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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 
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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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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัญหาทางสังคมเป็นองคป์ระกอบหนึงทีผลกัดนัให้เกิดผูป้ระกอบการทางสังคม  อตัรา
การว่างงาน ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ความยากจน อาชญากรรม และความเสือมโทรม
สิงแวดลอ้ม ปัญหาทีเกิดขึนต่างๆ เหล่านี ส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขไดท้งัหมด 
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) หรือ CSR กลบักลายเป็นหนึง
ในเครืองมือของกิจกรรมทางการตลาด เพือสร้างภาพลกัษณ์กบัการทาํธุรกิจทีเอือประโยชน์ต่อ
สังคม ดงัทีหลายๆ องคก์รชอบปฏิบติัในรูปแบบของการทาํ CSR เพือนาํกาํไรและรายไดที้ไดรั้บ 
ตอบแทนกลับคืนสู่สังคม แต่เป้าหมายทีแท้จริงยงัคงเพือผลกาํไรและผลประกอบการทีดีขึน 
ในขณะทีผูป้ระกอบการทางสังคม มีการดาํเนินธุรกิจเพือให้เกิดกาํไรและรายได้เหมือนองค์กร
ทวัไป แต่เป้าหมายทีแทจ้ริงคือ เพือแกไ้ขปัญหาสังคม หรือพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึน 
(พสุ เดชะรินทร์ 2552) 

 ผูป้ระกอบการทางสังคม (Social entrepreneur) คือ บุคคลทีตระหนกั ประเมินคุณค่า 
และใชป้ระโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจ ซึงผลลพัธ์ทีไดส้ามารถก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคม 
(Certo and Miller 2008) ลกัษณะทีโดดเด่นของผูป้ระกอบการทางสังคม คือความสามารถในการ
ผสมผสานรูปแบบของธุรกิจให้เขา้กบัขอ้กาํหนดความตอ้งการของสังคม ทาํให้เกิดความกลมกลืน
ดา้นการเงินและการกระตุน้ใหเ้กิดผลตอบแทนต่อสังคม (Doherty et al. 2009) โดยธุรกิจยุคใหม่ใน
ปัจจุบนัเริมไดรั้บอิทธิพลของการดาํเนินกิจการเพือสังคม โดยกาํไรทีเกิดขึนจากการดาํเนินงานมี
เพือใหธุ้รกิจอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือพฒันาสังคมให้เกิดคุณภาพชีวิต
ทีดีขึน และเพือใหเ้กิดการเปลียนแปลงในสังคมและเกิดการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งยงัยนื  
 แนวคิดของการประกอบการทางสังคมไดมี้เกิดขึนมาเป็นระยะเวลายาวนานแลว้ แต่เพิง
เริมมีปรากฏการณ์ของผูป้ระกอบการทางสังคม ผ่านทางการคน้ควา้วิจยั  ตาํราวิชาการ บทความ 
และสือสิงพิมพต่์างๆ อีกทงั มหาวิทยาลยัและโรงเรียนดา้นการบริหารธุรกิจชนันาํของโลก ได้
สอดแทรกความรู้ด้านผู ้ประกอบการทางสังคมไว้เป็นหนึงในหลักสูตรของการศึกษา  เช่น 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University) และ มหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด 

สหราชอาณาจกัร (Oxford University) เป็นตน้ พร้อมทงัมีการส่งนกัศึกษาไปฝึกงานในพืนทีต่างๆ 
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เพือสัมผสัการทาํงานเพือช่วยเหลือผูอื้นในรูปแบบของอาสาสมคัร หรือการทาํวิจยัในพืนทีต่างๆ 
เพือใหไ้ดรั้บทราบความสาํคญัของผูป้ระกอบการทางสังคมทีเริมมีบทบาทมากขีนดว้ย 
 บริบทของการเป็นผู ้ประกอบการ ได้ระบุเป็นนัยถึงองค์ประกอบทางสังคมซึง
กาํหนดให้ดูแลพฒันา ความยากจน คนชายขอบ และการกีดกนัทางสังคม ดงันนัลกัษณะของการ
เป็นผูป้ระกอบการสามารถอ้างอิงถึง การริเริมการดาํเนินธุรกิจโดยตรงต่อสังคม ผ่านการเป็น
ผูป้ระกอบการทางสังคม ในรูปแบบของการแก้ปัญหาแบบใหม่หรือนวตักรรม เพือประชากร 
สิงแวดลอ้ม หรือส่วนต่างๆ ทีมีความขอ้งเกียวกนั โดยผลลพัธ์ของการเป็นผูป้ระกอบการสามารถ
มองเห็นและวดัค่าการเปลียนแปลงของสังคมได ้ทงัในระดบัขนาดเล็กหรือทอ้งถิน และระดบัขนาด
ใหญ่หรือมหภาค (Ioan and Salomea A. 2011) 

 ผูป้ระกอบการทางสังคมมีลกัษณะเหมือนกบัผูป้ระกอบการทางธุรกิจ โดยจะต่างกนัใน
พืนฐานและแนวทางบางอย่าง โดยทงัผูป้ระกอบการทางสังคมและผูป้ระกอบการทางธุรกิจจะ
สอดแทรกจิตวญิญาณไปกบัวนิยั นวตักรรม และการตดัสินใจเพือให้บรรลุเป้าหมายทางสังคม โดย
ทงัคู่กลา้ทีจะเพิมขีดจาํกดัเพือให้ทาํภารกิจให้สําเร็จ (Dees 1998) แต่สิงทีผูป้ระกอบการทางสังคม
ไม่เหมือนกบัผูป้ระกอบการทางธุรกิจคือ มีความเสียงทีจะใชเ้งินและความพยายาม และระดมกาํลงั
ทรัพยากร เพือการลงทุนในสังคมชุมชน โดยไม่หวงัเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน (Couto 1997) 
ความแตกต่างทีสําคญัระหวา่งการประกอบการ ผูป้ระกอบการทางสังคม และองคก์รทีไม่แสวงหา
กาํไร โดยแบ่งตามหลกัสาํคญัดงันี  
 ความแตกต่างระหวา่งการประกอบการ (Entrepreneurship) และการประกอบการทาง
สังคม (Social entrepreneurship) ผูป้ระกอบการทางสังคมมีกลยุทธ์การหารายไดที้อยู่ในขอบเขต
ของพนัธกิจทีตอ้งการแกปั้ญหาสังคมโดยตรง ดว้ยการวา่จา้งผูพ้ิการ คนดอ้ยโอกาส หรือผลิตภณัฑ์
และบริการทีเกิดจากการดาํเนินธุรกิจจะมีส่วนในการแกไ้ขปัญหาสังคม ในขณะทีผูป้ระกอบการ
โดยทวัไปมีความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยการบริจาค การใชว้สัดุทีไม่เป็นพิษในกระบวนการผลิต 
การให้ความเคารพและดูแลลูกจา้ง แต่สิงเหล่านี เป็นแค่การแกปั้ญหาสังคมทางออ้ม ดา้นการเงิน
ผูป้ระกอบการหวงักาํไรเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดาํเนินธุรกิจ โดยทีผูป้ระกอบการทางสังคมยงัคง
เห็นกําไรเป็นเป้าหมาย แต่กําไรทีได้ต้องนํากลับมาลงทุนในธุรกิจเพือประโยชน์ทางสังคม 
(Boschee and McClurg 2003) 

 ความแตกต่างระหวา่งความยงัยืน (Sustainability) และการพึงตนเองอยา่งพอเพียง (Self 

– sufficiency) ความยงัยนืขององคก์รไม่แสวงหากาํไร สามารถบรรลุเป้าหมายทางสังคมไดด้ว้ยบน
พนืฐานของการบริจาค การสนบัสนุนจากรัฐบาลและการหารายได ้โดยปัจจยัทงัหมดนีอยูบ่นความ
เสียง หากไม่สามารถสร้างรายไดด้ว้ยตนเอง ดงันนั ผูป้ระกอบการทางสังคมมุ่งมนัอยูบ่นรากฐาน
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ความยงัยนืและพึงตนเองอยา่งพอเพียง การยืนให้ไดบ้นฐานของรายไดที้หามา เป็นเป้าหมายสําคญั
ของผูป้ระกอบการทางสังคม โดยจะต่างกบัองคก์รไม่แสวงหากาํไร ตอ้งพึงพารายไดแ้ละความเอือ
อารีจากผูอื้น (Boschee and McClurg 2003) 

 ความแตกต่างระหวา่งกลยุทธ์การหารายได ้ (Earned income strategies) และการลงทุน
ธุรกิจเพือประโยชน์ทางสังคม (Social purpose business ventures) พืนฐานสําคญัขององคก์รไม่
แสวงหากาํไรคือ กลยุทธ์การหารายได ้ซึงถือวา่ไม่ไดเ้ป็นการเริมลงทุนทางธุรกิจไม่มีการคาดหวงั
ในการสร้างกาํไรหรือเพือความคุม้ทุน ต่างกบัผูป้ระกอบการทางสังคม มีการลงทุนทางธุรกิจเพือ
ประโยชน์ทางสังคม (Boschee and McClurg 2003) 

