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การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีพนักงานบริษัทฯ เขารวม  ปจจัยท่ี
สงเสริมและเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม  ตลอดจนแนวทางการสงเสริมการมี
สวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมของพนักงานบริษัทฯ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเพียงครั้ง
เดียวและใหผูตอบแบบสอบถามเปนผูกรอกขอมูลเอง ซ่ึงมีกลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัท เจริญโภค
ภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ท่ีประจําสํานักงานอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 1 จํานวนท้ังสิ้น  
400 คน  

ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีพนักงานบริษัทฯ เขามีสวนรวม พบวา โครงการ
บริจาคเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ เชน เหตุการณสึนามิ เหตุการณนากีซ  
เหตุการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีตางๆ เปนตน  เปนกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีมีพนักงานเขารวมมากท่ีสุด  ดาน
ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมตอการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยพนักงานสวนใหญเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม เพราะตองการชวยเหลือสังคมอยางแทจริงมากท่ีสุด  ดานความคิดเห็น
ตอปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม คือ การไมมีเวลาเนื่องจากติด
ภาระหนาท่ีการงานมากท่ีสุด ดานแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม พนักงาน
สวนใหญมีความคิดเห็นตอแนวทางการสงเสริมจากผูบังคับบัญชาควรมีการเขารวมกิจกรรมกับ
พนักงาน บริษัทฯ ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนตอการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม หนวยงานหรือ
ผูบังคับบัญชาควรใหเวลาหรือเปดโอกาสแกพนักงานในการเขารวมกิจกรรม และบริษัทฯ ควรสราง
ศรัทธาใหแกพนักงานเพ่ือใหพนักงานเกิดแรงจูงใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมในระดับมาก 

ขอเสนอแนะในการศึกษา บริษัทฯ ควรมีนโยบายท่ีแนนอน ชัดเจน ไมกระจาย ควรเนนการ
ทํา CSR  ดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงควรจัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน CSR โดยตรง ไมใช
ตางคนตางทํา และควรกําหนดเปนนโยบายของบริษัทฯ หรือระบุไปใน KPI ใหชัดเจน ในขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ ควรกําหนดรายละเอียดการจัดโครงการใหชัดเจนและมีการสนับสนุนจากผูบริหารอยางเต็มท่ี 
ผูบริหารตองเขามามีสวนรวมอยางแทจริง  และควรจัดกิจกรรมท่ีไมกระทบตองานประจํา หรือใน
บางครั้งถามีกิจกรรมท่ีตรงกับเวลาทํางาน ควรใหการเขารวมกิจกรรมนับเปนชั่วโมงทํางาน และไมถือ
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วาการทํากิจกรรมในวันทํางานเปนวันลา ตลอดจนควรใหครอบครัวของพนักงานสามารถเขารวม
กิจกรรม หรือมีสวนรวม หรือไปคางคืนไดดวย  ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ควรจัดกิจกรรมใหพนักงานท่ี
อยูแตละแผนก/หนวยงาน หรือในแตละบริษัทยอย ไดพบปะกันบอยๆ เชน การจัดกีฬาแขงขัน การ
จัดอบรมใหความรูตางๆ เพ่ือความคุนเคยกัน จากนั้นคอยๆ ขยายการจัดกิจกรรมท่ีใหญข้ึน  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมหลายๆ รูปแบบ เชน เว็บไซต ปายโฆษณา
โปสเตอรติดตามทางเดิน ในลิฟทโดยสาร หรือในหองน้ํา ตลอดจนการนําวิดีโอการทํากิจกรรมครั้งท่ี
ผานๆ มา มาฉาย เพ่ือกระตุนใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญ ความสนุกสนาน ประโยชนแกสังคม
สวนรวมมากข้ึน นอกจากนี้ บริษัทฯ ควรมีการสื่อสารใหพนักงานเห็นถึงโทษหรือผลกระทบท่ีจะเกิด
ข้ึนกับตนเองหากไมเขารวมกิจกรรม ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือปลุก
จิตสํานึกท่ีดีใหกับพนักงาน และใหเห็นประโยชนและความสําคัญของการทํากิจกรรม เพ่ือประโยชน
แกสังคมมากข้ึน  และควรจัดงบประมาณบางสวนเพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับพนักงานในการเขามามีสวน
รวมกิจกรรมเพ่ือสังคมดวย 

