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ความรู และทัศนคติของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ  

ท่ีมีตอมลูนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ 
 

Knowledge and attitudes of staff towards Rural Lives Development 
Foundation supported by Charoen PokphandGroup 

 

โดย 

นางสาวฐานิภาวัลย์  ศรีนิกรโชต ิ

 

บทคัดยอ 
  เครือเจริญโภคภัณฑ  ไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี
ตอปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลา และในมหามงคลท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 
2530  เครือเจริญโภคภัณฑ  และเหลาพนักงานในเครือฯ จึงไดรวมกอตั้ง “มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท”ข้ึน  
เพ่ือนอมเกลานอมกระหมอมรับแนวพระราชดําริดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรท่ีดอยโอกาสในชนบทมา
ดําเนินการใหเปนรูปธรรมท่ีเปนตัวอยางและสามารถขยายผลได  และแนวทางการในดําเนินโครงการ คือ  

1. การพัฒนาคนและสงเสริมอาชีพ 
2. การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 
3. การฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

 ซ่ึงตลอดระยะ 25 ป  ของการดําเนินงานของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญ
โภคภัณฑ ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีความมุงม่ันอยางยิ่ง ท่ีจะพัฒนาคนและอาชีพ ชุมชนและคุณภาพชีวิต 
สิ่งแวดลอม ทําใหเกษตรกร และผูดอยโอกาส สามารถพ่ึงพาตัวเองไดอยางยั่งยืน อยางไรก็ดี ตลอดระยะเวลา
ท่ีผานมา พบวา การดําเนินงานและกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  ยังไมเปนท่ีรับรู 
และความเขาใจถึงการดําเนินงานอยางกวางขวางมากนักท้ังในกลุมผูบริหารและพนักงานในเครือเจริญโภค
ภัณฑ  จึงทําใหเกิดความไมรู ไมเขาใจ และไมมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิต
ชนบท  และยังพบวาท่ีผานมาการดําเนินงานและกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  จะไดรับการ
มีสวนรวมหรือเปนจิตอาสาจากผูบริหารและพนักงานบางกลุมเทานั้น    ในลักษณะการเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรม/โครงการ เริ่มตั้งแตการรวมคิด รวมทํา รวมสนับสนุน รวมขยายผล ตลอดจนการรวมเปนเครือขาย
ชมรม/อาสา ของพนักงานในเครือฯ แตยังอยูในจํานวนท่ีนอย และเปนพนักงานงานกลุมเดิมๆ ท่ีเคยเขามามี
สวนรวม 

 
 การศึกษาครั้งนี้เพ่ือศึกษาระดับการรับรู ความรู พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติของ 
แนวโนมพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในโครงการฯ ของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ ในการดําเนินงาน
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ  
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CD8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cpfworldwide.com%2F&ei=ZSJoUYOOF8bOtQar_YC4DA&usg=AFQjCNEV7YbhX2BEudZSFFo-OF_rStNMgw&sig2=gZYMU3NehScafq5N3jJzxg�
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 วิธีการศึกษา เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ 
แบบวัดผลเพียงครั้งเดียว  มีประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนพนักงานท่ีทํางานอยูในกลุมธุรกิจตางๆ ของเครือ
เจริญโภคภัณฑ ในสวนสํานักงานกลาง ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร 1จํานวน 6 กลุมธุรกิจ  จํานวน 2,320 คนผู
ศึกษามีการสุมตัวอยางไดจํานวน 277 คน  
 โดยมีการออกแบบสอบถามจํานวน 8 สวน  จากการเก็บขอมูลและทดสอบสมมติฐาน พบวา  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1ลักษณะทางประชากรของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ
ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มีเพียงปจจัยดานระดับการศึกษา ท่ีมี
ผลตอการพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี  2พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงานเครือเจริญ
โภคภัณฑ มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สื่อท่ีมีผูตอบมากท่ีสุด คือ เว็บไซตมูลนิธิ
พัฒนาชีวิตชนบทพบวาพฤติกรรมการเลือกเปดรับชองทางการขาวสาร สื่อท่ีมีผูตอบมากท่ีสุด ไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอมูลนิพัฒนาชีวิตชนบทสรุปไดวา ถึงแมพนักงานมีพฤติกรรมการเปดในการรับ
ขาวสาร ในการดําเนินงานของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทนอยลง ก็ไมมีความสัมพันธพอท่ีจะทําใหผูท่ีมีพฤติกรรม
เปดรับขาวสารมีทัศนคติท่ีมีตอมูลนิพัฒนาชีวิตชนบทดีข้ึนตามไปดวย 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ทัศนคติของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในโครงการของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทจึงมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สรุปไดวา  ยิ่งพนักงานมีทัศนคติท่ีดีตอมูลนิธิพัฒนาชนบท  ดีมากข้ึน  
พนักงานก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในโครงการของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมากข้ึนตามไป
ดวย 