 การดาํเนินธุรกิจเพือให้เกิดคุณภาพชีวิตทีดีขึนกับคนส่วนมาก ตอ้งสร้างประโยชน์
ให้กบัสาธารณะ มีการผลักดนัให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางสังคมอยู่เสมอ สามารถสร้างสรรค์และ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และการเปลียนแปลง สามารถใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่นชุมชนและสังคม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอ้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเขม้แข็ง และสามารถ
ดาํเนินการไปไดอ้ย่างต่อเนืองเพือให้ชุมชนและสังคมเกิดการพฒันาศกัยภาพ และสามารถจดัการ
กบัปัญหาทีมีอยูไ่ดด้ว้ยตวัเองอยา่งต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ โดยธุรกิจทีสร้างขึน อาจเป็นธุรกิจที
สร้างรายไดใ้หมี้กาํไรหรือไม่ก็ได ้แต่ตอ้งเป็นธุรกิจทีสามารถเลียงตวัเองได ้และอยูบ่นพืนฐานของ
การพึงพาตนเอง และควบคู่ไปกบัพฒันาคุณภาพสังคมใหดี้ยงิขึน  
 ผูป้ระกอบการทางสังคมทีประสบความสําเร็จทาํให้เกิดการเปลียนแปลงสภาพชุมชน
และสังคม โดยฟืนฟูหรือเพิมตน้ทุนทางสังคม ผา่นการลงทุนในผลผลิตทางสังคม เพือเพิมพูนความ
ตระหนักในการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ผ่านทางกิจกรรมของ
ผูป้ระกอบการทางสังคม สิงเหล่านี ผูป้ระกอบการทางสังคมเป็นผูเ้สริมสร้างแก่ชุมชนและสังคม 
ดังนัน ชุมชนและสังคมสามารถคาดหวงัให้เกิดการพฒันาไปสู่ในระดับทีดีขึนได้ การเป็น
ผูป้ระกอบการทีสามารถพฒันาชุมชนและสังคมให้เจริญควบคู่ไปไปกบัการดาํเนินธุรกิจนนั ตอ้ง
อาศยัความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ แนวทางในการปฏิบัติงาน และองค์ประกอบสําคญัที
สามารถสร้างธุรกิจให้เกิดความยงัยืน เพือเป็นแบบอยา่งทีดีในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม จึงเป็นทางเลือกหนึงของผูป้ระกอบการยุคใหม่ เหมาะสําหรับผูที้
สนใจการดาํเนินธุรกิจพร้อมไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมอย่างยงัยืน และ
ร้านอาหาร  ซี  แอนด์ ซี  ของสมาคมพัฒนาประชากรและสังคม  เป็นตัวอย่างของการเป็น
ผูป้ระกอบการสังคม ทีประสบความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจเพือสังคมมาอยา่งยาวนาน 

 สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน (The Population and Community Development 

Association) องคก์รเอกชนสาธารณประโยชน์ ก่อตงัเมือปี พ.ศ. 2517 โดย ดร.มีชยั วีระไวทยะ เป็น
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ผูก่้อตงัและดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมในปัจจุบนั สมาคมฯ ไดท้าํหนา้ทีเผยแพร่และให้ความรู้เรือง
สุขภาพและการวางแผนครอบครัว รณรงคก์ารใชถุ้งยางอนามยัเพือป้องกนัโรคเอดส์ ดาํเนินงานเพือ
พฒันาสังคมและชุมชน และมุ่งมนัดาํเนินงานพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนและผูด้อ้ยโอกาสให้พน้
จากความยากจนอย่างยงัยืน โดยทิศทางการดาํเนินงานของสมาคมฯ สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวตัถุประสงคห์ลกัเพือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทงัในเขต
ชนบทและเขตเมืองให้ดียิงขึน โดยมีหลกัการดาํเนินงานทีสําคญัคือ ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ 
เขา้มามีส่วนร่วมตอบสนองความตอ้งการของชุมชนทีตนเองอยูอ่าศยั กิจกรรมทีสมาคมฯ ไดเ้ริมตน้
ดาํเนินงาน คือ งานบริการวางแผนครอบครัว และต่อมาไดข้ยายตามกิจกรรมทีจะมุ่งพฒันา เช่น 
บริการงานสาธรณสุขพืนฐาน การพฒันาและส่งเสริมรายได้ในทอ้งถิน การพฒันาแหล่งนาํเพือ
การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ การกระจายอุตสาหกรรมสู่ชนบท เป็นตน้ โดยมีรายไดเ้งินบริจาคจาก
ภาคธุรกิจ ธนาคาร มูลนิธิ สถานทูต และรัฐบาลต่างประเทศ และจากเงินสนบัสนุนจากธุรกิจร้านคา้ 
ทีพกั ร้านอาหาร และธุรกิจปลีกยอ่ยอืนๆ โดยนาํเงินทีไดจ้ากการให้บริการของร้านอาหารหรือจาก
กลุ่มธุรกิจของสมาคมฯ นาํไปใชส้นบัสนุนกิจกรรมพฒันาชนบทและการศึกษาของสมาคมฯ โดย
ธุรกิจทีมีชือเสียงของสมาคมฯ ไดแ้ก่ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี (Cabbages and Condoms) และรีสอร์ท 
เบิร์ด แอนด ์บี (Birds and Bees Resort) เป็นตน้ 
 ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี เป็นหนึงในรูปแบบธุรกิจสนบัสนุนของสมาคมฯ มีทงัหมด 15 

สาขาในประเทศไทย และอีก 2 สาขาในต่างประเทศ เมือปี พ.ศ. 2553 ร้านอาหารซี แอนด์ ซี ไดถู้ก
รับเลือกให้เป็น หนึงในกิจการเพือสังคมนาํดี 50 องคก์ร จากการคดัเลือกของหน่วยงานชนันาํใน
ประเทศไทย (คณะวิจยัโครงการกิจการเพือสังคมนาํดี 2553) และความมีชือเสียงของร้านอาหาร ซี 
แอนด ์ซี ยงัเป็นทีสนใจแก่นกัวจิยัชาวต่างชาติ บทความวจิยัของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี ไดถู้กตีพิมพ์
ในวารสารของมหาวทิยาลยัออ๊กซฟอร์ด (Ebrahim 2009) ไดเ้ป็นกรณีศึกษาเรืองธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศทีประสบความสําเร็จในระดับโลกของศูนย์วอลล์เลซ องค์กรไม่แสวงหากําไรใน
สหรัฐอเมริกา (Wallace Center at Winrock Internation 2009) และถูกยกเป็นตวัอยา่งของเครือข่าย
ร้านอาหารในฐานะผูป้ระกอบการทางสังคมของสถาบนัเวิลด์วอรตซ์  องค์การวิจยัอิสระด้าน
สิงแวดลอ้มในสหรัฐอเมริกา (The Worldwatch Institute 2010) อีกทงัยงัเป็นหนึงหวัขอ้ของหนงัสือ
เรียนในต่างประเทศทีชือ The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business 
(Visser 2011) 

 ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นรูปแบบของการประกอบการในฐานะ
ผูป้ระกอบการทางสังคม จัดตังขึนเมือปี พ.ศ.2547 ถือกาํเนิดจาก “ศูนย์พฒันาชนบทแบบ
ผสมผสานราชบุรี” ซึงเป็นหนึงในหน่วยงานของสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน เพือเป็น
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ศูนยก์ลางการดาํเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี ดว้ยการสนบัสนุนงบประมาณจากกลุ่มในเครือ
ของบริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของร้านอาหาร ซี 
แอนด์ ซี มีวตัถุประสงค์จดัตงัขึน เพือเป็นหน่วยงานสนบัสนุนให้กบัสมาคมพฒันาประชากรและ
ชุมชน และเพือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 84 หมู่บา้น 9 ตาํบล 4 อาํเภอ ประกอบดว้ย 
อาํเภอเมือง อาํเภอโพธาราม อาํเภอดาํเนินสะดวก และอาํเภอบางแพ ของจงัหวดัราชบุรี  
 ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ดาํเนินกิจการโดย บริษทั พุน้อยพฒันา จาํกดั ผู้
ก่อตงับริษัทคือ คุณธวชัชัย ไตรทองอยู่ ผูซึ้งดํารงตาํแหน่งประธานกรรมบริษัท และยงัดาํรง
ตาํแหน่งเลขาธิการสมาคมพฒันาประชากรและชุมชนในปัจจุบนั ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี ประกอบดว้ยกิจการร้านอาหาร ทีพกั และหอ้งประชุม และเป็นหน่วยงานสนบัสนุนงานของ
สมาคมฯ เพือการส่งเสริมอาชีพ กระจายอุตสาหกรรมสู่ชนบท เพือสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนใน 
4 อาํเภอของจงัหวดัราชบุรี โดยเนน้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานเอกชนในทอ้งถิน พร้อมทงัยงัเปิดใหเ้ป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทงัใน
ประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากเป็นสถานทีให้บริการกบัประชาชนในด้านแลกเปลียน
ความรู้ผา่นทางการอบรมสัมมนาแลว้ ยงัเป็นศูนยก์ลางการให้บริการขอ้มูลข่าวสาร เพือเพิมโอกาส
และช่องทางการตลาดให้กบัผูป้ระกอบการ และเพือให้กลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนในพืนทีไดมี้ช่องทาง
การกระจายสินคา้เพิมมากขึนดว้ย 

 โครงการเพือพฒันาสังคมของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี  สาขาราชบุรีนนัไดเ้กิดขึนก่อน
การก่อตงัร้านอาหาร โดยอยู่ภายใตก้ารสนับสนุนของบริษทัต่างๆ เช่นโครงการ ปตท. พฒันา
หมู่บา้นตามแนวท่อส่งก๊าซสหภาพพม่า และโครงการจากหน่วยงานภาครัฐอืนๆ เพือพฒันาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดลอ้มในพืนที โดยโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือยกระดบัชุมชน 
ถือเป็นการดาํเนินกิจกรรมหลกัเพือสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชน ขจดัความยากจน มีการส่งเสริม
ความรู้ เพือชุมชนไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง และเพือความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึน และ
กา้วพร้อมไปกบัการดาํเนินธุรกิจร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี อยา่งยงัยืน เพือนาํกาํไรทีได้
ส่วนหนึง สามารถนาํกลบัไปพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งต่อเนืองเช่นเดียวกนั 

 จากความสําคญัทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสนใจการศึกษาเกียวกบั การสร้างธุรกิจอย่าง
ยงัยืนของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ในฐานะผูป้ระกอบการทางสังคม หน่วยธุรกิจ
สนับสนุนของสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน เพือดาํเนินธุรกิจในฐานะผูป้ระกอบการทาง
สังคม ทีสามารถสร้างสรรค์นวตักรรมและต่อยอดต้นทุนทางสังคม โดยบทความทีตีพิมพ์ใน
ต่างประเทศ กรณีศึกษาทีถูกบรรจุอยูใ่นหลกัสูตรสถาบนัการศึกษาชนันาํระดบัโลก และการถูกยก
ใหเ้ป็นตวัอยา่งผูป้ระกอบการทางสังคมทีมือชือเสียง เป็นทีประจกัษไ์ดว้า่ รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ
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ของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี (Cabbages and Condoms) สามารถสร้างแนวทางการเป็น
ผู ้ประกอบการทางสังคมทีดี มีรูปแบบการพัฒนาชุมชนและสังคมทีประสบผลสําเร็จ ด้วย
องคป์ระกอบสาํคญัและสามารถสร้างธุรกิจไดอ้ยา่งยงัยนื 

 ดงันนั ผูว้ิจยัจึงศึกษา โดยการนาํเสนอแนวคิดทีเป็นพืนฐานของการเป็นผูป้ระกอบการ
ทางสังคม แนวคิดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพฒันาชุมชนและสังคมอย่างยงัยืน แนวคิด
เกียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจทีร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 

สาขาราชบุรีไดป้ระยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินธุรกิจ เพือเป็นแนวทางในการศึกษา และเพือเป็นแนวทาง
แก่ผูป้ระกอบการและผูที้สนใจ ผูที้ตอ้งการเป็นส่วนหนึงในการช่วยเหลือชุมชน และแกไ้ขปัญหา
สังคมในรูปแบบของผูป้ระกอบการทางสังคม 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพือศึกษาการให้ความหมาย ผูป้ระกอบการทางสังคม ของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 

สาขาราชบุรี  
 2. เพือศึกษารูปแบบการพฒันาชุมชนและสังคมของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี 

 3. เพือศึกษาองค์ประกอบการสร้างธุรกิจอย่างยงัยืน ของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี  
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 การศึกษาเกียวกบั การสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี 
ในฐานะผูป้ระกอบการทางสังคม ไดท้าํการศึกษาการให้ความหมาย รูปแบบการพฒันาชุมชนและ
สังคม และองค์ประกอบการสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนของผูป้ระกอบการทางสังคม เป็นงานวิจยัเชิง
คุณภาพ ใช้การวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Study) เพือเข้าถึงความหมายของ
ผูป้ระกอบการสังคม จากการศึกษาปรากฏการณ์ทีชีวิตบุคคลได้ประสบมา ประสบการณ์การ
ปฏิบติังานประจาํวนัและประสบการณ์ชีวติ เป็นแนวทางการวิจยั โดยแบ่งขอบเขตการวิจยัออกเป็น 
3 ดา้น ดงัต่อไปนี 

 1. ขอบเขตดา้นเนือหา  
  เพือศึกษาการให้ความหมาย ผูป้ระกอบการทางสังคม ของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
สาขาราชบุรี โดยศึกษารูปแบบกิจกรรมพฒันาชุมชนและสังคม และองคป์ระกอบทีสร้างธุรกิจอยา่ง
ยงัยืน โดยศึกษาเฉพาะบุคคล คือ ผูบ้ริหาร เจา้หน้าที ชุมชนและรวมไปถึงประชาชนในพืนที 
เพือให้ได้ความหมายของการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม  และรับทราบรูปแบบของการพฒันา
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ชุมชนและสังคม และองคป์ระกอบทีทาํให้ธุรกิจเกิดความยงัยืน โดยยึดหลกัแนวคิด ดงันี แนวคิด
ผูป้ระกอบการทางสังคม แนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพฒันาชุมชนและสังคม
อย่างยงัยืน แนวคิดเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ และ
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 2. ขอบเขตดา้นประชากรและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

  ประชากรทีจะทาํการศึกษาในครังนี คือ ผูบ้ริหารและเจา้หน้าทีของร้านอาหาร ซี 
แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ชุมชน และประชากรในชุมชนทีอาศยัอยูใ่นพืนที 4 อาํเภอดงัต่อไปนี อาํเภอ
เมือง อาํเภอโพธาราม อาํเภอดาํเนินสะดวก และอาํเภอบางแพ 

  ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากองคก์ร คือ ผูอ้าํนวยการ
ศูนย์พฒันาชนบทผสมผสานราชบุรีและผูจ้ดัการทวัไป ผูจ้ดัการร้านอาหาร เจ้าหน้าทีการเงิน 
เจา้หน้าทีธุรการ ของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากชุมชน คือ กาํนัน 
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เกษตรกรชาํนาญการ พนกังาน เจา้ของธุรกิจ และชาวบา้นทวัไป 
ของประชากรในพืนที 4 อาํเภอ พืนทีรับผดิชอบของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี 

 3. ขอบเขตดา้นเวลา  
  ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษา ตงัแต่เดือน กนัยายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 

รวมระยะเวลา 7 เดือน  
 

ประโยชน์ทไีด้รับ 

 1. ไดท้ราบถึงความหมายการเป็น “ผูป้ระกอบการทางสังคม” ของร้านอาหาร ซี แอนด ์
ซี สาขาราชบุรี ในการดาํเนินธุรกิจ เพือการพฒันาชุมชนและสังคม โดยผลการศึกษาทีได ้สามารถ
นาํไปเป็นตวัอย่างและเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการรายอืนๆ ไดต่้อไป เพือ
ช่วยสร้างรูปแบบ แนวทางวตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการประกอบธุรกิจได ้

 2. ไดท้ราบถึงรูปแบบกิจกรรมการพฒันาชุมชนและสังคม ของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
สาขาราชบุรี ในการดาํเนินงานเพือพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยผลการศึกษาทีได ้สามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชแ้ก่ผูป้ระกอบการรายอืนๆ หรือผูที้สนใจงานดา้นการพฒันาชุมชนและสังคม  
 3. ได้ทราบถึงการสร้างธุรกิจอย่างยงัยืน ของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ว่า
เพราะเหตุใด การดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดความยงัยนื จึงจาํเป็นทีตอ้งมีองคป์ระกอบต่างๆ เพือเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งของธุรกิจ และนาํไปสู่ความยงัยนืในการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการทางสังคม
ได ้
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 4. ผลการวิจัยทีได้ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเป็น
ผูป้ระกอบการ และเป็นแนวทางการสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนของผูป้ระกอบการรายอืนๆ ในอนาคต 
และยงัสามารถเป็นแนวทางให้กบัการวางโครงสร้างทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ เพือให้เกิดการ
พฒันา ปรับเปลียนรูปแบบการดาํเนินธุรกิจใหเ้ขา้กบัยคุสมยั 

 5. เป็นพืนฐานในการศึกษา สําหรับผูส้นใจ เรืองผูป้ระกอบการทางสังคม รูปแบบการ
พฒันาชุมชนและสังคม และการสร้างธุรกิจอยา่งยงัยนืต่อไป 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 การศึกษาเรือง กระบวนการสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี ในฐานะผูป้ระกอบการทางสังคม  ผูศึ้กษาวิจยัมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาการเป็น
ผูป้ระกอบการทางสังคม กระบวนการสร้างธุรกิจอยา่งยงัยนื และศึกษากลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการทางสังคม ไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดยกาํหนดประเด็นการนาํเสนอ 
ดงัต่อไปนี 