 

ความสําคัญของการศึกษา : การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

Abstract 
 
 The objective of this research is to examine the CSR activities that staff 
members of the company participate, factors that encourage and hinder the 
participation, and ways to support these staff members’ participation in CSR activities. 
The tool used here is a set of questionnaire designed to be used for collecting all 
desired information and data in the cross-sectional manner. This set of questionnaire 
is a self-administered one. The samples of this study are 400 employees of Charoen 
Pokphand Foods (Public) Company Limited, and its Subsidiaries which are situated in 
CP Tower 1 building. 
 The results from the research indicate that CSR activities that staff members 
of the company mostly participate in are the donations for victims of natural 
disasters such as Tsunami victims, Nargis Cyclone victims, and flood victims in 
different areas of Thailand. Concerning the samples’ opinions toward the factor that 
most encourages them to participate in CSR activities is their actual need to help the 
society. As for the factor that obstructs their participation, the samples believe that 
the most obstructing factor is the lacking of free time to spend on CSR activities 
because they have to dedicate their time to their works. As for the best ways to 
support their participation in CSR activities, the samples believe that their 
departments or superiors should give them more chances to participate in CSR 
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activities and that their company should generate the feeling of faith in their minds 
so that they can be highly motivated to participate in CSR activities. 
 As for the suggestions from the study, the company is suggested to have clear 
and well-defined policies that focus on specific aspects in carrying out CSR activities. 
It is also suggested that a work unit with exclusive responsibility for CSR activities be 
established rather than allowing all departments and divisions to carry out their CSR 
campaigns which are redundant and unorganized. This should be clearly defined in 
the company’s policies or KPIs. Meanwhile, the company should determine the 
details of its campaigns and the executives of the company should truly participate 
in these campaigns. The participation in CSR activities should not compromise 
employees’ daily works. If there are some CSR activities that are carried out during 
the employees’ work hours, the company should regard the time spent on such 
activities as the work time and should not subtract the days-off of the staff members 
who have to participate in the activities during their work days. Families of staff 
members should be allowed to join the staff member, involve in the activities, or 
travel with the staff members. At the same time, the company should hold certain 
activities or events so that staff members from different departments/divisions or 
from different affiliates can meet with each other. These events include sport 
activities and training courses, which enable all staff members to become acquainted 
with each other. After holding small events, the company can further hold bigger 
events that can cover more participants. In addition, the company should promote 
its CSR activities through various means such as websites, banners/posters around 
workplaces, elevators or even restrooms, and the video presentations of the CSR 
activities in the past which enable all staff members to understand how CSR activities 
are significant, meaningful, enjoyable and beneficial for the society. Furthermore, the 
company should communicate to its employees in order to let them know the 
effects they will receive unless they participate in CSR activities, and the benefits CSR 
activities will bring. This will implant sense of social responsibility in employees’ 
minds so that they will realize how beneficial CSR activities are. Most importantly, the 
company should also allocate some budget for CSR activities in order to motivate 
staff members to participate in the activities. 
 