 
Abstract. 

 
  Charoen Pokphand Group has gratitude to His Majesty the King for His Majesty’s 
mercy for all the Thai people. Therefore, in the auspicious occasion of His Majesty the King’s 
60th Anniversary on 5th December 1987, Charoen Pokphand Group, together with all its 
employees, held the ‘Rural Lives Development Foundation’ on order to apply His Majesty’s 
ideas on the development of the lives of people in rural areas to action plans that are 
tangible and can be role models and expanded. 
 The key actions of this foundation are as follow: 
  1.Development for people’s lives and careers; 
  2.Development for communities and life quality; and  
  3.Conservation and rehabilitation of natural resources and environment. 
   For the entire 25 years of the operations of the Rural Lives Development Foundation, 
supported by Charoen Pokphand Group, all the executives and employees have been 
putting their efforts and perseverance to developing people’s lives and careers, 
communities and life quality, and environment so that people with agricultural careers and 
those in rural areas can be self-reliant in the sustainable manner. However, throughout the 
past 25 years, it is discovered that the operations and activities/campaigns of the foundation 
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have not been widely recognized among the executives and employees of Charoen 
Pokphand Group. This leads to the lacking of acknowledgement, understanding and 
participation to the activities arranged by the foundation. It is also discovered that in the 
past, there have been only certain groups of executives and employees who voluntarily 
participate to the activities/campaigns by thinking, acting, supporting, expanding and creating 
the network of the volunteer groups of the employees who had attended the activities 
before participating to the activities and campaigns. 
  This research work is a study on the levels of awareness, knowledge, exposure to 
information, attitudes and tendency of participation to the activities of the foundation of 
staff of Charoen Pokphand Group. 
  This study relies on the survey research discipline. It is a cross-sectional study that 
uses a set of this research are 2,320 employees of all business units included in the Charoen 
Pokphand Group which is located at C.P. Tower 1 and consisting of 6 business clusters. From 
all the populations, 277 are randomly chosen as the samples to be studied on. 
  The questionnaire is divided into 8 parts in order to collect all information for testing 
the research hypotheses. The results from the hypothesis test reveal the following facts. 
 The test of Hypothesis 1: Different demographic statuses of the staff of Charoen 
Pokphand Group lead to the difference in their exposure to information concerning the 
foundation, reveals that from all the demographic factors studied here, just the educational 
backgrounds that affect the exposure. 
  The test of Hypothesis 2: The staff’s exposure to information is related to their 
attitudes towards the foundation, shows that the medium that most of the staff expose 
themselves to is the official website of the foundation. However, this exposure is not related 
to the attitudes. This means although the staff are more exposed to the information 
concerning the activities of the foundation, they might not have more positive attitudes 
towards the foundation. 
  The test of Hypothesis 3: The staff’s attitudes are related to their tendency to 
participate to the activities of the foundation, shows that these two variables have a 
significant and positive correlation to each other. This leads to the conclusion that the 