 1. ประวติั ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี (Cabbages and Condoms) สาขาราชบุรี     
 2. แนวคิดผูป้ระกอบการทางสังคม 

 3. แนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 4. แนวคิดการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งยงัยนื 

 5. แนวคิดเกียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคม  

 6. แนวคิดเกียวกบักลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจ 

 7. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
 

1. ประวตัิ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี (Cabbages and Condoms) สาขาราชบุรี 

 1.1 สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน (The Population and Community 

Development Association: PDA) 
 สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน หรือ PDA องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ 
ก่อตงัเมือปี พ.ศ. 2517 โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ เป็นผูก่้อตงัและดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมใน
ปัจจุบนั PDA ทาํหน้าทีเผยแพร่และให้ความรู้เรืองสุขภาพและการวางแผนครอบครัว รณรงคก์าร
ใชถุ้งยางอนามยัเพือป้องกนัโรคเอดส์ ดาํเนินงานเพือพฒันาสังคมและชุมชน และมุ่งมนัดาํเนินงาน
พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน ผูด้้อยโอกาสให้พน้จากความยากจนอย่างยงัยืน โดยทิศทางการ
ดาํเนินงานของสมาคมฯ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวตัถุประสงคห์ลกั
เพือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทงัในเขตชนบทและเขตเมืองให้ดียิงขึน โดยมีหลักการ
ดาํเนินงานทีสําคญัคือ ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ เขา้มามีส่วนร่วมตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนทีตนเองอยูอ่าศยั กิจกรรมทีสมาคมฯ ไดเ้ริมตน้ดาํเนินงาน คือ งานบริการวางแผนครอบครัว 
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และต่อมาไดข้ยายตามกิจกรรมทีจะมุ่งพฒันา เช่น บริการงานสาธรณสุขพืนฐาน การพฒันาและ
ส่งเสริมรายได้ในท้องถิน การพฒันาแหล่งนําเพือการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ การกระจาย
อุตสาหกรรมสู่ชนบท เป็นตน้ โดยมีรายไดเ้งินบริจาคจากภาคธุรกิจ ธนาคาร มูลนิธิ สถานทูต และ
รัฐบาลต่างประเทศ และจากเงินสนับสนุนจากการดําเนินธุรกิจทีพกั ร้านค้า ร้านอาหาร เช่น 
ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี (Cabbages and Condoms Restaurant) เบิร์ด แอนด์ บี รีสอร์ท (Bird and Bee 

Resort) และบริษทัธุรกิจเพือพฒันาการศึกษาและชนบทจาํกดั โดยนาํเงินทีไดจ้ากกลุ่มธุรกิจของ
สมาคมฯไปใช้สนบัสนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตของขุมชนในชนบท และเพือการศึกษาวิจยั
ของสมาคมฯ ตงัแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนั ทางสมาคมฯ มีการสรรหาบุคคลหรือองค์กรผูท้าํ
ความดีเพือสังคมดา้นการพฒันาสังคมชนบท เพือรับการเชิดชูเกียรติและรับรางวลัผูท้าํความดีเพือ
สังคม ภายใต้ชือ “รางวลัมีชัย วีระไวทยะ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย” เพือเป็นการส่งเสริมให้บุคคลหรือองค์กร ทีดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมให้สามารถ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเนืองและยงัยนื (สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 2553) 

 สมาคมพฒันาประชากรและชุมชนเริมตน้การดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมและเป็นที
รู้จกัแพร่หลายมากทีสุดคือ โครงการงานบริการวางแผนครอบครัวชุมชน  โดยมีคาํขวญัประจาํ
โครงการทีว่า “มีลูกมากจะยากจน” สมาคมฯ ได้รับทุนสนับสนุนจาก  International Planned 

Parenthood Federation (IPPF) ร่วมมือกบัอาสาสมคัรชาวบา้นในการเผยแพร่ความรู้เกียวกบัการ
วางแผนครอบครัว และไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ดร.มีชยั สามารถทาํให้ประชาชน
พดูคุยถึงเรืองการคุมกาํเนิดและการใชถุ้งยางอนามยัไดอ้ยา่งปกติ ซึงสมยัก่อนถือเป็นเรืองทีไม่นิยม
นาํมาพดูกนั จึงทาํใหค้นส่วนมากเรียกถุงยางอนามยัวา่ “ถุงยางมีชยั” เมืออตัราการเกิดลดลงไดต้าม
เป้าหมายของการดําเนินโครงการ ทางสมาคมฯ ได้ขยายขอบเขตกิจกรรมในการช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสดว้ยการพฒันาอาชีพ และเมือโรคเอดส์ไดแ้พร่ระบาดมาถึงประเทศไทย ทางสมาคมฯ 
ไดมี้การรณรงค์การมีเพศสัมพนัธ์อย่างปลอดภยัดว้ยการใช้ถุงยางอนามยั เพือลดและป้องกนัการ
แพร่เชือเอดส์ไดอ้ยา่งเป็นผลสาํเร็จ (สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 2553) 

 โครงการล่าสุดของทางสมาคมคือ บริษทัธุรกิจเพือพฒันาการศึกษาและชนบทจาํกดั  
(Business for Rural Education and Development Company Limited) หรือ BREAD เป็นธุรกิจเพือ
สังคม มีวตัถุประสงคเ์พือหารายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของ ชุมชน
ในชนบทให้ดีขึน ยึดหลกัการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม มีจุดยืนทีชดัเจนใน
การช่วยเหลือสังคม เพือพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานให้เทียบเท่าองค์กรธุรกิจเอกชนชนันาํ 
จดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ สร้างคุณค่าเชิงธุรกิจแก่องค์กรธุรกิจและผูบ้ริโภค โดยคดัสรรสินคา้
และบริการทีมีคุณภาพเป็นหลกั ใหค้วามสาํคญักบัพนัธมิตรทางธุรกิจทีมีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม
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ร่วมกัน ตลอดจนผูป้ระกอบการในชุมชน  รวมถึงงานฝึกอบรมสัมมนาเพือพฒันาองค์กร  และ
ประสานกิจกรรมเพือการพฒันาสังคมร่วมกนั จึงทาํให้เกิด “ขา้วโรงเรียน” ผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิ 
100% ในลักษณะข้าวถุงเพือการบริโภค  ผลิตภัณฑ์นีผลิตโดยความร่วมมือของนักเรียน ครู 
ผูป้กครองและชุมชนใกลเ้คียงของโรงเรียนลาํปลายมาศพฒันา โรงเรียนทีจดัตงัขีนโดยสมาคมฯ ใน
ปี พ.ศ. 2546 โดยมีมูลนิธิเจมส์คลาร์คแห่งประเทศองักฤษเป็นผูส้นับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างและการดาํเนินการ โรงเรียนนีพฒันาเป็นการศึกษาแบบใหเ้ปล่าเพือสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ใน
ชนบท เพือใหไ้ดรั้บโอกาสเขา้ถึงการศึกษาทีดี โดยมีวิสัยทศัน์คือ ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข เต็ม
ศกัยภาพ เป็นคนดีและคนเก่ง พร้อมดว้ยคุณธรรม ภูมิปัญญา โดยชูคาํขวญัวา่ “ขา้วทุกคาํ เพือสร้าง
เด็กดีและขจดัความยากจน” ออกจาํหน่ายเมือ พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ปัจจุบนัวางจาํหน่ายทีท็อป
ซูเปอร์มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ ด ฮอลล ์ร้านใบจาก และร้านเลมอนกรีนโดยมี BREAD เป็นผูจ้ดัจาํหน่าย 

(สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 2553) 

 ด้วยความมุ่งมนัเพือการพฒันาสังคม และคุณภาพประชากรของสมาคมพฒันา
ประชากรและชุมชนกวา่ 38 ปีทีผา่นมา สมาคมฯ ไดรั้บรางวลัจากทางดา้นสังคม สาธารณสุข ทงัใน
และต่างประเทศมากมาย เช่น ปี พ.ศ. 2553 รางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 
2551 รางวลั สโคลสําหรับผูป้ระกอบการทางสังคม (Skoll Award for Social Entrepreneurship) ปี 
พ.ศ. 2549 ดร.มีชยัไดรั้บเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 60 ฮีโร่ของเอเชีย โดยนิตยสารไทม ์เป็นตน้  
 ววิรรณ ธาราหิรัญโชติ (2553) ไดส้รุปหลกัการดาํเนินงานของสมาคมเพือนาํไปสู่ให้
เกิดความสาํเร็จไดอ้ยา่งยงัยนืไดด้งันี  