Keywords: The Participation in Social Responsibility of Employees Of Charoen 
Pokphand Foods Public Company Limited and its Subsidiaries 
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บทนํา 
 

ปจจุบันการดําเนินงานท้ังภาครัฐและเอกชนตางใหความสําคัญในการบริหารและการจัดการ
ภายในองคกร เพ่ือใหเกิดความมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอตัวองคกร อันจะนําไปสู
องคกรท่ีมีคุณภาพและประสบความสําเร็จในท่ีสุด ซ่ึงวิธีการหรือระบบในการจัดการตางก็ข้ึนอยูกับ
นโยบายขององคกรนั้นๆ วาจะกําหนดแนวทางและทิศทางในการบริหารงานไปในแนวทางใด และ 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ซ่ึงมีวิสัยทัศนท่ีจะกาวข้ึนเปน “ครัวของ
โลก”  หรือ “Kitchen of the  World” นั้น  นอกจากจะใหความสําคัญในการทุมเทกับการวิจัย
และพัฒนาในทุกๆข้ันตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือผลิตผลิตภัณฑอาหารคุณภาพ
ปลอดภัยแลว ซีพีเอฟ ยังตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม อันเปนความรับผิดชอบหนึ่ง
ท่ีองคกรธุรกิจตองมีตอสังคม ซ่ึงคานิยมองคกรท่ีฝงลึกอยูในตัวพนักงานซีพีเอฟ คือ การตอบแทนคุณ
แผนดิน ไมวาจะเปนแผนดินผืนใดท่ีซีพีเอฟเขาไปถึง แผนดินผืนนั้นตองดีข้ึน ซีพีเอฟยึดม่ันเสมอใน
การยกระดับคุณภาพสังคม และสงเสริมพัฒนา เศรษฐกิจของชาติอยางยั่งยืน บนความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันของพนักงาน ครอบครัว ชุมชน และสังคมวงกวาง โดยสรางสรรคกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติและสังคมอยางตอเนื่องยาวนาน โดยใชแนวคิดท่ีวา ทุกๆ วันของ CPF  คือ  CSR 

ผูศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของพนักงาน บริษัท 
เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  จึงไดทําการศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรม
เพ่ือสังคมท่ีพนักงานเขารวมมีอะไรบาง  มีปจจัยใดบางท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมใน
กิจกรรมเพ่ือสังคมของพนักงาน ตลอดจนพนักงานมีความคิดเห็นตอแนวทางการสงเสริมการมีสวน
รวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมอยางไร ซ่ึงในการศึกษานี้จะชวยสงเสริมใหพนักงานเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมสังคมใหมากท่ีสุด และเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการทําประโยชนตอบริษัท สังคม และ
ประเทศชาติ 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรม

เพ่ือสังคมของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย   

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
พนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

วิธีการศึกษา 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
1. รูปแบบการศึกษา 
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เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เปนการรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ งานวิจัยท้ังในและตางประเทศ วิทยานิพนธท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
นํามาประกอบการศึกษาใหสมบูรณ  และเปนการศึกษาวิจัยภาคสนาม (Field Research) ซ่ึงเปนการ
รวบรวมขอมูลภาคสนามโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมประชากรท่ีกําหนด ผูศึกษาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาการมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอสังคมของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด และบริษัทยอย ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีพนักงานเขารวม 

1.2 ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 

1.3 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
มีกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลท้ังสิ้น 400 คน เปนพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ระดับปฏิบัติการ ท่ีปฏิบัติงานอยูใน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 1 ซ่ึงมีอยู
ท้ังสิ้น 6 บริษัท ไดแก บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด 
(มหาชน)  บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จํากัด (มหาชน)  บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน 
จํากัด (มหาชน)  บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด  และบริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นตเตอร จํากัด 

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม (Questionnaires) จํานวน 1 ชุด เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลของกลุมประชากรตัวอยางท่ีกําหนดไว ซ่ึงประกอบดวยคําถามชนิดปลายปด และ
คําถามชนิดปลายเปด โดยแบงโครงสรางของแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุงาน และ
รายได  จํานวน 6 ขอ 

สวนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีพนักงานบริษัท เจริญโภค
ภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เขารวม มีจํานวน 14 ขอ  

สวนท่ี 3  เปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการมีสวน
รวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
มีจํานวน 25 ขอ 

สวนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมของ
พนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีจํานวน 17 ขอ และอีก 1 
ขอ เปนคําถามปลายเปด 

4. การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผูศึกษาจะมีการทดสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อถือได (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบกอน
เก็บขอมูลจริง ดังนี้ 
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4.1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) คือ การวัดไดตรงตามจุดประสงคท่ีตองการวัด  
โดยการนําแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบในดานความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) การใชภาษา และความเท่ียงตรงทางดานโครงสราง (Construct 
Validity) การสื่อความหมาย เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีสามารถใหคําตอบตอการศึกษาครั้งนี้ได 

4.2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามดวยการนําแบบสอบถามไป
ทดสอบกอน (Pre-Test) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะเดียวกันกับกลุมตัวอยางกอนท่ีจะนํา
แบบสอบถามไปใชจริง กับพนักงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
ระดับปฏิบัติการ ท่ีปฏิบัติงานอยูใน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร  1 จํานวน 30 คน แลวนําผลการทดสอบท่ี
ไดมาดําเนินการแกไขแบบสอบถามใหมีความครบถวนและเหมาะสมยิ่งข้ึน กอนท่ีจะนําไปใชในการ
เก็บขอมูลจริง 

ผูศึกษาไดทดสอบความนาเชื่อถือโดยใชสูตรในการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันคือคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1970, p. 161)  ซ่ึงผูศึกษาใชการคํานวณ

ผานโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS/PC for Windows Version 11.5 สําหรับแบบสอบถามท้ังฉบับ α = 

0.9184  โดยท่ัวไปสัมประสิทธิ์ของความนาเชื่อถือ (α) จะมีคาระหวาง 0-1 ซ่ึงถา α มีคาตั้งแต 0.8 

ข้ึนไป ถือวามีความนาเชื่อถือในระดับสูง ผลจากการทดสอบความนาเชื่อถือท้ังฉบับไดคา α = 
0.9184 ดังนั้นจึงถือไดวา แบบสอบถามท่ีผูศึกษาออกแบบมานั้นมีความนาเชื่อถือท่ีจะนําไปใชเก็บ
ขอมูลไดตามวัตถุประสงค 

5. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดสมมติฐานของการศึกษา ซ่ึงสามารถนํามากําหนดตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้ไดดังตอไปนี้ 

สมมติฐานของการศึกษาขอท่ี 1 พนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย ท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีการเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมแตกตางกัน 

ตัวแปรตน  - ลักษณะทางประชากรของพนักงานบริษัท  เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุงาน และรายได 

ตัวแปรตาม – กิจกรรมเพ่ือสังคม 

ใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) เพ่ือหาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากร กับ กิจกรรมเพ่ือสังคม 

สมมติฐานของการศึกษาขอท่ี 2  พนักงานบริษัท  เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย  ท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมและเปน
อุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมแตกตางกัน 

ตัวแปรตน  - ลักษณะทางประชากรของพนักงานบริษัท  เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุงาน และรายได 

ตัวแปรตาม – ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมใน
กิจกรรมเพ่ือสังคม 
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ใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช t-test และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือหาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากร กับปจจัยท่ี
สงเสริมและเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 

สมมติฐานของการศึกษาขอท่ี 3  พนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย  ท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกตางกัน มีแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรม
เพ่ือสังคมแตกตางกัน 

ตัวแปรตน  - ลักษณะทางประชากรของพนักงานบริษัท  เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อายุงาน และรายได 

ตัวแปรตาม - แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 
ใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยใช t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) เพ่ือหาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากร กับแนวทางการสงเสริมการ
มีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 
6. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  โดยแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน
เปนแบบสอบถามท่ีใหกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) มี
ระยะเวลาในการศึกษา รวม 2 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2555 สวนวิธีการ
จัดเก็บขอมูล  คือ  จะจัดสงแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เฉพาะท่ีเปนพนักงานบริษัท 
เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ของแตละหนวยงานโดยตรง เม่ือกลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถามดวยตัวเองเรียบรอยแลว ก็จะสงแบบสอบถามคืนใหแกผูศึกษาภายในกําหนดเวลาท่ี
ไดแจงไวในแบบสอบถาม 
7. การวิเคราะหและสรุปผลขอมูล 

เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากการออกแบบสอบถามเปนท่ีเรียบรอยแลว ผู ศึกษาจะนํา
แบบสอบถามท่ีไดมาประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปการประมวลผลขอมูลทางสถิติ (SPSS/PC 
for Windows Version 11.5) ซ่ึงจะนําตารางสถิติดังกลาวไปใชในการวิเคราะหและอธิบายผล
การศึกษา โดยแยกออกเปน 

7.1 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยหาคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือใชอธิบายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ลักษณะทางประชากร  การมีสวนรวม
ในกิจกรรมเพ่ือสังคม  ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมและอุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือ
สังคม  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม ของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย แลวนํามาเสนอขอมูลดวยตารางแจกแจงความถ่ี 

7.2 การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistic) เพ่ือใชทดสอบ
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามในสมมติฐานท่ีตั้งไว โดยใชสถิติในการวิเคราะห ดังนี้ 

     7.2 .1 ใช การเปร ียบเทียบคาเฉลี ่ยสําหร ับกลุ มต ัวอย างที ่เป นอิสระต อก ัน 
(Independence t-test) 
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     7.2.2  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 
ผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทําการเก็บขอมูล

จากตัวอยางประชากรพนักงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ระดับ
ปฏิบัติการ ท่ีปฏิบัติงานอยูใน อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 1 จํานวน 400 ตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหคา
ทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงผลการศึกษาเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิง มีจํานวน 273 คน 

คิดเปนรอยละ 68.3 และเพศชาย มีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.7 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 

ในสวนของอายุ พบวา อายุ 31-40 ปมากท่ีสุด มีจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 
รองลงมามีอายุ  21-30 ป มีจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.0 และมีอายุ  51-60  ปนอยท่ีสุด มี
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0  

ในดานระดับการศึกษา พบวา สวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทามากที่สุด 
มีจํานวน 292 คนคิดเปนรอยละ 73.0 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท มีจํานวน 82 คน คิด
เปนรอยละ 20.5 และมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีนอยท่ีสุด มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 

ดานสถานภาพการสมรส พบวา สวนใหญมีสถานภาพการสมรสโสดมากที่สุด มีจํานวน 247 
คน คิดเปนรอยละ 61.8 รองลงมามีสถานภาพการสมรสสมรส มีจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.7 
และมีสถานภาพการสมรสมาย/หยารางนอยท่ีสุด มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 

ในสวนของระยะเวลาท่ีรวมงานกับซีพีเอฟ พบวา สวนใหญมีระยะเวลาท่ีรวมงานกับ ซีพีเอฟ
ระหวาง 6-10 ปมากท่ีสุด มีจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.7 รองลงมามีระยะเวลาท่ีรวมงานกับ
ซีพีเอฟระหวางระหวาง 1-5 ป  มีจํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.7 และมีระยะเวลาท่ีรวมงาน
กับซีพีเอฟต่ํากวา 1 ปนอยท่ีสุด มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 

สวนดานรายได พบวา สวนใหญมีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาทมากท่ีสุด มีจํานวน 
150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมามีรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท มีจํานวน 91 คน คิด
เปนรอยละ 22.7 และมีรายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาทนอยท่ีสุด มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอย
ละ 9.3 

สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเขารวม 
พบวา กลุมตัวอยางเคยเขารวมโครงการบริจาคเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยทาง

ธรรมชาติ เชน เหตุการณสึนามิ เหตุการณนากีซ  เหตุการณอุทกภัยในพ้ืนท่ีตางๆ เปนตนมากท่ีสุด มี
จํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ 78.0  รองลงมา ไดแก โครงการบริจาคเงินหรือสิ่งของชวยเหลือแก
สถานสงเคราะห  มีจํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 75.7  สวนกิจกรรมท่ีมีพนักงานเขามามีสวนรวม
นอยที่สุด คือ โครงการสนับสนุนในดานอนุรักษสิ่งแวดลอมตางๆ เชน กิจกรรมเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือปลูก
ปาชายเลน  กิจกรรมขยะแหงแลกไขไกสด ซีพี เปนตน มีจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.7 
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สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมและอุปสรรคตอการมีสวนรวมใน
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

พบวา กลุมตัวอยางเห็นวามีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมและอุปสรรคตอการมีสวนรวมใน
กิจกรรมเพ่ือสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 จากคะแนนเต็ม 5 และ
คาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.429  โดยพิจารณาความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมและ
อุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมในแตละดานจะพบวา 

- ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม พบวา กลุมตัวอยางเห็น
วามีปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 3.85 จากคะแนนเต็ม 5 และคาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.562   โดยปจจัยท่ี
สงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดตอปจจัยในเรื่อง 
ตองการชวยเหลือสังคมอยางแทจริง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.29  รองลงมา คือ ตองการทําตัวใหเปน
ประโยชนตอสังคม คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และตองการไดรับการยกยองชมเชยจากผูรวมงาน
เปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมนอยท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 

- ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการไมเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม พบวา กลุม
ตัวอยางเห็นวามีปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการไมเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 จากคะแนนเต็ม 5 และคาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.666  โดยความคิดเห็นตอปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการไมเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเปนปจจัยมาก
ท่ีสุดในเรื่อง ไมมีเวลาเนื่องจากติดภาระหนาท่ีการงาน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 3.81  รองลงมา คือ 
หนวยงานผูบังคับบัญชาไมใหการสนับสนุน คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 และ ไมเห็นความสําคัญของ
การทํากิจกรรมเปนปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการไมเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมนอยท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ย
เทากับ 2.36 

สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม 
พบวา กลุมตัวอยางเห็นวาควรมีแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 จากคะแนนเต็ม 5 และคาของความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.478  โดยแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเปน
แนวทางการสงเสริมมากท่ีสุด พบวา ผูบังคับบัญชาควรมีการเขารวมกิจกรรมกับพนักงาน คิดเปน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 รองลงมาเห็นวาบริษัทฯ ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนตอการดําเนินกิจกรรมเพ่ือ
สวนรวม  หนวยงานหรือผูบังคับบัญชาควรใหเวลาหรือโอกาสแกพนักงานในการเขารวมกิจกรรม คิด
เปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.45  และบริษัทฯ ควรมีการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานในดานกิจกรรม
สังคมอยางสมํ่าเสมอเปนแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมนอยท่ีสุด คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 

สวนท่ี 5  ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ี
เห็นวาเปนการสงเสริมใหพนักงานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมมากยิ่งข้ึน 

พบวา ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาเปนการ
สงเสริมใหพนักงานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมมากยิ่งข้ึน กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมตอบ มี
จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 79.7 และตอบมีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.3 สําหรับกลุม
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ตัวอยางท่ีตอบสวนใหญเห็นวาบริษัทควรมีนโยบายท่ีแนนอน ชัดเจน ไมกระจาย เนน CSR  ดานใด
ดานหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงควรจัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน CSR โดยตรง ไมใชตางคนตางทํา 
ซํ้าซอน วุนวายไปหมด มากท่ีสุด มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 24.7 

