  

   1.2.2 ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  

   1.2.3 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้  

 2.  ตวัแปรตาม คอื แนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน ประสบการณ์ทํางาน และสถานทีท่ีส่มคัรงาน แตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์

จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั 

 2.  ภาพลกัษณ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์คอื ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไปของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นความแตกต่าง

ทางดา้นลกัษณะนิสยัหรอืพฤตกิรรมทีต่่างกนั นกัวชิาการทีไ่ดท้าํการศกึษาเรือ่งประชากรศาสตรไ์ดใ้หค้าํนิยามไว ้ดงัน้ี  

 ฉลองศร ีพมิลสมพงศ ์(2548: 22)[1] ไดก้ล่าวถงึความหมายของปจัจยัทางประชากรศาสตร ์(Demographic 

Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร ได้แก่ ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ การศึกษา 

ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชพี เชือ้ชาต ิสญัชาต ิ 

 สุวสา ชยัสุรตัน์ (2537)[2] กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ (Demographic) หมายถึง ปจัจยัต่างๆ ที่เป็น

หลกัเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลกัษณะทางประชากรที่อยู่ในตวับุคคลนัน้ๆ ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั รายได ้

การศกึษาอาชพี วฏัจกัรชวีติ ครอบครวั ศาสนา เชือ้ชาต ิสญัชาตแิละสถานภาพทางสงัคม (Social class) 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2541: 38-39)[3] กล่าววา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์รวมถงึอาย ุเพศ วงจร ชวีติของ

ครอบครวั การศึกษา รายได้เป็นต้น ซึ่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่สําคญัมี อายุ เพศ วงจรชวีิต ครอบครวั 

การศกึษา และ รายได ้

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

 วริชั ลภริตันกุล (2546: 76)[4] ไดอ้ธบิายไวว้่า ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจ (Mental Picture) 

ของคนเรา อาจจะเป็นภาพทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติหรอืไม่มชีวีติกไ็ด ้เช่น ภาพทีม่ต่ีอบุคคล (Person) องคก์ร (Organization) 

สถาบนั (Institute) ฯลฯ และภาพดงักล่าวน้ีอาจจะเป็นภาพทีส่ิง่เหล่านัน้ กล่าวคอื บุคคล องคก์ร สถาบนั หรอืสิง่ใดสิง่

หน่ึงสรา้งใหเ้กดิขึน้แก่จติใจเรา หรอือาจเป็นภาพทีเ่รานึกเองกไ็ด ้

 พรทพิย์ พิมลสนิธุ์ (2540: 73-77)[5] ได้อธบิายว่า ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ที่เกิดขึน้ในใจของบุคคลเกี่ยวกบั

องคก์าร สถาบนั บคุคล ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ โดยไดร้บัอทิธพิลจากการไดร้บัรู ้ไดฟ้งั หรอืประสบการณ์ในอดตี และมี

ความประทบัใจเพยีงพอทีจ่ะสรา้งเป็นภาพขึน้ 

 เสร ีวงษ์มณฑา (2540)[6] ไดก้ล่าวไวว้่า “ภาพลกัษณ์” เป็นผลรวมระหว่างขอ้เทจ็จรงิ (Objective Facts) 

กบัการประเมนิส่วนตวั (Personal Judgment) ซึง่มผีลมาจากการรบัรูข้องบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง ตวัอย่างเช่น 

ภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ต่อมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงจะขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัมหาวทิยาลยันัน้ คอื สถานทีต่ัง้ คณะที่

เปิดสอน อาจารยน์ักศกึษา ชื่อเสยีงเกยีรตคุิณทีป่รากฏ เป็นต้น ส่วนการประเมนิสว่นตวั ของแต่ละบุคคลนัน้ เช่น ถ้า

ถามถงึสถานทีต่ัง้กบัคนทีอ่าศยัอยูใ่กลม้หาวทิยาลยักจ็ะไดร้บัคาํตอบเป็นไปใน ทางบวก เป็นตน้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูท้ีต่ดัสนิใจสมคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั 

(มหาชน) จากการเปิดบธูรบัสมคัรงานของบรษิทัฯ จากงานนดัพบแรงงานของมหาวทิยาลยั และงานนดัพบแรงงานของ

กรมจดัหางาน ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูท้ ี่ตดัสนิใจสมคัรงานกบับรษิัทซพี ี

ออลล ์จาํกดั (มหาชน) จากการเปิดบธูรบัสมคัรงานของบรษิทัฯ จากงานนัดพบแรงงานของมหาวทิยาลยั และ งานนัด