 1. ทาํใหค้นเกิดนอ้ยลง ดว้ยการวางแผนครอบครัว  
 2. ทาํให้คนตายนอ้ยลงดว้ยสุขภาพทีดีขึน และการใชถุ้งยางอนามยัเพือป้องกนัโรค
เอดส์  
 3. ทาํใหค้นจนนอ้ยลงดว้ย ดว้ยการพฒันาชุมชนดว้ยหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. ทาํใหค้นโง่นอ้ยลงดว้ยการใหทุ้นการศึกษา จดัตงัโรงเรียนตน้แบบทีมีคุณภาพ  
 5. ทาํให้คนงกนอ้ยลง โดยพยายามสร้างจิตสาธารณะ ร่วมแบ่งปันช่วยเหลือ และ
ร่วมเป็นอาสาสมคัร  
 สมาคมฯ เป็นองคก์รสาธารณะทีมุ่งหวงัการพฒันาเพือให้เกิดการเปลียนแปลงของ
สังคม เพือยกระดบัสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ซึงสอดคล้องกบัหลกัปฏิบติัของการเป็น
ผูป้ระกอบการทางสังคม 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 12 

 1.2 ความเป็นมาของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี (Cabbages and Condoms) 

  ร้านอาหาร Cabbages and Condoms หรือ ซี แอนด์ ซี เป็นหนึงในรูปแบบของการ
ดาํเนินธุรกิจของสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน (The Population and Community 

Development Association: PDA) ซึงจดัตงัขึนเพือวตัถุประสงคเ์ป็นหน่วยงานสนบัสนุนการดาํเนิน
กิจกรรมเพือพฒันาสังคมของสมาคมฯ สนบัสนุนงานดา้นการวางแผนครอบครัว และรณรงคก์าร
ป้องกนัการติดเชือจากโรคเอดส์ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี มีลกัษณะเป็นร้านอาหารขนาดกลาง มี
เครือข่ายการดาํเนินธุรกิจกระจายอยูท่วัทงัประเทศไทย ในแต่ละสาขาจะให้บริการอาหารไทย ดว้ย
วตัถุดิบ ส่วนประกอบของอาหารทีปราศจากสารเคมีปนเปือน โดยแหล่งทีมาของวตัถุดิบ ส่วนหนึง
มาจากไร่ ฟาร์ม และสวนเกษตร ของสมาคมฯ และอีกส่วนหนึงจดัซือมาจากชาวสวน ชาวไร่ใน
ทอ้งถินนนั เพือให้ไดว้ตัถุดิบทีสดใหม่อยูเ่สมอ และร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี หลายๆ สาขามีการจดั
จาํหน่ายสินคา้พืนเมือง สินคา้หตัถกรรมจากชุมชนรอบโดยรอบ ดว้ยหลกัการซือขายทีเป็นธรรมแก่
ประชากรในพืนที (สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 2553) 

  รูปแบบการดาํเนินการของ Cabbages and Condom หรือ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี ถูก
สร้างขึนจากแนวคิดของ ดร.มีชยั วรีะไวทยะ ผูก่้อตงัสมาคมฯ ทีเรียกวา่ “ความยงัยืนขององคก์รไม่
แสวงหากาํไร” (NGO Sustainability) คือ การหาเงินบริจาคดว้ยตวัเอง หรือการสร้างธุรกิจยอ่ยๆ 
เพือนาํกาํไรไปสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ทีมาของชือ Cabbages and Condoms หรือ 
กะหลาํปลีและถุงยางอนามยั ไดม้าจากความสาํเร็จของสมาคมฯ ดว้ยโครงการวางแผนครอบครัวใน
ชุมชนชุมชน ซึงเปรียบใหเ้ห็นวา่ ถุงยางอนามยัมีอยูท่วัไป เหมือนการเห็นกะหลาํปลีวางขายอยูต่าม
ทอ้งตลาด ถือไดว้่าโครงการนี ไดเ้ปลียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมของคนไทยเกียวกบัถุงยาง
อนามยั ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาแรกตงัอยู่ที ถนนสุขุมวิท 12 กรุงเทพมหานคร โดยในปี พ.ศ. 
2548 สาขาสุขุมวิทสามารถบริจาคเงินให้กบัสมาคมฯ ไดเ้กือบลา้นบาทเพียงสาขาเดียว และในปี 
พ.ศ. 2550 สามารถบริจาคไดถึ้ง 1.7 ลา้นบาท ปัจจุบนัร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี มี 7 สาขาทวัประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย บุรีรัมย ์และราชบุรี และอีก 2 

สาขาในต่างประเทศไดแ้ก่ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ และกรุงโตเกียว ประเทศญีปุ่น โดยทุก
สาขาทงัในและต่างประเทศ มีวตัถุประสงค์เพือร่วมกนัสนับสนุนกิจกรรมเพือพฒันาสังคมของ
สมาคมฯ (สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 2553) 

  จุดเด่นของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี อยู่ทีรสชาติอาหารทีอร่อย ราคาเหมาะสม และ
บรรยากาศดี โดยมีคาํขวญัของร้านวา่ “อาหารของทางร้านรับประกนัไม่ทาํให้เกิดการตงัครรภ”์  ชือ
รายการอาหารมีความโดดเด่น ทาํให้เกิดการจดจาํ เช่น ยาํถุงยาง อาหารจานหลกัซึงมีอยู่ทุกสาขา
ของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี โดยลูกคา้ทุกท่านจะไดรั้บของทีระลึกจากทางร้านหลงัจากรับประทาน
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อาหารคือ ถุงยางอนามยั ซึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของทางร้าน ทีช่วยการเผยแพร่เรืองการ
คุมกาํเนิด การวางแผนครอบครัว และการป้องกนัการติดเชือโรคเอดส์ และลูกคา้สามารถยงัเป็น
ส่วนหนึงในการช่วยเหลือสังคม เพราะกาํไรส่วนหนึงของทางร้าน จะถูกบริจาคใหก้บัสมาคมฯ เพือ
สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมต่อไป (สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 2553) 

 1.3 ประวตัิ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี 

  ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี จดัตงัขึนเมือปี พ.ศ.2549 ตงัอยู่เลขที 75 หมู่ 7 
ตาํบลบา้นเลือก อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี การดาํเนินธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี ถูก
พฒันามาจาก “ศูนยพ์ฒันาชนบทแบบผสมผสานราชบุรี” ซึงเป็นหนึงในหน่วยงานของสมาคมฯ มี
วตัถุประสงคจ์ดัตงัขึนเพือ เป็นหน่วยงานสนบัสนุนให้กบัสมาคมฯ เป็นศูนยก์ลางการดาํเนินงาน
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี และเพือพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 84 หมู่บา้น 9 ตาํบล 4 

อาํเภอ ประกอบด้วย อาํเภอเมือง อาํเภอโพธาราม อาํเภอดาํเนินสะดวก และอาํเภอบางแพ ของ
จงัหวดัราชบุรี เพือการส่งเสริมอาชีพ กระจายอุตสาหกรรมสู่ชนบท และเพือสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนใน 4 อาํเภอของจงัหวดัราชบุรี (สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 2553) 

 ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ดาํเนินกิจการโดย บริษทั พุน้อยพฒันา จาํกดั 
ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท ผูก่้อตงัคือ คุณธวชัชยั ไตรทองอยู ่ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรม
บริษทั และยงัดาํรงตาํแหน่ง เลขาธิการสมาคมพฒันาประชากรและชุมชนในปัจจุบนั ร้านอาหาร ซี 
แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ดาํเนินธุรกิจในรูปแบบบริษทัจาํกดั ประกอบด้วยกิจการร้านอาหาร ทีพกั 
และห้องประชุม ปัจจุบนัมีพนกังานประจาํ 45 คน และพนกังานสัญญาจา้งอีก 40 คน มีโครงสร้าง
บริษทัเหมือนกบับริษทัจาํกดัทวัไป ซึงประกอบไปดว้ย เจา้หนา้บริหารระดบัสูง เจา้หนา้ทีบริหาร 
และพนกังานทวัไป โดยมีรูปแบบการใหบ้ริการดงัต่อไปนี 

 1. ร้านอาหาร รองรับลูกคา้ไดม้ากสูงสุดถึง 200 ท่าน เปิดให้บริการทุกวนั ตงัแต่
เวลา 08.00-20.00 น. โดยใหบ้ริการตามส่วนชือพืนทีดงัต่อไปนี หอ้งนางรอง ห้องลาํปลายมาศ หอ้ง
เชียงราย และห้องราชบุรี อีกทงัยงัมีให้บริการกาแฟสด “ดอยชา้ง” และภายในบริเวณร้าน ยงัเปิด
เป็นสถานทีจัดจาํหน่ายสินค้าพืนเมือง ผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพสําเร็จรูป และของทีระลึกจาก 
Cabbages and Condoms อีกดว้ย 

  นอกจากบริการดา้นอาหาร กาแฟสด และผลิตภณัฑ์ต่างๆ แลว้ ยงัมีบริการรับจดั
เลียงอาหารบุฟเฟ่ต ์ซึงจาํนวนทีสามารถรองรับไดข้นัตาํอยูที่ 100 ท่าน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