กลาวโดยสรุป จากผลการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานบริษัท 
เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย”  พบวา กิจกรรมเพื่อสังคมที่พนักงานบริษัท
ฯ เขารวมสวนใหญเปนกิจกรรมหรือโครงการในระยะสั้น  โดยเนนที่การบริจาคเงินหรือสิ่งของ ทั้งนี้
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ทําไดงาย ไมตองอาศัยระยะเวลามาก อาศัยเพียงแตกําลังเงิน หรือสิ่งของ
เทานั้นในการเขามามีสวนรวม และมักจะเปนกิจกรรมที่มุงสงเสริมหรือสนับสนุนสภาพชีวิตความ
เปนอยูของประชาชน และมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดีขึ้น เพื่อลดปญหาตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในสังคม จึงทําใหมีพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
การเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมมากที่สุด  สําหรับปจจัยที่สงเสริมและเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม
ในกิจกรรมเพื่อสังคม พบวา ปจจัยที่สงเสริมใหพนักงาน เขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม 
กลาวคือ เปนเรื่องของความตองการซึ่งเปนสิ่งเราภายในที่จูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมตางๆ ซึ่งใน
ที่นี ้พนักงานเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม เพราะตองการชวยเหลือสังคมอยางแทจริง  
ตองการใหสังคมดีข้ึน  และตองการชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ประกอบกับลักษณะนิสัยของคนไทยเองท่ี
เปนคนที่มีน้ําใจ ชอบชวยเหลือผู ที ่ตกทุกขไดยาก เมื ่อพบเห็นใครที่เดือดรอน ตองการความ
ชวยเหลือก็มักจะยื่นมือเขาไปชวยเหลือ  สําหรับปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรม
เพ่ือสังคม จะพบวา พนักงาน ไมมีเวลาเนื่องจากติดภาระหนาท่ีการงาน  ไมทราบขาวหรือขอมูลการ
จัดกิจกรรม  และหนวยงานผูบังคับบัญชาไมใหการสนับสนุน  เนื่องจากพนักงานสวนใหญท่ีประจํา
อาคารซี.พี.ทาวเวอร 1 เปนพนักงานท่ีปฏิบัติงานประจําสํานักงาน  มีการทํางานท่ีเปนหนวยงาน
สนับสนุนและประสานงานกลาง มีการจัดการงานดานเอกสารเปนหลัก  จึงทําใหเกิดการตัดสินใจใน
การเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทแตกตางกัน  ซึ่งสวนใหญเปนกิจกรรมหรือโครงการในระยะ
สั ้น  โดยเนนที่การบริจาคเงินหรือสิ ่งของ ทั้งนี ้เนื ่องจากเปนกิจกรรมที่ทําไดง าย ไมตองอาศัย
ระยะเวลามาก อาศัยเพียงแตกําลังเงิน หรือสิ่งของเทานั้นในการเขามามีสวนรวมมากกวาที่จะเขา
รวมในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ตองใชระยะเวลาและกําลังกายในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมมี
ระยะเวลาการดําเนินงานตรงกับวันทํางาน ทําใหไมสามารถเขารวมได กอปรกับการไดรับการ
สนับสนุนในการเขารวมกิจกรรมจากผูบังคับบัญชายังไมชัดเจน จึงทําใหขาดพลังในการมีสวนรวมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน   สวนแนวทางการสงเสริมการเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม พบวา ผูบังคับบัญชาควรมีการเขารวมกิจกรรมกับพนักงาน  ควรมีนโยบาย
ท่ีชัดเจนตอการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสวนรวม  หนวยงานหรือผูบังคับบัญชาควรใหเวลาหรือโอกาสแก
พนักงานในการเขารวมกิจกรรม และบริษัทฯ ควรสรางศรัทธาใหแกพนักงานเพ่ือใหพนักงานเกิด
แรงจูงใจท่ีจะเขารวมกิจกรรม ซ่ึงโดยภาพรวมแลว พนักงานมีทัศนะตอแนวทางการสงเสริมการมีสวน
รวมในกิจกรรมเพ่ือสังคมในระดับมากท่ีสุด  
  

ขอเสนอแนะ 
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จากการศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานบริษัท เจริญโภคภัณฑ

อาหาร จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย” ทําใหไดทราบถึงกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีพนักงาน เขารวม 
ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม ตลอดจน
แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม  ซ่ึงจากผลการศึกษาขางตน ผูศึกษาสามารถ
สรุปเปนขอเสนอแนะไดดังนี้ 