พบแรงงานของกรมจดัหางาน ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จงึได้กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตร 

กรณีไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอนและกาํหนด ระดบัความเชือ่มัน่ที ่95% ค่าความคลาดเคลือ่นในการประมาณไม่

เกนิ 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26)[?] ไดข้นาดกลุม่ตวัอย่างจํานวน 385 คน เพิม่จํานวนตวัอย่าง 15 คน 

โดยรวมจาํนวนตวัอยา่งเป็น 400 คน โดยวธิสีุม่ตวัอยา่งมขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
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 ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจงไปตามบูธรบัสมคัรงาน

ของบริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ตามงานนัดพบแรงงานของมหาวิทยาลัย และ งานนัดพบแรงงานของ               

กรมจดัหางาน 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืก

ตวัอยา่งจากผูท้ีต่ดัสนิใจสมคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) ตามงานนัดพบแรงงานของมหาวทิยาลยั และ 

งานนดัพบแรงงานของกรมจดัหางาน และใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจนกวา่จะครบจาํนวน 400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัท  

ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของผูส้มคัรงานกบับรษิทัฯ พบว่า 

 1.  เพศ ผูส้มคัรงานสว่นใหญ่เป็น เพศหญงิ จาํนวน 289 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.25 และเพศชายจาํนวน 111 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.75 ตามลาํดบั 

 2. อายุ ผูส้มคัรงานส่วนใหญ่มอีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี จํานวน 282 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.50 และมี

อายุระหว่าง 26-30 ปี จํานวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.25 และอายุ 31 ปีขึน้ไป จํานวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 

ตามลาํดบั 

 3.  สถานภาพ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มสีถานภาพ โสด/อยู่ดว้ยกนั/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ จํานวน 369 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 92.25 และสถานภาพสมรส จาํนวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 ตามลาํดบั 

 4.  ระดบัการศึกษาสูงสุด ผูส้มคัรงานส่วนใหญ่ มกีารศกึษาระดบัตํ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีจํานวน 

347 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.75 และระดบัสงูกว่า ปรญิญาตร ีจาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.25 ตามลาํดบั 

 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้สมคัรงานส่วนใหญ่มรีายไม่มีรายได้ จํานวน 240 คน คดิเป็นร้อยละ 60.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท จํานวน 93 คน คดิเป็นร้อยละ 23.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

25,000 บาทขึน้ไป จาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.25 และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาทขึน้

ไป คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ตามลาํดบั 

 6. ประสบการณ์ทํางาน ผู้สมคัรงานส่วนใหญ่ไม่มปีระสบการณ์ทํางาน จํานวน 251 คน คดิเป็นร้อยละ 

62.75 มปีระสบการณ์ทํางาน ระหว่าง 1 – 3 ปี จํานวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.25 มปีระสบการณ์ทํางาน 4-6 ปีขึน้

ไป จาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.00 และมปีระสบการณ์ทาํงาน มากกว่า 7 ปีขึน้ไป จํานวน 36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

9.00 ตามลาํดบั 

 7. สถานท่ีท่ีสมคัรงาน ผูส้มคัรงานส่วนใหญ่สมคัรงานทีอ่าคาร ซพี ีทาวเวอร ์1 จํานวน 169 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 42.25 สมคัรงานทีม่หาวทิยาลยั จาํนวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.00 และสมคัรงานทีห่า้งสรรพสนิคา้ จาํนวน 

67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.75 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ ไดแ้ก่ ดา้นภาพลกัษณ์สถาบนัองคก์าร 

ด้านภาพลกัษณ์ผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร และด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ของบรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) ของ

ผูส้มคัรงาน พบว่า 

 1.  ด้านภาพลกัษณ์สถาบนัองคก์าร ผู้สมคัรงานมคีวามคดิเหน็ต่อด้านภาพลกัษณ์ของสถาบนัองคก์าร

โดยรวมมคีวามคดิเหน็ว่าภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

 ผู้สมคัรงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อด้านภาพลกัษณ์ของสถาบนัองค์การอยู่ในระดบัดมีาก คอื ด้านความ

มัน่คงและสามารถดาํเนินธุรกจิไดเ้ป็นอย่างด ีความมชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กั มกีารบรหิารจดัการทีด่ ีและมบีทบาททาง
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สงัคมเป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไป โดยมค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 4.68 4.47 4.45 และ 4.31 ตามลําดบั ผูต้อบแบบสอบถามมี

ระดบัความคิดเห็นต่อด้านภาพลกัษณ์ของสถาบนัองค์การอยู่ในระดบัดี คือ การจดักจิกรรมช่วยเหลือสงัคมอย่าง