better attitudes the staff have towards the foundation the higher tendency of their 
participation to the activities of the foundation. 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหั วภู มิพลอดุลยเดช ทรงเปนพระมหากษัตราธิ ราชเจ า                   
ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ  พระองคทรงมีพระราชอัธยาศัย  และพระราชจริยวัตรอันงดงามม่ันคงใน
ทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลากวา 65 ป   แหงการครองสิริราชสมบัติ   ทรงมีพระราชหฤทัยเอ้ืออาทร 
หวงใยผูกพันอยางลึกซ้ึงกับพสกนิกรไทยท่ัวประเทศ  พระองคถือวาทุกขสุขของราษฎรประดุจดังทุกขสุขของ
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พระองคเอง   ขณะใดท่ีทรงไดทราบขาวความรายแรงของเหตุการณตาง ๆ   ก็ทรงพระราชทานความ
ชวยเหลือทันที  ทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เปนจํานวนกวา 3,000 โครงการเพ่ือชวยเหลือ
เหลาพสกนิกรใหพนจากสภาพความยากจน ฝดเคือง ไปสูความพออยูพอกิน  
 ซ่ึงเปนโครงการเก่ียวกับดิน น้ํา ปา และวิศวกรรม โดยการดําเนินงานของโครงการดังกลาวจะมี
หนวยงานพิเศษของทางราชการเปนตัวกลางในการประสานงาน  นับตั้งแตโครงการดานสาธารณสุขซ่ึงเปนจุด
แรกของการพัฒนาคน ใหมีสุขภาพอนามัยท่ีดี เพ่ือท่ีจะเปนกําลังและรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ ให
เกิดความยั่งยืน  หรือแมกระท่ังโครงการดานสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา ปาไม เพ่ือใหราษฎรมีทรัพยากรในการดํารง
ชีพท่ียั่งยืน   รวมท้ังการสงเสริมอาชีพท่ีมีระบบการจัดการท่ีดี  แยบยล  และเรียบงาย การจัดตั้งศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ท้ัง 6 แหง เพ่ือเปนแนวทางสาธิต การแกไขปญหาแตละภูมิภาค
นอกจากนี้พระองคทรงไดพระราชทานแนวคิดทฤษฎีใหมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปนเครื่องชี้แนะท้ัง
ระดับบุคคล องคกร กลุม ชุมชน ตลอดจนระดับประเทศ ไดนอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติ ใหเกิดการ
พัฒนาท่ีม่ันคง ยั่งยืนสมดั่งพระราชปณิธาณท่ีพระราชทานเปนปฐมบรมราชโองการ  ในพระราชพิธีราชาภิเษก 
ณ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 ความวา“เราจะ
ครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” 
 ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีตอปวงชนชาวไทยทุก   
หมูเหลา และในมหามงคลท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2530เครือเจริญโภค
ภัณฑ  และพนักงานในเครือจึงไดรวมกอตั้ง  “มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท” ข้ึน  เพ่ือนอมเกลานอมกระหมอมรับ
แนวพระราชดําริดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรท่ีดอยโอกาสในชนบทมาดําเนินการใหเปนรูปธรรมท่ีเปน
ตัวอยางและสามารถขยายผลได  โดยไดรับอนุญาตจัดตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ วันท่ี 
11 สิงหาคม 2532  เลขทะเบียนลําดับท่ี  4282 และตอมาไดรับการประกาศเปนองคการหรือสถานสาธารณ
กุศล ตามมาตร 47 (7) (ข) แหงประมวลรัษฎากร เปนลําดับท่ี 249โดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับท่ี 17) 
ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2537 
 เพ่ือเปนการสานตอเจตนารมณ  ในอันท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ ประชาชนในชนบท  ใหสอดคลองกับแนวพระราชดําริ  และรวมถึงพระราชกรณียกิจในงาน
พัฒนาสังคมขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และรวมมือกับองคกรอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชน  ดวย
วิธีการ สงเสริม และสรางสรรค คนดี มีวินัย ความรับผิดชอบ คิดถึงประโยชนสวนรวม ไดแสดงออกในการ
รวมกันแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง ใหสามารถพ่ึงพาตนเองได พรอมๆกับการชวยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนรากฐานของบรรลุเปาหมายสุดทายคือ การเปนคนดี พลเมืองดี และ
อาชีพดีตอไป โดยใชกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาเปนสื่อใหเกิดการเรียนรู จากการปฏิบัติจริง โดยไดดําเนิน
โครงการ ดังนี้ 
 ก. โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
  1. โครงการสงเสริมอาชีพในโครงการพระราชดําริหมูบานสหกรณ  14  แหง  8  จังหวัด   