1. บริษัทควรมีนโยบายท่ีแนนอน ชัดเจน ไมกระจาย เนน CSR  ดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ 
รวมถึงควรจัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบดาน CSR โดยตรง ไมใชตางคนตางทํา ซํ้าซอน วุนวาย 

2. ควรกําหนดรายละเอียดการจัดโครงการใหชัดเจนและมีการสนับสนุนจากผูบริหารอยาง
เต็มท่ี ผูบริหารตองเขามามีสวนรวมอยางแทจริง 

3. แตละหนวยงานควรจัดกิจกรรมปละ 1 ครั้ง มีผูเขารวมไมนอยกวา 50% อีกท้ังควรจัด
อยางตอเนื่อง และตอยอด  

4. ควรจัดกิจกรรมท่ีไมกระทบตองานประจํา ไมถือวาการทํากิจกรรมในวันทํางานเปนวันลา 
อีกท้ังการเขารวมกิจกรรมควรนับเปนชั่วโมงทํางาน และควรเปนกิจกรรมท่ีสามารถทําไดงาย หรือทํา
ไดในวันหยุด ก็สามารถไปรวมได 

5. เนนการเผยแพรประชาสัมพันธหลายๆ รูปแบบ เว็บ ปายโฆษณา ตามทางเดินหรือใน
หองน้ํา วิดีโอ กิจกรรมเกา มาฉายใหพนักงานไดดูเพ่ือกระตุนใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญ ความ
สนุกสนาน ประโยชนแกสังคม เพราะท่ีผานมาบริษัทชวยเหลือสังคมมากมายแตประชาสัมพันธผานสื่อ
นอยเกินไป 

6. ควรจะจัดกิจกรรมใหพนักงานท่ีอยูแตละแผนกหรือในแตละบริษัทไดพบปะกันบอยๆ เชน 
จัดกีฬาแขงขัน อบรม ความรูตางๆ เพ่ือความคุนเคย จากนั้นคอยๆ รวมจัดเปนกิจกรรมของหนวยงาน
ท่ีใหญข้ึน 

7. อยากใหมีกิจกรรมเพ่ือสังคม นาสนใจ หลากหลาย เปนประโยชนตอสวนรวมเพ่ือให
พนักงานไดเขารวม 

8. ควรหาวิธีจูงใจ อยากใหครอบครัวของพนักงานสามารถเขารวมกิจกรรม หรือมีสวนรวม 
หรือไปคางคืนได 

9. ควรมีการสื่อสารใหพนักงานเห็นถึงโทษหรือผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเองหากไมเขารวม
กิจกรรม ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม  

10. ควรกําหนดเปนนโยบายของบริษัทฯ หรือระบุไปใน KPI  
11. ควรจัดงบประมาณบางสวนเพ่ือเปนแรงจูงใจตอพนักงานใหเขารวมกิจกรรม  
12. บริษัทฯ ควรจัดงบประมาณในการทํากิจกรรม ท้ังในทองถ่ิน ชุมชน เพราะบางแหงไมเคย

มีหนวยงานไหนเคยเขาไปชวยเหลือเลย  
- ขอเสนอแนะตอการศึกษาในอนาคต 
การศึกษาในครั้งนี้  เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

รวบรวมขอมูล ดังนั้น หากมีการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องดังกลาวครั้งตอไปควรเพ่ิมการวิจัยเชิง
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คุณภาพเพ่ือใหไดผลการศึกษาเชิงลึกมากยิ่งข้ึน เชน การสัมภาษณเชิงลึก หรือการสัมภาษณกลุมกับ
กลุมผู ท่ีเขารวมกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย เปนตน สําหรับประเด็นท่ีควรจะศึกษา ไดแก ดานนโยบาย ดานกลยุทธ 
และดานการประชาสัมพันธ ของรูปแบบการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
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