ต่อเน่ือง พนกังานปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดว้ยดเีสมอมา ผูบ้รหิารมจีรยิธรรมในการดําเนินธุรกจิ และดําเนินธุรกจิโดยไม่เอารดั

เอาเปรยีบสงัคม โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.04 4.00 3.86 และ 3.73 ตามลาํดบั 

 2.  ด้านภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ผูส้มคัรงานมคีวามคดิเหน็ต่อดา้นภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอื

บรกิารโดยรวมมคีวามคดิเหน็ว่าภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.34 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ผูส้มคัรงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิารอยูใ่นระดบัดมีาก คอื ดา้นการมบีรกิาร

ที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงใจของผู้บริโภค ผลติภัณฑ์ความน่าเชื่อถือและมี

มาตรฐาน ผลติภณัฑ์ความสะอาด ปลอดภยั ถูกสุขอนามยั การบรกิารทีร่วดเรว็ทนัใจ ผลติภณัฑม์คีุณภาพ และการ

บรกิารทีม่มีาตรฐานและมคีวามสมํ่าเสมอ โดยมคีา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.60 4.45 4.37 4.36 4.34 4.28 และ 4.26 ตามลําดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิารอยู่ในระดบัด ีคอื ดา้นราคายุตธิรรม 

โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.07  

 3. ด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า ผูส้มคัรงานมคีวามคดิเหน็ต่อดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้โดยรวม 

มคีวามคดิเหน็วา่ภาพลกัษณ์อยูใ่นระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  

ผูส้มคัรงานมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้อยู่ในระดบัดมีาก คอื ดา้นความมชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กั 

การใหบ้รกิารความสะดวกกบัทุกชุมชนโดยมกีารขยายรา้นสาขาครอบคลุมทัว่ประเทศ การมสีนิคา้และบรกิารทีเ่ป่ียม

ไปดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ การพฒันาสนิคา้และการบรกิารใหต้รงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง และการมี

ระบบการบรหิารจดัการรา้นทีด่ ีโดยมค่ีาเฉลีย่ เทา่กบั 4.78 4.63 4.43 4.34 และ 4.32 ตามลําดบั ผูต้อบแบบสอบถาม

มรีะดบัความคดิเหน็ต่อด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้าอยู่ในระดบัด ีคอื ด้านความซื่อสตัย์ น่าเชื่อถือ ไว้วางใจ คํานึงถึง

ความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และมสีมัพนัธภาพที่ดกีบัชุมชน ไม่เอารดัเอาเปรยีบสงัคม โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.14 

3.93 และ 3.82 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ดา้นความสนใจทํางาน

กบับรษิทัซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) มากกว่าบรษิทัอื่นๆ และดา้นการแนะนําบุคคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ี

ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 1. ด้านการตัดสินใจเข้าทํางานกับบริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ผู้สมัครงานมีแนวโน้มการ

ตดัสนิใจสมคัรงาน ดา้นการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบั

ความคดิเหน็ คอื เขา้ทาํงานแน่นอน โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 4.40  

 2. ด้านความสนใจทํางานกบับริษัทซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) มากกว่าบริษัทอื่นๆ ผู้สมคัรงานมี

แนวโน้มการตดัสนิใจสมคัรงาน ดา้นความสนใจทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) มากกว่าบรษิทัอื่นๆ พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ คอื สนใจมากกวา่ โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 4.28 

 3.  ด้านการแนะนําบุคคลท่ีรู้จกัให้สมคัรงานกบับริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ผู้สมัครงานมี

แนวโน้มการตดัสนิใจสมคัรงาน ดา้นการแนะนําบุคคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ คอื อาจจะแนะนํา โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 4.18 

 ตอนท่ี 4: การวิเคราะหข์้อมูลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประสบการณ์ทํางาน และสถานทีท่ี่สมคัรงาน แตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้

ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 1. เพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มการตัดสนิใจเข้าทํางานกบับริษัทซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในด้านการ

ตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

  เพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ในด้านความ

สนใจทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) มากกวา่บรษิทัอืน่ๆ ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

  เพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มการตัดสนิใจเข้าทํางานกบับริษัทซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในด้านการ

แนะนําบคุคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2. อายุแตกต่างกนัมีแนวโน้มการตัดสนิใจเข้าทํางานกบับริษัทซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในด้านการ

ตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

  อายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ในด้านความ

สนใจทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) มากกว่าบรษิทัอื่นๆ แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรงานทีม่อีาย ุ31 ขึน้ไป มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์