  อาหารเชา้  ราคา  120 บาท/คน/เมือ 

  อาหารกลางวนั  ราคา  150 บาท/คน/เมือ 

  อาหารเยน็  ราคา  180 บาท/คน/เมือ 
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 2. ทีพกั เปิดหอ้งพกัใหบ้ริการทงัหมด 42 หอ้ง มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

  หอ้งพกั VIP  ราคา 1,690 บาท/คืน จาํนวน   1 หอ้ง  

  หอ้งพกัเตียงเดียว/คู่ ราคา        790 บาท/คืน จาํนวน 41 หอ้ง  

  เตียงเสริม  ราคา    300 บาท/คืน 

  และใหบ้ริการอินเตอร์เนตไร้สายฟรี ไม่จาํกดัเวลา 
 3. หอ้งประชุมสัมมนา มีใหบ้ริการทงัหมด 3 หอ้ง มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

  หอ้งประชุมโพธาราม ราคา 2,500 บาท/คืน รองรับคนได ้ 90 ท่าน 

  หอ้งประชุมท่าราบ ราคา 2,500 บาท/คืน รองรับคนได ้ 90 ท่าน 

  หอ้งประชุมแพงพวย ราคา 1,500 บาท/คืน รองรับคนได ้ 30 ท่าน 

 

สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน 

ผู้บริหารสมาคมฯ
เป็นผู้ถอืหุ้น

บริษัท พนุ้อยพฒันา 
จํากัด

ร้านอาหาร ซี แอนด์ 
ซี สาขาราชบุรี

กําไรส่วนหนึง

กิจกรรมเพอืพฒันา
คุณภาพชีวิตประชากร

 
 

ภาพที 1  รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี 
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 ภายในร้านอาหารยงัมีการจดัสาธิตแปลงเกษตรปลอดสารพิษ และบ่อเลียงปลา เพือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนพืนทีโดยรอบ และผลิตผลส่วนหนึง ถูกจดัส่งเขา้เป็นวตัถุดิบ
ให้กบัร้านอาหารเองดว้ย จึงมนัใจไดว้่า อาหารของทางร้าน ซี แอนด์ ซี มีความสะอาด ปราศจาก
สารพิษ และรสชาติเป็นเลิศ ทงันี ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ไดรั้บรางวลัสุดยอดห้องนาํ
ระดบัประเทศปี พ.ศ. 2552 จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข โดยร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี ได้ตระหนักถึงการพฒันา บาํรุงรักษาห้องนําให้มีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภยั ได้
มาตรฐาน เพือเป็นตวัอยา่ง ร่วมณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ และเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ให้แก่ประชากร
ในพืนทีให้เห็นความสําคญัของห้องนาํ เพือเสริมสร้างสุขอนามยัทีดีแก่ชุมชน ซึงสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคห์นึงของสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน (สาํนกังานประชาสัมพนัธ์ จงัหวดัราชบุรี 
2552) 
 ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี มีเป้าหมายพฒันาสังคมโดยเนน้กระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนในทอ้งถิน พร้อมทงัยงัเปิด
ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี ใหเ้ป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทงัในประเทศและ
ต่างประเทศ นอกเหนือจากเป็นสถานทีให้บริการกบัประชาชนในดา้นแลกเปลียนความรู้ผ่านช่อง
ทางการอบรมสัมมนาแล้ว ยงัเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพือเพิมโอกาสและ
ช่องทางการตลาดให้กบัผูป้ระกอบการ และกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุมชนในพืนทีไดมี้ช่องทางการกระจาย
สินคา้เพิมมากขึนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพือยกระดบัชุมชน ถือเป็นการดาํเนินกิจกรรมหลกั
เพือสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน ขจดัความยากจน มีการส่งเสริมความรู้ เพือชุมชนไดเ้กิดการเรียนรู้
อยา่งต่อเนือง และเพือความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ขึน  
 

2. แนวคิดผู้ประกอบการทางสังคม 

 แนวคิดผูป้ระกอบการทางสังคมไดถู้กประยกุตจ์ากความคิดทีแทรกอยูใ่นผูป้ระกอบการ 
และถูกร่างมาจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์ทางธุรกิจ เพือพยายามจะแก้ไขปัญหาสังคม ดังนัน
ผูป้ระกอบการทางสังคม จึงเป็นจาํพวกหนึงในลกัษณะของผูป้ระกอบการ (Dees 1998) คือ บุคคลที
เป็นผูป้ระกอบการในรูปแบบการดาํเนินธุรกิจเพือสังคม ผูป้ระกอบการทางสังคมจะใชโ้ครงสร้าง
ขององคก์รทาํงานร่วมกบัชุมชนอยา่งยงัยืน เป็นไดท้งัเจา้ของแนวคิดนวตักรรมใหม่ๆ ทีทาํให้เกิด
การเปลียนแปลงทางสังคม และนาํการเป็นผูป้ระกอบการ เป็นแรงผลกัดนัเพือให้บรรลุเป้าหมาย
ของการเปลียนแปลงทางสังคม ถา้หากผูป้ระกอบการทางสังคมไดร่้วมมือกนักบัธุรกิจทีดาํเนินการ
เพือความรับผิดชอบต่อสังคม  ผลลัพท์ทีได้จะเท่ากันกับ  บุคคลทีใช้ธุรกิจเพือให้เกิดการ
เปลียนแปลงทางสังคมนนัเอง 
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 2.1 กจิการเพอืสังคม (Social Enterprise) 

  โกศล ดีศีลธรรม (2554) นิยามว่ากิจการเพือสังคม เป็นการพฒันาต่อยอดจาก
แนวความคิดการรับผิดชอบต่อสังคม เน้นความร่วมมือ เอือเฟือ และไม่เบียดเบียนกนั เพือแกไ้ข
ปัญหาสังคม สิงแวดลอ้ม พร้อมกบัการสร้างรายไดอ้ย่างยงัยืน ในขณะทีหลายประเทศเกิดภาวะ
วกิฤติทางเศรษฐกิจโลก ทาํใหบ้างบริษทัตอ้งปิดตวัลง แต่กิจการเพือสังคมสามารถเจริญเติบโตและ
มนัคงกว่า เพราะการดาํเนินธุรกิจของกิจการเพือสังคมไม่ไดค้าํนึงถึงผลประกอบการของบริษทั
เพียงอยา่งเดียว จึงทาํใหกิ้จการเพือสังคมเกิดความยงัยนือยา่งแทจ้ริง 

  กฤษดา เรืองอารียรั์ชต์ (2553) กล่าวไวว้า่ กิจการเพือสังคมมีแนวคิดหลกัสําคญัคือ 
การเป็นองคก์รทีมุ่งสร้างประโยชน์เพือสังคม คลา้ยคลึงกบัเป้าหมายขององคก์รพฒันาเอกชน แต่มี
ระบบการจดัการทีมีประสิทธิภาพอยา่งภาคธุรกิจ สามารถสร้างรายไดเ้พือให้กิจการสามารถดาํรง
อยูไ่ดอ้ยา่งยงัยนื เป็นกลไกแบบใหม่ของสังคมทีมีส่วนช่วยในการพฒันาประเทศให้ดีขึน อาจเรียก
ได้ว่า กิจการเพือสังคมคือ “ธุรกิจสายพนัธ์ุใหม่” ทีกาํลงัเขา้มาเปลียนแปลงวิธีการพฒันาสังคม
แบบเดิม และมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาสังคม 

  ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างเสริมกิจการเพือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 
2554 มีผลบงัคบัวนัที 15 พฤษภาคม 2554 นิยามวา่  
  กิจการเพือสังคม หมายความว่า การทีภาคเอกชนซึงเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
ชุมชน ไดป้ระกอบกิจการหรือดาํเนินการโดยมีเป้าหมายอยา่งชดัเจนตงัแต่เริมตน้เพือแกไ้ขปัญหา
และพฒันาชุมชน สังคมหรือสิงแวดลอ้มเป็นหลกั และมีรายรับจากการขาย การผลิตสินคา้ หรือการ
ให้บริการซึงมิได้ มุ่งสร้างกาํไรสูงสุดต่อผูถื้อหุ้นหรือเจา้ของกิจการหรือการดาํเนินการ รวมทงัมี
ลกัษณะพิเศษ ดงัต่อไปนี (สาํนกันายกรัฐมนตรี 2554) 
  1. มีกระบวนการผลิต การดาํเนินกิจการ หรือการดาํเนินการในส่วนของผลิตภณัฑ ์
หรือบริการซึงมิไดก่้อใหเ้กิดผลเสียในระยะยาวต่อสุขภาวะ สังคม และสิงแวดลอ้ม 

  2. มีการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้

  3. มีศกัยภาพทีจะมีความยงัยนืทางการเงินไดด้ว้ยตนเอง 

  4. ผลกาํไรส่วนใหญ่จากการประกอบกิจการหรือการดาํเนินการถูกนาํไปขยายผล
เพือการ บรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชน สังคม หรือสิงแวดล้อม หรือคืน
ผลประโยชน์ ใหแ้ก่สังคม 

