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 การวิจยัเรืองนี มีวตัถุประสงค์เพือ ศึกษาความหมายการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม 
รูปแบบการพฒันาชุมชนและสังคม และการสร้างธุรกิจอยา่งยงัยนืของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์และประสบการณ์ของผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที และชุมชนในพืนที 4 อาํเภอ เพือหา
ลกัษณะร่วมของประสบการณ์ การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม รูปแบบการพฒันาชุมชนและ
สังคม และการสร้างความยงัยืนของธุรกิจ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
ไดแ้ก่ ผูแ้ทนจากองคก์ร จาํนวน 4 ราย และผูแ้ทนจากชุมชน จาํนวน 8 ราย 
 ผลการวจิยัพบวา่ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นธุรกิจสนบัสนุนของ สมาคม
พฒันาประชาชนและชุมชน ดว้ยแนวคิด “ความยงัยืนขององค์กรไม่แสวงหากาํไร” ของ ดร.มีชยั     
วีระไวทยะ ผูก่้อตงัสมาคมฯ ด้วยการสร้างธุรกิจของตวัเอง เพือนาํรายไดไ้ปสนับสนุนสมาคมฯ 
และใหค้วามหมายของผูป้ระกอบการทางสังคม คือ การดาํเนินธุรกิจเพือให้เกิดรายไดอ้ยา่งพอเพียง 
มุ่งเน้นการพฒันาคนในชุมชน และนาํกาํไรทีไดส่้วนหนึงคืนสู่สังคมผ่านการสนบัสนุนกิจกรรม
ของสมาคมฯ เป้าหมายหลกัเพือ กระจายรายไดสู่้ชนบท สร้างอาชีพแก่คนในพืนที พฒันาชุมชน
ด้วยการเรียนรู้จนเกิดการพึงพาตนเอง เจ้าของ ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที ชุมชน ลูกค้า ภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมใหดี้ขึน ทงันี องคป์ระกอบของการสร้างธุรกิจ
อย่างยงัยืนเกิดจาก ความโดดเด่นของผูน้าํองคก์ร บุคลากรทีมีคุณภาพ ความเขม้แข็งของเครือข่าย
สมาคมฯ ความสัมพนัธ์ทีดีกบัชุมชน และนวตักรรมทางธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี 
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 This research aimed to study the definition of social entrepreneur, the community 
and social development patterns and the creating sustainable business of Cabbages and 
Condoms restaurant at Ratchaburi. This qualitative research implemented by phenomenology 
method to study phenomenal and experience of executives, staffs and communities in 4 
districts. The study originated the shared experience of social entrepreneurship and creating 
sustainable business. Accumulating data via In-depth interview, Non-participant observation, 
Participant observation and discerning through documents were applied to this research. 
Twelve key informants in this study were 4 organizational representatives and 8 community 
representatives. 
 The research results indicated that Cabbages and Condoms restaurant at 
Ratchaburi was the subsidiary enterprise of The Population and Community Development 
Association or PDA. Underlying “NGO Sustainability” concept of the founder of PDA, 
Dr.Mechai Viravaidya by creating their own subsidiary and return the profits to PDA for 
promoting more activities. And the definitions of social entrepreneur were the sufficiency 
incomes for business where its quantity of profits will return to society through PDA’s projects 
and activities strongly improving people in their community. The key objectives were the 
distributing income to rural, creating locally careers and developing communities by learning 
for self-sustaining. The owner, executives, staffs, communities, customers, public and private 
sectors were truthful participated in community and social issues development. Meanwhile, 
the elements of creating sustainable business has attained from the powerful leaders, good 
quality of human resources, strengthened of PDA’s networks, notable relationship with 
communities, and business innovations of Cabbages and Condoms at Ratchaburi. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันี   สําเร็จลุล่วงไดดี้ ดว้ยความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
พิทกัษ์ ศิริวงศ์ อาจารย ์ ดร.สุทธนิภา ศรีไสย  ์และ อาจารย ์ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ กรุณาให้
คาํปรึกษา คาํแนะนาํและแนวทางการจดัทาํวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการปรับปรุงแกไ้ขให้งานวิจยัครังนี
สาํเร็จสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านดว้ยความเคารพอยา่งสูงไว ้ณ ทีนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณธวชัชัย ไตรทองอยู่  คุณณัฐพล เทศนานัย และเจ้าหน้าที
ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรีทุกท่าน บริษทั พุน้อยพฒันา จาํกดั และ ศูนยพ์ฒันาชนบท
ผสมผสานราชบุรี รวมถึงชุมชนและผูเ้กียวขอ้งทีใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี  
 ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ผูส้นบัสนุนหลกัในการศึกษาครังนี ตลอดจนเพือนๆ 
พีๆ นอ้งๆ ทุกท่าน ทีสนบัสุนนและใหก้าํลงัใจตลอดมา ทาํใหก้ารศึกษาครังนีประสบผลสาํเร็จดว้ยดี 
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