(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีม่อีายตุํ่ากว่าหรอืเทา่กบั 25 ปี 

  อายุแตกต่างกนัมีแนวโน้มการตัดสนิใจเข้าทํางานกบับริษัทซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ในด้านการ

แนะนําบคุคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3. สถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) ในด้าน

การตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับริษัทซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ่งไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

  สถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) ในด้าน

ความสนใจทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) มากกว่าบรษิทัอื่นๆ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ

.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

  สถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ในดา้นการ

แนะนําบคุคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4. ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ใน

ด้านการตัดสนิใจเข้าทํางานกบับริษัทซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรงานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงาน

กบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทา่กบัปรญิญาตร ี

  ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ใน

ดา้นความสนใจทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) มากกว่าบรษิทัอื่นๆ แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรงานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้

ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากวา่หรอืเทา่กบัปรญิญาตร ี 

  ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ใน

ดา้นการแนะนําบุคคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ

.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
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 5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

ในดา้นการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

ในดา้นความสนใจทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) มากกว่าบรษิัทอื่นๆ แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรงานทีม่รีายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มแีนวโน้มการ

ตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกว่าผูส้มคัรงานทีไ่ม่มรีายได ้และผูส้มคัรงานทีม่รีายได ้15,001 

– 25,000 บาท มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีไ่มม่รีายได ้

  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

ในดา้นการแนะนําบุคคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ

.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรงานทีม่รีายได ้15,001 – 25,000 บาท มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้

ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกว่าผูส้มคัรงานทีไ่ม่มรีายได ้ส่วนผูส้มคัรงานที่มรีายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 

15,000 บาท มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกว่าผูส้มคัรงานทีม่รีายไดม้ากกว่า 

25,000 บาทขึน้ไป และผูส้มคัรงานทีม่รีายได ้15,001 – 25,000 บาท มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ี

ออลล ์(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีม่รีายไดม้ากกวา่ 25,000 บาทขึน้ไป 

 6. ประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

ในด้านการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .01 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรงานทีม่ปีระสบการณ์ 1-3 ปี มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ี

ออลล ์(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีไ่มม่ปีระสบการณ์ 

  ประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

ในดา้นความสนใจทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) มากกว่าบรษิัทอื่นๆ แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรงานทีม่ปีระสบการณ์ 1-3 ปี มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางาน

กบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีไ่มม่ปีระสบการณ์ 

  ประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

ในดา้นการแนะนําบุคคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ

.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ โดยผูส้มคัรงานทีม่ปีระสบการณ์ 1-3 ปี มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบั

บรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีไ่มม่ปีระสบการณ์ 

 7. สถานทีท่ี่สมคัรงานแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) 

ในด้านการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .01 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรงานทีอ่าคาร ซพี ีทาวเวอร ์1 มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซี

พ ีออลล ์(มหาชน) มากกว่าผู้สมคัรงานที่มหาวิทยาลยั และผู้สมคัรงานที่อาคาร ซพีี ทาวเวอร์ 1 มีแนวโน้มการ

ตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีห่า้งสรรพสนิคา้ 

  สถานทีท่ี่สมคัรงานแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) 

ในดา้นความสนใจทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) มากกว่าบรษิัทอื่นๆ แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรงานทีอ่าคาร ซพี ีทาวเวอร ์1 มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงาน

กบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีม่หาวทิยาลยั และผูส้มคัรงานทีอ่าคาร ซพี ีทาวเวอร ์1 มแีนวโน้ม

การตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีห่า้งสรรพสนิคา้ 
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  สถานทีท่ี่สมคัรงานแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) 

ในดา้นการแนะนําบุคคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ

.05 และ .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรงานทีห่า้งสรรพสนิคา้ มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบั

บรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีห่า้งสรรพสนิคา้ ส่วนผูส้มคัรงานทีอ่าคาร ซพี ีทาวเวอร ์1 มแีนวโน้ม

การตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีม่หาวทิยาลยั และผูส้มคัรงานทีอ่าคาร ซพี ี

ทาวเวอร ์1 มแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) มากกวา่ผูส้มคัรงานทีห่า้งสรรพสนิคา้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ภาพลกัษณ์มีความสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสินใจเข้าทาํงานกบับริษทัซีพี 

ออลล ์(มหาชน) จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธส์ามารถสรปุได้ดงัน้ี 

 1. ภาพลกัษณ์สถาบนัองค์การมีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มการตัดสนิใจเข้าทํางานกบับริษัทซีพี ออลล ์