2. โครงการศูนยฝกอาชีพเยาวชนเกษตร  ในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย ฯ อ.ชะอํา จ.
เพชรบุรี 

 ข. โครงการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  3. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันนักเรียน 
  4. โครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห 
 ค. โครงการตามเจตนารมณของคณะผูบริหาร และพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ 
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  5. โครงการครอบครัวอุปการะ   
 ง.  ติดตามสนับสนุนและประสานสงเสริมขยายผลโครงการสําคัญ       
  6. โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ  7 อาชีพ  7 รายได  จ.บุรีรัมย 
  7. โครงการหวยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.กาญจนบุรี 
  8. โครงการดานสิ่งแวดลอม 
  9. โครงการสงเสริมการปลูกชาอูหลง จ.นาน   
  10. โครงการพัฒนาอาชีพตําบลปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา   
  11. โครงการจิตอาสาตอบแทนคุณแผนดิน 
 

 ซ่ึงตลอดระยะ 25 ป  ของการดําเนินทํางานดานการพัฒนาสังคม ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 
สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีความมุงม่ันอยางยิ่ง ท่ีจะพัฒนาคนและอาชีพ 
ชุมชนและคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม ทําใหเกษตรกร และผูดอยโอกาส สามารถพ่ึงพาตัวเองไดอยางยั่งยืน  
 ในอดีตท่ีผานมานั้น  หนวยงานเอกชนจะมองเรื่องงานดานสังคมเปนรายจายท่ีไมกอใหเกิด
รายได หรือผลกําไร  บางครั้งถูกมองจากหนวยงานภายในดวยคะแนนติดลบ คนทํางานจะตองหาทางแสดงให
เห็นวาเม็ดเงินท่ีถูกใชไปนั้นเม่ือคิดตอหัวตอคนของกลุมเปาหมายแลวคุมคา มีคุณคาเกิดข้ึนหรือไมเพียงใด  
ท้ังนี้ กิจกรรมสังคมเปนงานเชิงพัฒนา งานดานแนวความคิด   เปนงานของการสราง ความเขาใจ เปนงานของ
การเปลี่ยนแปลง ความรู ทักษะและทัศนคติเพ่ือท่ีจะใหคนเกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงคอนขางเปนนามธรรม  ใน
ปจจุบันท่ัวโลกตางเริ่มตื่นตัวกับทิศทางใหมของการพัฒนานั่นคือ การพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงหมายความวา 
นอกจากประเด็นในทางดานเศรษฐกิจแลว  ตองใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอม และในประเด็นตางๆ ทางดานสังคม
ดวย จึงทําใหกิจกรรมทางดานสังคมหรือ CSR เปนอีกภารกิจหนึ่งท่ีทุกองคกรธุรกิจตองหันมาใหความสําคัญ 
เพ่ือใหธุรกิจไดรับการยอมรับ และสนับสนุนจากสังคมอันจะสงผลดีตอ ชื่อเสียงจนเกิดเปนภาพลักษณท่ีดีและ
กอใหเกิดการเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืนในท่ีสุด  
 อยางไรก็ดี ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ในเวลา 25ป  พบวา การดําเนินงานและกิจกรรม/
โครงการตาง ๆ ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  ยังไมเปนท่ีรับรู และความเขาใจถึงการดําเนินงานอยาง
กวางขวางมากนักท้ังในกลุมผูบริหารและพนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ  จึงทําใหเกิดความไมรู ไมเขาใจ และ
ไมมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  และยังพบวาท่ีผานมาการดําเนินงาน
และกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  จะไดรับการมีสวนรวมหรือเปนจิตอาสาจากผูบริหารและ
พนักงานบางกลุมเทานั้น    ในลักษณะการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการ เริ่มตั้งแตการรวมคิด รวมทํา 
รวมสนับสนุน รวมขยายผล ตลอดจนการรวมเปนเครือขายชมรม/อาสา ของพนักงานในเครือฯ แตยังอยูใน
จํานวนท่ีนอย และเปนพนักงานงานกลุมเดิมๆ ท่ีเคยเขามามีสวนรวมในกิจกรรมกับทางมูลนิธิพัฒนาชีวิต
ชนบทอยูแลว  ซ่ึงในปจจุบันองคกรหลายๆ แหง ก็หันมาสงเสริมงานดาน ความรับผิดชอบตอสังคม โดยใหกับ
พนักงานในองคกรไดมีสวนรวม รวมเปนจิตอาสา จึงทําใหผูศึกษาเลือกศึกษา “ความรู และทัศนคติของ
พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ  ท่ีมีตอมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ” เนื่องจาก
ตองการสํารวจพนักงานท่ีมีการรับรู และความเขาใจ ทัศนคติ ท่ีมีตอการดําเนินงานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 
สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ ตลอดจนการเขามามีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการ นอยมาก และสวนใหญ
เปนกลุมเดิมท่ีเคยเขารวมอยูกอนแลว  ดังนั้นการศึกษาดังกลาวจะชวยใหพนักงานทราบถึงการดําเนินงานของ
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พรอมท้ังเปนการเพ่ิมพนักงานจิตอาสาท่ีจะเขารวมกิจกรรม/โครงการ  มากข้ึน  เพ่ือให
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เกิดการมีสวนรวม   ในการทําประโยชนตอบริษัท สังคม และประเทศชาติตามแนวทางคานิยมของบริษัทเครือ
เจริญโภคภัณฑอีกดวย   
 