  5. สามารถมีรูปแบบองคก์รทีหลากหลาย 

  6. มีการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 
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  คณะวิจยัโครงการกิจการเพือสังคมนาํดี (2553) ไดก้าํหนดนิยามของกิจการเพือ
สังคมไวด้งันี กิจการเพือสังคม คือ กิจการทีมีเป้าหมายชดัเจนในการแกไ้ขปัญหา และพฒันาชุมชน 
สังคม และ/หรือสิงแวดลอ้มเป็นหลกั กิจการนนัๆ จะตอ้งมีรายไดห้ลกัจากการขายสินคา้ หรือการ
บริการ ทีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ขอบเขตกิจการเพือสังคมจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัประโยชน์ต่อ 

  1. สังคมและสิงแวดลอ้ม (Social and environmental benefit) 

  2. ความกวา้งขนาดของประโยชน์ (Impact) 

  3. ความยงัยนืของกิจการ (Sustainability) 

  4. ความเป็นตน้แบบ (Pioneer) 

  และได้จดัหมวดหมู่กิจกรรมเพือสังคมออกเป็นประเภทของกิจการเพือสังคม 4 

ประเภท ตามรูปแบบการก่อตงักิจการ ไดแ้ก่ 

  1. กิจการเพือสังคมทีจดัตงัโดยภาคเอกชน (Private)  

   เป็นกลุ่มธุรกิจทีจดัตงัขีนโดยภาคเอกชน บางส่วนเป็นการต่อยอดมากจากการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึงถูกพฒันาให้เป็นธุรกิจเพือสังคมทีมีความต่อเนือง
อยา่งยงัยนื และรวมไปถึงผูป้ระกอบการรายใหม่บางกลุ่ม อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ทีสนใจจดัตงัธุรกิจ
เพือสร้างผลกาํไรแลว้ ยงัมีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคม สิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั  

  2. กิจการเพือสังคมทีจดัตงัโดยองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรพฒันาสังคม 
(Non-Government Organization) 

   องค์กรสาธารณประโยชน์ทีจดัจดัตงัหน่วยธุรกิจทีสร้างรายได้ ให้เป็นแหล่ง
เงินทุนในการดาํเนินงาน เพือลดการพึงพาเงินทุนจากการบริจาค ดงันนัการจดัตงัหน่วยธุรกิจทีเป็น
เอกเทศ หรือการพฒันาสายงานธุรกิจใหม่ในองค์กร จึงเป็นตวัเลือกให้องค์กรสาธารณประโยชน์
บริหารจดัการภายในเพือให้เติบโตอยา่งยงัยืน โดยสามารถเริมกิจการเพือสังคมไดด้ว้ยเงินทุนทีมา
จากเงินบริจาค นาํมาพฒันาเป็นกิจกรรมทีสร้างรายไดใ้หก้บัองคก์ร 

  3. หมวดวสิาหกิจชุมชน (Community-Based) 

   องคก์ร หน่วยงาน สหกรณ์ ในระดบัชุมชน ทีถูกพฒันาจากการส่งเสริมนโยบาย
ของรัฐบาล  กิจการเพือสังคมในระดบัชุมชนทียงัยนื สามารถแกไ้ขปัญหาสังคมไดดี้ เนืองจากมีการ
จดัตงั บริหารและดําเนินกิจการโดยคนในชุมชน ซึงสามารถประยุกต์ใช้หลักการทาํธุรกิจให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน อีกทงัยงัเกิดการสร้างงาน และสร้างรายไดใ้นชุมชน ถือวา่มี
บทบาทต่อการพฒันาชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
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  4. หมวดธุรกิจไตรกาํไรสุทธิ (Triple-Bottom Line Business) 

   กิจการธุรกิจในหมวดนีไม่อาจถือไดว้า่เป็นกิจการเพือสังคมเต็มตวั เนืองจากเป็น
การดาํเนินธุรกิจในตลาดกลุ่มลูกคา้ทีมีกาํลงัซือสูง มีแนวโนม้การเติบโตสูง ดงันนัจึงถือไดว้า่เป็น
กิจการทีมีแนวโนม้ทีสามารถสร้างผลตอบแทนดา้นสังคม สิงแวดลอ้ม และการเงินในระดบัสูง โดย
ดาํเนินธุรกิจควบคู่กนัไปกบัการพฒันาสังคม และ/หรือสิงแวดลอ้ม (คณะวิจยัโครงการกิจการเพือ
สังคมนาํดี 2553) 

 2.2 การประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship) 

  คํา นิยามของการประกอบการสังคมส่วนมากต้องขึนต้นด้วยคําว่า  “การ
ประกอบการ” และคําว่า “สังคม” เป็นตัวเปลียนความหมายของการประกอบการ หากการ
ประกอบการไม่มีความหมายชดัเจนแลว้ คาํวา่สังคมก็ไม่สามารถปรับเปลียนนิยามไดอ้ยา่งสมบูรณ์
เช่นกนั (Martin and Osberg 2007)  
  ความหมายการประกอบการทางสังคม ทีมีผูนิ้ยมให้การอา้งถึงมากทีสุดเป็นของ 
Dees (1998) นิยามว่า การประกอบการทางสังคม คือ กระบวนการปฏิรูปสถาบนัเพือให้เกิด
ความกา้วหนา้ในการแกไ้ขปัญหาสังคม เช่น ความยากจน ความเจ็บป่วย สิงแวดลอ้มถูกทาํลาย เป็น
ตน้ เพือให้เกิดคุณภาพชีวิตทีดีขึนกบัคนส่วนมาก ประกอบไปด้วย 5 ปัจจยัหลกั ทีประกอบเป็น
ความหมายของผูป้ระกอบการทางสังคม คือ  
  1. นอ้มรับพนัธกิจเพือสร้างและทาํใหคุ้ณค่าสังคมยงัยนื  
  2. ตระหนกัรับรู้และผลกัดนัโอกาสใหม่ๆ อยา่งไม่ยอ่ทอ้ เพือสนบัสนุนพนัธกิจ  
  3. เขา้ร่วมกระบวนการคิดคน้สิงใหม่ๆ การปรับตวั และการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง  
  4. ทาํงานอยา่งกลา้หาญ โดยไม่คาํนึงขอ้จาํกดัของทรัพยากรทีมีอยู ่
  5. เปิดเผยความรับผดิชอบต่อสาธารณะชน ถึงผลงานทีไดถู้กสร้างขึน 

  เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ (2553) ไดก้ล่าวถึงไวว้า่ การประกอบการเพือสังคม เป็น
การดาํเนินกิจการทีถูกเริมโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีมีเป้าหมายเพือสังคมโดยตรง ไม่ไดมุ้่งหวงั
สร้างกาํไรหรือผลตอบแทนสูงสุดแก่ธุรกิจ แต่มีบทบาทในการช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมในประเด็นทีตนเองสนใจเป็นหลกั และปรารถนาทีจะเห็นสังคมถูกพฒันาไปในทางทีดีขึน
ผา่นทางกิจการของตนเอง ทีดาํเนินการดว้ยความเป็นมืออาชีพ โดยกิจการนนัๆ อาจจะสร้างรายได้
หรือไม่สร้างรายไดก้็ได ้จะมีกาํไรหรือไม่มีกาํไรก็ได ้แต่ตอ้งเป็นกิจการทีสามารถเลียงตวัเองและ
สามารถสร้างรายไดเ้พียงพอทีจะสนบัสนุนการดาํเนินของกิจการต่อไป หากมีกาํไรก็เป็นเพียงใน
ระดบัทีพอเพียง หรือใชธุ้รกิจของตนเองเป็นเครืองมือหาแหล่งเงินทุน เพือสนบัสนุนความมุ่งมนัที
จะแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจสังคมในประเด็นทีตนเองสนใจต่อไป 
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  ปรากฏการณ์ของการประกอบการทางสังคม  ได้ท้าทายสมมติฐานทีเกียวกับ
พฤติกรรมมนุษยแ์ละสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั อีกทงัยงัทา้ทายความเชือทีเกียวกบัหนา้ทีของ
การเป็นผูป้ระกอบการในสังคม การประกอบการทางสังคม เป็นวิธีการทางเศรษฐศาสตร์โดย
สมบูรณ์ ซึงตงัอยูบ่นการสร้างสรรคม์ูลค่าและดาํเนินการโดยตรรกะและกฎของผูป้ระกอบการเอง 
และยิงไปกวา่นนั วิธีการของการประกอบการทางสังคมยงัสามารถแกไ้ขปัญหาบางอย่างทีเกิดขึน
ในสังคมยคุใหม่นีไดด้ว้ย (Santos 2009) 

 2.3 ผู้ประกอบการทางสังคม (Social entrepreneur) 