(มหาชน) ดา้นการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  ภาพลกัษณ์สถาบนัองค์การมีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มการตัดสนิใจเข้าทํางานกบับริษัทซีพี ออลล ์

(มหาชน) ดา้นความสนใจทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) มากกว่าบรษิทัอื่นๆ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัคอ่นขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  ภาพลกัษณ์สถาบนัองค์การมีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มการตัดสนิใจเข้าทํางานกบับริษัทซีพี ออลล ์

(มหาชน) ดา้นการแนะนําบคุคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัคอ่นขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 2.  ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์

(มหาชน) ดา้นการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัคอ่นขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์

(มหาชน) ดา้นความสนใจทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) มากกว่าบรษิทัอื่นๆ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัคอ่นขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

  ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์

(มหาชน) ดา้นการแนะนําบคุคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัคอ่นขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 3.  ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) 

ดา้นการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัคอ่นขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) 

ดา้นความสนใจทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) มากกว่าบรษิทัอื่นๆ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัคอ่นขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  

  ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์(มหาชน) 

ดา้นการแนะนําบคุคลทีรู่จ้กัใหส้มคัรงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัคอ่นขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตัดสนิใจเข้าทํางานกบับรษิัทซีพ ี

ออลล ์(มหาชน) มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายดงัน้ี 
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 1. สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ประสบการณ์ทํางาน และสถานท่ีท่ีสมคัรงาน มีแนวโน้มการตดัสินใจเข้า

ทาํงานกบับริษทัซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถอภิปรายผลได้ดงัน้ี 

  1.1  เพศ พบวา่ ผูส้มคัรทีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั 

(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากบรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) มตีําแหน่งที่

เปิดรบัหลากหลาย โดยเปิดรบัสมคัรงานทัง้เพศชายและเพศหญงิ ทําใหผู้้สมคัรตดัสนิใจสมคัรงานและเขา้ทํางานกบั

บรษิทัฯ ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสกสรร วศนิปิยมงคล (2551) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อ

การตดัสนิใจเขา้ทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารในอุตสาหกรรมผลตินาฬกิาและชิน้ส่วนในเขตนิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงั” พบว่า พนักงานทีม่เีพศแตกต่างกนั มรีะดบัการตดัสนิใจเขา้ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมผลตินาฬิกาและ

ชิน้ส่วน ตามปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ทํางานในด้านการทํางานที่ตนสนใจ ด้านอุปกรณ์ที่ดสีําหรบัการทํางาน 

ด้านค่าจ้างเงินเดือน ด้านโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านสภาพการทํางานที่ดี ด้านสวสัดิการอื่น และด้าน

นายจา้ง ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  1.2  อายุ พบวา่ ผูส้มคัรทีม่อีายแุตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั 

(มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรงานทีม่อีาย ุ

31 ปีขึน้ไปมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) มากกว่าผูส้มคัรงานทีม่อีายุตํ่ากว่า

หรอืเทา่กบั 25 ปี อาจเน่ืองจากผูส้มคัรทีอ่ายเุยอะจะมคีวามตอ้งการทาํงานในบรษิทัทีม่คีวามมัน่คงมากกว่าผูส้มคัรทีม่ี

อายุน้อย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศริเิพญ็ คู่ศกัดิศ์รสีกุล (2545) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง “แรงจูงใจในการตดัสนิใจเขา้

ทาํงานในองคก์รของรฐั: ศกึษาเฉพาะกรณีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์ พบว่า อายุ

ของผูส้มคัรงานมแีรงจงูใจในการตดัสนิใจเขา้ทาํงานในองคก์รของรฐัแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  1.3  สถานภาพ พบวา่ ผูส้มคัรทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ี

ออลล ์จํากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในการทํางานที่

บรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) มคีวามเหมาะสมกบับุคคลทุกสถานภาพ จงึทําใหส้ถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้ม

การตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริเิพญ็ คู่

ศกัดิศ์รสีกุล (2545) ทีไ่ดศ้กึษาเรือ่ง “แรงจงูใจในการตดัสนิใจเขา้ทํางานในองคก์รของรฐั: ศกึษาเฉพาะกรณีสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์ พบว่า สถานภาพของผูส้มคัรงานมแีรงจูงใจในการตดัสนิใจเขา้

ทาํงานในองคก์รของรฐัไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

  1.4  ระดบัการศึกษา พบว่า ผูส้มคัรทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางาน

กบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยผู้ที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) 

มากกว่าผู้ทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีเน่ืองจากส่วนใหญ่ผู้ที่มรีะดบัการศกึษาทีสู่ง จะมคีวามรู้