 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู ความรู พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ทัศนคติของ แนวโนม
พฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในโครงการฯ ของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ ในการดําเนินงานมูลนิธิพัฒนา
ชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ  

2. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากร มีความแตกตางกับพฤติกรรมการรับเปดรับขาวสารของมูลนิธิ
พัฒนาชีวิตชนบท 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงานเครือเจริญโภค
ภัณฑกับทัศนคติท่ีมีตอมูลนิพัฒนาชีวิตชนบท 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑหลังจากไดเขารวม
กิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทกับแนวโนมการเขารวมกิจกรรม 
 

วิธีการวิจัย 
 

จากศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือ แบบวัดผลเพียงครั้งเดียว  โดยมีประชากรท่ีใชในการศึกษาเปนพนักงานท่ีทํางานอยูในกลุมธุรกิจ
ตางๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ ในสวนสํานักงานกลาง ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร 1ซ่ึงมีอยูท้ังสิ้น  6 กลุมธุรกิจ 
ประกอบดวย กลุมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร  กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ  กลุมธุรกิจ
การตลาดและจัดจําหนาย  กลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  กลุมธุรกิจพลาสติก และกลุมข้ึนตรง (บริษัท 
เครือเจริญโภคภัณฑ) จํานวน  2,320 คน  และผูศึกษาใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโดยใชความนาจะเปน 
(Probability sampling Method) โดยเลือกขนาดตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ  ท้ังนี้ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 277 
คน  และการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) เพ่ืออธิบายขอมูลลักษณะทางประชากร  ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร  ขอมูลเก่ียวกับการ
รับรู    ความเขาใจ และทัศนคติท่ีมีตอการดําเนินงานของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภค
ภัณฑ  ตลอดจนความแตกตางดานทัศนคติของพนักงาน จะทําใหแนวโนมท่ีจะกลับมารวมกิจกรรมตางๆ อีก
รอบ   และใชสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistic) เพ่ือใชทดสอบความแตกตางและความสัมพันธ โดยการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยสําหรับประชากร  2 กลุม มีความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 
สําหรับการเปรียบเทียบหาคาเฉลี่ยประชากรกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใช F-test  และในการทดสอบ
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีการของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) โดยใช t-test  

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
สวนท่ี 1 ประชากรสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวนมากกวาเพศชาย มีอายุอยูระหวาง 20 – 30 ป 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานในกลุมธุรกิจเกษตรอุตสหกรรมและอาหาร ท่ีมีอายุงาน 1-3 ป และ
ระดับการศึกษามีความแตกตางกันก็จะมีการพฤติกรรมการเปดรับขาวสารแตกตางกันไป 