ความสามารถทีส่งูกว่าผูท้ ีร่ะดบัการศกึษาทีต่ํ่ากว่า สง่ผลใหไ้ดร้บังานทีท่า้ทายกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริิ

เพญ็ คู่ศกัดิศ์รสีกุล (2545) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง “แรงจูงใจในการตดัสนิใจเขา้ทํางานในองคก์รของรฐั: ศกึษาเฉพาะกรณี

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์ พบวา่ ระดบัการศกึษาของผูส้มคัรงานมแีรงจงูใจในการ

ตดัสนิใจเขา้ทาํงานในองคก์รของรฐัแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  1.5  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูส้มคัรที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจ

เขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูส้มคัรทีม่รีายไดต้ํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท จะมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทั

ซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน) มากกว่าผู้ที่ไม่มีรายได้ เน่ืองจากผู้สมคัรที่ไม่มีรายได้ ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่จบ

การศกึษาใหม ่ซึง่รายไดเ้ริม่ตน้สาํหรบันกัศกึษาทีจ่บการศกึษาใหมอ่าจจะไดร้บัรายไดไ้ม่มาก ขณะทีผู่ส้มคัรทีม่รีายได้
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ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท จะเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ในงานนัน้ๆ อยู่แล้ว ดงันัน้เมื่อมาสมคัรงานกบับรษิทัซพี ี

ออลล์ จํากดั (มหาชน) จึงทําให้ได้รบัเงินเดือนที่เพิ่มมากขึน้ ทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมีแนวโน้มการ

ตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริเิพญ็ คู่ศกัดิศ์รี

สกุล (2545) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการตดัสนิใจเข้าทํางานในองค์กรของรฐั: ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย”์ พบว่า อตัราเงนิเดอืนของผูส้มคัรงานมแีรงจูงใจในการตดัสนิใจ

เขา้ทาํงานในองคก์รของรฐัแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

  1.6  ประสบการณ์ทาํงาน พบว่า ผู้สมคัรที่มปีระสบการณ์ทํางานแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจ

เข้าทํางานกบับรษิัทซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้สมคัรงานทีม่ปีระสบการณ์ทํางาน 1-3 ปี จะมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ี

ออลล ์จาํกดั (มหาชน) มากกว่าผูส้มคัรทีไ่ม่มปีระสบการณ์ เน่ืองจากผูส้มคัรงานทีม่ปีระสบการณ์ทํางานมาก จะมกีาร

พจิารณาเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนทีอ่งคก์รเสนอใหก้บัคา่ตอบแทนเดมิทีไ่ดร้บั ขณะทีพ่นกังานทีม่ปีระสบการณ์ทาํงาน

น้อยหรอืไมม่ปีระสบการณ์ทาํงาน จะไมค่อ่ยเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พลนีิ อศัวรุจานนท ์

(2549) ศกึษาเรือ่ง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานของบรษิทั ทดีบับลวิแซดคอรเ์ปอรเ์รชัน่ จํากดั 

(มหาชน)” พบวา่พนกังานทีม่ปีระสบการณ์ทาํงานต่างกนัมพีฤตกิรรมการทาํงานโดยรวมพฤตกิรรมการทาํงานดา้นการ

เพิม่ผลผลติ ดา้นการมาทาํงานสาย/ขาดงานแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

  1.7  สถานท่ีท่ีสมคัรงาน พบว่า ผูส้มคัรทีม่สีถานทีท่ีส่มคัรงานแตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจเขา้

ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ที่ตัง้ไว้ โดยผู้ที่สมคัรงานที่อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ 1 จะมีแนวโน้มการตัดสนิใจเข้าทํางานมากกว่าผู้ที่สมคัรงานที่

มหาวทิยาลยัและหา้งสรรพสนิคา้ เน่ืองจากผูท้ีส่มคัรงานทีอ่าคาร ซพี ีทาวเวอร ์1 เกดิจากการตัง้ใจเดนิทางมาสมคัร

งานโดยเฉพาะ ขณะที่ผู้ที่สมัครงานที่มหาวิทยาลัยและห้างสรรพสินค้า อาจเกิดจากการที่ผู้สมัครเดินเที่ยว

หา้งสรรพสนิคา้หรอืมาเรยีนที่มหาวทิยาลยัและเดนิผ่านบูธรบัสมคัรงานของบรษิทัฯ จงึทําการสมคัรโดยไม่ตัง้ใจ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ (ดนยั เทยีนพฒุ. 2539, น. 123) ทีศ่กึษารูปแบบและวธิกีารใน

การสมคัรงานของคนหางานวา่จะใชช้อ่งทางในการสมคัรงานทีแ่ตกต่างกนั โดยมรีปูแบบทัง้ 1.การสมคัรงานดว้ยตนเอง 

(Personal) เชน่ การเขา้มาสมคัรงานทีส่ถานประกอบการ การใชห้น่วยบรกิารจดัหางาน (Employment service) 2.การ

สมคัรงานผา่นสือ่โฆษณา (Media) เป็นการใชส้ือ่โฆษณาเป็นตวักลางทีท่าํใหผู้ร้บัสมคัรงานกบัผูส้มคัรงานมาพบกนั ซึง่

อาจจะอยู่ในรปูแบบของ งานนัดพบแรงงาน (Job fair) การออกบูธรบัสมคัรงาน 3.การสมคัรงานผ่านระบบการสื่อสาร

โทรคมนาคม (Telecommunication) เช่น การสมคัรงานผ่านทางคอมพวิเตอร์ ซึ่งอาศยัเครอืข่ายระบบอนิเทอร์เน็ต 

หรอื การสมคัรผ่านทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 2.  สมมติฐานข้อท่ี 2 ภาพลกัษณ์มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจเข้าทาํงานกบับริษทัซีพี 

ออลล ์จาํกดั (มหาชน) ผลการทดสอบสมมติฐาน อภิปรายผลได้ดงัน้ี 

  2.1  ด้านภาพลกัษณ์สถาบนัองคก์าร พบว่า ภาพลกัษณ์สถาบนัองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม

การตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 จงึเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัตํ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจาก บรษิัทซีพ ีออลล์ จํากดั 

(มหาชน) มกีารบรหิารและการดําเนินงานขององคก์าร ทัง้ในแง่ระบบบรหิารจดัการ บุคลากร (ผูบ้รหิารและพนักงาน) 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการทําประโยชน์แก่สาธารณะที่ด ีจึงทําให้ผู้สมคัรงานมีความต้องการเขา้ทํางานกบั

บรษิทัฯ หากทางบรษิทัฯ มกีารพฒันาการบรหิารจดัการภายในองคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ จะทําใหผู้ส้มคัรงานมคีวามต้องการ

เขา้ทาํงานกบับรษิทัฯ เพิ่มขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฏขีองพรทพิย ์พมิลสนิธุ ์(2540: 107-108 อา้งจาก ดร.

อาํนวย วรีวรรณ ในการบรรยายของสมาคมศษิยเ์ก่านิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) กล่าวว่าภาพลกัษณ์ของ

องค์การที่สงัคมต้องการในความเหน็ ไว้ดงัน้ี 1.เป็นองค์การที่เจรญิก้าวหน้าทนัโลก 2.มบีรกิารและสมัพนัธอ์นัดกีบั
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ลูกค้า 3.มีระบบบริหารและฝ่ายจดัการที่สูงด้วยประสิทธิภาพ 4.ทําคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนรวม 5.

ปฏบิตังิานภายในกรอบกฏหมายของบา้นเมอืง 6.มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในระดบัสงู 

  2.2  ด้านภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รอืบริการ พบว่า ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิารมคีวามสมัพนัธ์

กบัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิัทซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 จงึ

เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไวโ้ดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัคอ่นขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก บรษิทัซพี ี

ออลล ์จาํกดั (มหาชน) มผีลติภณัฑท์ีม่คุีณภาพ มคีวามหลากหลาย ราคายุตธิรรม รวมทัง้มบีรกิารทีม่มีาตรฐาน จงึทํา

ใหผู้ส้มคัรงานมคีวามต้องการเขา้ทํางานกบับรษิทัฯ หากทางบรษิทัฯ มกีารพฒันาสนิค้าและบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ไปให้ดี

ยิง่ขึน้ จะทาํใหผู้ส้มคัรงานมคีวามตอ้งการเขา้ทาํงานกบับรษิทัฯ เพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฏขีองดร. เสร ี

วงษ์มณฑา (2540) ได้ให้นิยามเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ ไว้ดงัน้ี สายผลิตภัณฑ์ขององค์การ (Product Line) จะมี

ภาพลกัษณ์ หรอื ภาพพจน์ดหีรอืไม่ขึน้อยู่กบัคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารทีอ่งคก์ารผลติหรอืจดัขึน้ ดงันัน้องคก์าร

จะตอ้งผลติสนิคา้หรอืบรกิารทีม่คุีณภาพทีด่ ีเพราะการผลติสนิคา้หรอืมบีรกิารทีด่อ้ยคณุภาพครัง้หน่ึงนัน้ อาจทาํใหเ้กดิ