 

สวนท่ี 2 การรับรูการดําเนินงานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑพบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญรับรูวาเปนการทํางานเพ่ือสังคมและสวนรวม มีจํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 80.1 และ
กลุมตัวอยางสวนนอยรับรูวาเปนการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริมีจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 65.7 
 

สวนท่ี 3การวัดระดับความรูท่ีมีตอการดําเนินงานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทของพนักงานเครือเจริญ
โภคภัณฑพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความรูอยูระดับปานกลาง  รอยละ 61.47  โดยมีความรูในเรื่อง
ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทเปนองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไรมากท่ีสุดและสําหรับประเด็นท่ีมีความรูระดับนอย
คือ ในเรื่องของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมีโครงการท่ีดําเนินงานอยู ไมต่ํากวา 10 โครงการ 
 

สวนท่ี 4 การเปดรับขาวสารกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท                       
ของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปดรับขาวสารอันดับแรกผานเวปไซต
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมากท่ีสุด โดยเลือกในประเภทสื่อนี้  รอยละ 88.81 ซ่ึงอยูในระดับมาก รองลงมาอันดับ
ท่ี 2  คือ โบรชัวร,แผนพับ   โดยเลือกในประเภทสื่อนี้  รอยละ49.46 ซ่ึงอยูในระดับปานกลางและอันดับท่ี 3 
คือ ผานบอรดติดประชาสัมพันธกิจกรรม โดยเลือกในประเภทสื่อนี้  รอยละ 32.94  ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 
 

สวนท่ี 5 การมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ของ
พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑพบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางมีสวนรวมในกิจกรรมระดับมาก รอยละ 79.13  โดย
จําแนกเปนประเด็น พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการท่ีดําเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนา
ชีวิตชนบทมากท่ีสุด คือ โครงการตอบแทนแผนดินถ่ินเกิด โดยเขารวมทุกคน รอยละ 100    รองลงมา คือ มี
สวนรวมในกิจกรรม/โครงการคายรักษสิ่งแวดลอม รอยละ 79.78   รองลงมา คือ  มีสวนรวมในกิจกรรม/
โครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห  รอยละ 77.98 รองลงมา คือ  มีสวนรวมในกิจกรรมคายครอบครัว
สุขสันต รอยละ 72.92 และมีสวนรวมในกิจกรรม / โครงการคายเยาวชนรักษสหกรณรอยละ 64.98 
ตามลําดับ 
 

สวนท่ี 6 ทัศนคติท่ีมีตอการดําเนินงานโดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ของพนักงานเครือเจริญโภค
ภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางมีทัศคติตอการดําเนินการโดยมูลนิธิพัฒนาชนบท โดยพบมากท่ีสุด คือ ดานความพึง
พอใจกับรูปแบบกิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาชีวิตท่ีใหพนักงานมีสวนรวมในดําเนินกิจกรรม  รอยละ 70.7 
รองลงมา คือดานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบททําใหกลุมตัวอยางใชเวลาวางในวันหยุดเขารวมกิจกรรมพัฒนาสังคม
รอยละ 61.7  ดานการเขารวมกิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ทําใหกลุมตัวอยางเปนท่ีชื่นชมของคนใน
องคกร รอยละ 53.1 ดานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทเปนหนวยงานท่ีสรางภาพลักษณท่ีดีในดานการพัฒนาสังคม
ใหกับเครือเจริญโภคภัณฑ  รอยละ 43.3  ดานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมีการเผยแพรขอมูลขาวสารการ
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ดําเนินงานอยางตอเนื่อง รอยละ 37.5 ดานกิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบททําใหกลุมตัวอยางมีสวนรวม
ตอบแทนคุณแผนดินได  รอยละ 34.7 ดานกิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ทําใหทานมีเครือขายเพ่ิมข้ึน   
และรูจักเพ่ือนรวมงานจากหนวยงานอ่ืนๆ มากข้ึน  รอยละ 32.1  ดานกิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบททํา
ใหมีความภาคภูมิใจในองคกร ในการตอบแทนคุณแผนดิน  รอยละ 32.1 และ ดานรูปแบบการเผยแพรขอมูล
ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ทําใหรับขาวสารอยางถูกตอง รอยละ  31.8  ตามลําดับ 