ปญัหาภาพลกัษณ์ในระยะยาวได ้

  2.3  ด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้า พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจ

เขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัค่อนขา้งตํ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก ตราสนิคา้ของบรษิทัซพี ีออลล ์จํากดั 

(มหาชน) คอื รา้น 7-Eleven นัน้ มชีื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กั มคีวามซื่อสตัย ์น่าเชื่อถอืและน่าไวว้างใจ จงึทําใหผู้ส้มคัรงานมี

ความตอ้งการเขา้ทาํงานกบับรษิทัฯ หากทางบรษิทัฯ มกีารพฒันาตราสนิคา้ใหไ้ปอยู่ในใจผูบ้รโิภคใหม้ากขึน้ จะทาํให้

ผูส้มคัรงานมคีวามตอ้งการเขา้ทาํงานกบับรษิทัฯ เพิ่มขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎขีอง Batra & Homer (2004: 

318-330) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีไ่ดร้บัความน่าเชื่อถอืจากลูกคา้จะมผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อความชื่น

ชอบในตราสนิคา้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากการศกึษาวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทํางานกบับรษิทัซพี ีออลล ์

จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1. ควรมกีารศกึษาสวสัดกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการตดัสนิใจเขา้ทาํงานกบับรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั 

(มหาชน) เพือ่นําผลการศกึษามาใชเ้ป็นแนวทางปรบัปรุงสวสัดกิารของบรษิทัฯ ให ้

จงูใจพนกังานและผูส้มคัรใหม้รีะดบัความพงึพอใจสงูสดุ 

 2. ควรมกีารศกึษาคุณภาพชวีติในการทาํงานทีม่คีวามสมัพนัธท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทาํงาน

ของพนกังานในบรษิทัซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) เพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพในการทาํงานซึง่จะสง่ผลต่อการทาํงานของ

พนกังานใหด้ขีึน้ 

 3. ควรมกีารศกึษาเชิงคุณภาพเพื่อเกบ็ขอ้มูลเชงิลึก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มผู้สมคัรงาน

อยา่งเจาะลกึ เพือ่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการสรรหาบคุลากร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา เป็นอาจารยท์ีป่รกึษา 

ได้ให้คําปรกึษา คําแนะนํา และตรวจแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยให้ความช่วยเหลอืในงานวจิยั นับตัง้แต่

เริ่มต้น จนงานวจิยัฉบบัน้ีเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของอาจารย์ที่ปรกึษาจงึขอกราบ

ขอบพระคณุอาจารยเ์ป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 
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 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดก้รุณา

เป็นผู้เชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ได้ช่วยแก้ไขเครื่องมอืให้สมบูรณ์จนสามารถเกบ็กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยั 

ครัง้น้ีได ้

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต ที่ได้ประสทิธ์ประสาทวชิา

ความรู ้ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีอกีทัง้แงค่ดิต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

 ขอกราบขอบพระคุณ เจา้หน้าทีผู่ด้แูลหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีค่อยอํานวยความสะดวก

ในดา้นการเรยีน ตลอดระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 

 ขอกราบขอบพระคุณครอบครวั รวมทัง้เพื่อนร่วมรุ่นหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ การจดัการรุ่น 15         

ทีค่อยใหก้ารสนับสนุน แนะนํา ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ อกีทัง้ยงัคอยให้กําลงัใจ เพิม่แรงพลงัดนัในยามเหน็ด

เหน่ือยและทอ้แท ้นํามาสูง่านวจิยัทีเ่สรจ็สมบรูณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณนาย พิชติ ธนะสมบูรณ์ ผู้จดัการทัว่ไปอาวุโส และนางสาว พิสพนัธ์ สุขวนั ผู้ช่วย

ผู้จดัการทัว่ไป บรษิัทซีพ ีออลล์ จํากดั (มหาชน) ตลอดจนเพื่อนร่วมงานในกลุ่มบริษัทซพีี ออลล์ จํากดั (มหาชน)           

ทีค่อยใหข้อ้มลู คาํแนะนํา ความช่วยเหลอื ใหก้าํลงัใจ อกีทัง้ยงัมอบความเขา้ใจในช่วงเวลาทีผู่ว้จิยัทํางานและเรยีนไป

พรอ้มๆ กนั 

 สุดท้ายน้ี ผู้วิจ ัยขอให้งานวิจัยน้ีได้เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านร้านสะดวกซื้อ 

คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่านทีป่ระ

สทิธป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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