 

สวนท่ี 7 แนวโนมการเขารวมโครงการของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทของพนักงานเครือเจริญโภค
ภัณฑกลุมตัวอยางมีแนวโนมการเขารวมโครงการของมูลนิธิ พบวา ดานการใหความรวมมือในการเขารวม
กิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมีแนวโนมการเขารวมโครงการของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมากท่ีสุด รอย
ละ 48.4  ดานการแนะนําเพ่ือนพนักงานเขารวมกิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  มีแนวโนมการเขารวม
โครงการของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมากท่ีสุด รอยละ 41.9 และ ดานความตั้งใจใหสนับสนุนการดําเนินงาน
ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท มีแนวโนมการเขารวมโครงการของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมากท่ีสุด รอยละ 36.8  
 

สวนท่ี 8 ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากผลการศึกษา ประชากรสวนใหญมีพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยใชชองทางเวปไซตมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมากท่ีสุด โดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 ครั้ง/เดือน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 1ลักษณะทางประชากรของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ
ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท คือ ดานประชากรของ
พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ ไดแก  เพศ อายุ กลุมธุรกิจ และอายุงาน มีเพียงปจจัยดานระดับ
การศึกษา ท่ีมีผลตอการพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี  2พฤติกรรมการเปดรับขาวสารของพนักงานเครือเจริญ
โภคภัณฑ มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สื่อท่ีมีผูตอบมากท่ีสุด คือ 
เวปไซตมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทพบวาพฤติกรรมการเลือกเปดรับชองทางการขาวสาร สื่อท่ีมี
ผูตอบมากท่ีสุด ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอมูลนิพัฒนาชีวิตชนบท  สรุปไดวา ถึงแม
พนักงานมีพฤติกรรมการเปดในการรับขาวสาร ในการดําเนินงานของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท
นอยลง ก็ไมมีความสัมพันธพอท่ีจะทําใหผูท่ีมีพฤติกรรมเปดรับขาวสารมีทัศนคติท่ีมีตอมูลนิ
พัฒนาชีวิตชนบทดีข้ึนตามไปดวย 
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ทัศนคติของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในโครงการของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 
คา (r) มีคาเปนบวก จึงมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน สรุปไดวา  ยิ่งพนักงานมีทัศนคติท่ีดีตอ
มูลนิธิพัฒนาชนบท  ดีมากข้ึน  พนักงานก็จะมีแนวโนมพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมใน
โครงการของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทมากข้ึนตามไปดวย 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลและขอเสอนแนะ 
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สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะทางประชากรของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑท่ี
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทจากส่ือท่ีมี
ผูตอบมากท่ีสุด คือ เวปไซตมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทแตกตางกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.1เพศท่ีแตกตางกันจะมีเปดรับพฤติกรรมขาวสารความถ่ี(ครั้ง/
เดือน) จากสื่อท่ีมีผูตอบมากท่ีสุด คือ เวปไซตมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท   แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.2 ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีการพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทจากสื่อท่ีมีผูตอบมากท่ีสุดคือ เวปไซตมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท   
แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.3ระดับศึกษาท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของ
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทจากสื่อท่ีมีผูตอบมากท่ีสุดคือ เวปไซตมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท   
แตกตางกัน 

ยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย นัยยะ
ทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.4กลุมธุรกิจท่ีแตกตางกันมีการพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทสื่อท่ีมีผูตอบมากท่ีสุด คือ เวปไซตมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท   
แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1.5ชวงอายุงานท่ีแตกตางกันมีการพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทจากสื่อผูตอบมากท่ีสุดคือ เวปไซตมูลนิธิพัฒนาชีวิต
ชนบท   แตกตางกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากส่ือท่ีมีผูตอบมากท่ีสุด(ครั้ง
ตอเดือน)ของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ มีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอมูลนิธิ
พัฒนาชีวิตชนบท 

ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 

สื่อท่ีมีผูตอบมากท่ีสุด คือ เวปไซตมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  
สมมติฐานการวิจัยท่ี 3ทัศนคติของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑมีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมในโครงการของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 

ยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย 

นัยยะทางสถิติ 
0.05 

 
 

ในการศึกษา “การรับรูและทัศนคติของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ ท่ีมีตอมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 
สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ” จากการศึกษาดังกลาว พบวาพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑหากมีทัศนคติท่ี
ดีจะผลตอการเขามีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ดังนั้น มูลนิธิฯ จะตองมีสราง
ภาพลักษณท่ีดี การตอกย้ําประชาสัมพันธขาวสารอยางตอเนื่อง  เนนการสรางสรรคกิจกรรมเพ่ือสังคม 
หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหพนักงานความสนใจติดตามงานของมูลนิธิฯ   ท้ังนี้  ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจาก
การศึกษา ดังนี้ 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 10 

 

1. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนและอนุญาตใหพนักงานรวมกิจกรรมจิต
อาสาเพ่ือสังคมได โดยไมถือเปนวันลา  

2. มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ควรเพ่ิมชองทางการสื่อสารใหเขาถึงพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ ท่ี
มีความรับรูแตกตางกันทางลักษณะทางประชากร เชน การสื่อสารทาง Social Network  ผานทาง 
Facebook  Twitter หรือ การสราง Fan page มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เพ่ือใหขอมูลเขาถึงพนักงานได
หลากหลายและรวดเร็ว 

3. มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ควรมีการจัดแผนงานดานประชาสัมพันธ ใหเปนรูปแบบพรอมท้ัง
ดําเนินงานตามแผนงานท่ีตั้งไวอยางเปนระบบ  

4. มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ควรสรางเครือขาย/ชมรม/กลุม ใหกับพนักงานท่ีเขารวมกิจกรรม
ดานพัฒนาสังคม จิตอาสา เพ่ือใหพนักงานมีสวนรวมในการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนกิจกรรมตางๆ 
ตอไปยังเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนๆ ได  

5. มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ควรหาวิธีจูงใจ อยากใหครอบครัวของพนักงานสามารถเขารวม
กิจกรรม หรือมีสวนรวม หรือไปคางคืนได 

6. ผูบริหารเครือเจริญโภคภัณฑควรมีสวนรวมกิจกรรมงานดานสังคมอยางตอเนื่อง และสราง
ภาพลักษณใหผูบริหารเปน Platinum Brand  Ambassador ในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)  

7. มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ควรมีการจัดสื่อนิทรรศการหรือ Road showเชิญชวนพนักงานใน
ทุกๆ ภาคสวน ท่ีไมไดปฏิบัติงานอยูอาคารซี.พี.ทาวเวอร เพ่ือรับทราบ และเขารวมกิจกรรม 

 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 

 ในการศึกษา “การรับรู และทัศนคติของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ ท่ีมีตอมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 
สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ” ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา ดังนี้ 
 

1. ควรศึกษาการรับรู และทัศคติของพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑท่ีมีตอมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท 
สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑในภูมิภาคอ่ืนๆ  ท่ีมี CP สาขาอยูตั้ง เพ่ือใหเห็นภาพรวมไดอยางชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน 

2. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบสอบถาม ซ่ึงทําใหไดขอมูล
จากพนักงานแบบภาพรวม ทําใหยังขาดขอมูลในเชิงคุณภาพท่ีจะเปนประโยชนตอการประชาสัมพันธ เผยแพร
ขอมูลการดําเนินงาน ของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท  ดังนั้น   ในการศึกษาครั้งตอไป จึงควรมีการใชวิธีสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (Depth Interview)  หรือการสัมภาษณกลุม (Focus Group) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง
และมีคุณภาพยิ่งอีก 
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