  ผูป้ระกอบการทางสังคม คือ ผูที้ริเริมนวตักรรมชนัสูงในการแกไ้ขปัญหาสังคม โดย
การใชไ้หวพริบทางธุรกิจ เพือแกไ้ขขอ้จาํกดัของภาครัฐและเอกชน ซึงจะเกียวขอ้งกบัการประยุกต์
แบบแผนทางธุรกิจทีมีประสิทภาพ เพือให้ความสําคญักบัความยงัยืนและสามารถขจดัปัญหาทาง
สังคมได ้โดยมีความพยายามเพือให้เกิดการเปลียนแปลงทางสังคม หรือสามารถสร้างสรรคต์น้ทุน
ทางสังคมได ้(Scofield 2012) 

  สากล จริยวทิยานนท ์(2553) กล่าววา่ ผูป้ระกอบการทางสังคม คือ บุคคลผูมี้วิธีการ
ในการแกปั้ญหาสังคมแบบใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว บุคคลจาํพวกนีมีความมุ่งมนั ยืนหยดัในการแกไ้ข
ปัญหา และนําเสนอแนวคิดใหม่เพือการเปลียนแปลงสังคมในวงกวา้ง โดยทีการแก้ไขปัญหา
เหล่านันไม่ควรเป็นหน้าทีของภาครัฐหรือภาคธุรกิจฝ่ายเดียว  ผู้ประกอบการทางสังคมจะ
เปลียนแปลงสังคม ดว้ยการมองหาโอกาสทีคนอืนไม่สามารถมองเห็น และพฒันาระบบ พร้อมกบั
คิดคน้หาแนวทางใหม่ ๆ ในการแกไ้ขปัญหา เพือเปลียนแปลงสังคมใหดี้ขึน 

  โกศล ดีศีลธรรม (2554) ไดก้ล่าวไวว้่า ผูป้ระกอบการทางสังคม คือ บุคคลผูที้มี
ความมุ่งมนัในการแกไ้ขปัญหาสังคมดว้ยแนวคิดความคิดใหม่ดว้ยการเปลียนแปลงสังคม โดยไม่
ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ทีของภาครัฐหรือภาคธรุกิจเพียงอยา่งเดียว แต่มุ่งมนัร่วมแกไ้ขปัญหาและจูงใจคน
ในสังคมให้ยอมรับความเปลียนแปลง แสวงหาการสนบัสนุนจากสังคมในวงกวา้งเพือส่งเสริมให้
คนในชุมชนยอมรับและนําแนวคิดไปปฏิบติัตาม ผูป้ระกอบการทางสังคมอาจจะดาํเนินธุรกิจ
หรือไม่ก็ได้ หากดาํเนินธุรกิจก็เป็นไปในรูปธุรกิจเพือเป็นแหล่งเงินทุนสนบัสนุน เพือการแกไ้ข
ปัญหาสังคม และเพือใหโ้ครงดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเนือง 

  หลกัทา้ทายสําคญัของการสนบัสนุนการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมให้เติบโตใน
รูปของธุรกิจด้วยวิสัยทศัน์ระยะยาว โดยปราศจากการต่อรองหรือการต่อต้านจากสังคม การ
สนับสนุนและนโยบายจากรัฐบาลควรมีบทบาทมากขึน ดังแนวทางเพือการพฒันานโยบาย
สนบัสนุนทีสาํคญัดงัต่อไปนี (Hynes 2009) 
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  1. จาํเป็นตอ้งทีมีการสนบัสนุนธุรกิจขนาดยอ่ม (SME) ทงัดา้นการเงินและดา้นอืนๆ 
เพือใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจเพือสังคม ควรจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้กบัองคก์รหรือสถาน
บนัการลงทุนทีเกียวขอ้ง เพือให้เกิดความตระหนกัการพฒันาสังคมและความจาํเป็นของการเป็น
ผูป้ระกอบการทางสังคม ควรจดัให้มีเครืองมือช่วยเหลือด้านแหล่งขอ้มูล คาํแนะนาํ ผูเ้ชียวชาญ 
และรูปแบบทีสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหาร ดา้นบุคลากร และความขดัแยง้ทางธุรกิจที
อาจจะเกิดขึนระหวา่งทีธุรกิจกาํลงัเติบโตได ้ 

  2. ปรับปรุงการเขา้ถึงสถาบนัการเงิน สถาบนัการลงทุนทงัของภาครัฐและเอกชน 
ตอ้งปรับเปลียนนโยบายทีแตกต่างเพือใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้รับการพิจารณาขอรับเงินลงทุน
ได้ ทงันีเพราะงานวิจยัด้านการตลาด และอตัราการว่างงานทาํให้มนัใจได้ว่า ผูป้ระกอบการทาง
สังคมจะช่วยทาํใหเ้กิดขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

  3. การสร้างระบบเครือข่ายระหว่างผูป้ระกอบการทวัไปและผูป้ระกอบการทาง
สังคม ซึงเครือข่ายนีจะทาํใหผู้ป้ระกอบการทงัคู่เกิดการเรียนรู้ซึงกนัและกนั โดยผูป้ระกอบการทาง
สังคมสามารถกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการทวัไป เกิดการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดา้นสังคมเพือให้นาํกาํไร
คืนสู่สังคม เพือเป็นแรงจูงใจให้แก่ผูป้ระกอบการ และในขณะเดียวกนั ผูป้ระกอบการโดยทวัไป
อาจจะสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการทางสังคมเกิดไหวพริบทางธุรกิจ ในการดาํเนินกิจการเพือ
สังคม (Hynes 2009) 

  ตวัอย่างของผูป้ระกอบการทางสังคมทีมีชือเสียงเด่นชดัในต่างประเทศตงัแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัไดแ้ก่ (โกศล ดีศีลธรรม 2554) 

  ฟลอเรนซ์ ไนติงเกิล (Florence Nitingale) ชาวองักฤษ ผูก่้อตงัโรงเรียนสําหรับ
พยาบาลแห่งแรกและการพยาบาลสมยัใหม่ และยงัต่อสู้ให้โรงพยาบาลไดรั้บการพฒันาเพือให้มี
คุณภาพทีดีขึน 

  มากาเร็ต แซงเก (Magaret Sange) ชาวอเมริกนั ผูก่้อตงั The Parenthood Federation 

of America ทาํหนา้ทีเผยแพร่การวางแผนครอบครัวไปทวัโลก 

  มูฮมัหมดั ยูนูส (Muhammed Yunus) นายธนาคารและนักเศรษฐศาสตร์ชาว
บงักลาเทศ ผูก่้อตงั “ธนาคารการมีน” (Grameen Bank) หรือธนาคารเพือคนจนแห่งแรกของโลก 
เจา้ของแนวคิดการใหกู้เ้งินโดยไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์าํประกนั เพือให้ประชาชนผูย้ากจนในชนบทมี
โอกาสกูย้มืเงินเพือใชใ้นการประกอบอาชีพดว้ยดอกเบียตาํ ทาํใหมี้สภาพความเป็นอยูที่ดีขึน 

  เจฟฟ์ สโคล (Jeff Skoll) ชาวแคนนาดา ผูก่้อตงัมูลนิธิสโคล (Skoll Foundation) 
หนึงในผูก่้อตงั “อีเบย”์ (eBay) ธุรกิจการประมูลของออนไลน์ชือดงั ซึงผนัตวัเองมาลงทุนในธุรกิจ
เพือสังคม โดยก่อตงัมูลนิธิเพือสังคม และมีส่วนร่วมในการผลิตและสนบัสนุนภาพยนตร์ทีมีเนือหา
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สาระเพือสังคมและสิงแวดล้อม  อีกทังมูลนิธิมีความโดดเด่นในการเชือมโยงเครือข่าย
ผูป้ระกอบการทางสังคมเพือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาสังคมและสิงแวดลอ้ม ทงัในระดบัภูมิภาค และใน
ระดบัโลก (โกศล ดีศีลธรรม 2554) 

  สตาร์บคัส์คอฟฟี (Starbucks Coffee) ร้านกาแฟสัญชาติอเมริกนัชือดงั ทีพลิกโฉม
การบริหารงานโดยมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและสิงแวดลอ้ม โดยปรับปลียนการเรียกผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียของธุรกิจให้เป็น “หุ้นส่วน” (Partner) เพือให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมรับผิดชอบชอบ
สังคมและสิงแวดลอ้มไปพร้อมกนั เช่น การเสาะหาแหล่งกาแฟอยา่งมีจริยธรรม ทาํการวิจยัร่วมกบั
ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบเพือสรรหาวตัถุดิบทีรักษาสิงแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนรอบๆ ในแต่ละสาขา 
การแบ่งกาํไรจากการขายนาํดืมยีห้ออีธอสเพือนาํไปจดัหานาํดืมสะอาดให้แก่เด็ก และจดัการดูแล
บริหารกิจการดว้ยมุมมองดา้นมนุษยธรรม ทาํให้สิงทียอดเยียมมากกว่า กาแฟของสตาร์บคัส์ คือ 
ความผูกพนัทางใจ ซึงเป็นคุณค่าอนัแทจ้ริงของผูป้ระกอบการทางสังคม (โฮวาร์ด ชูลทส์ และ โจ
แอน กอร์ดอน 2554) 
  และตวัอย่างของผูป้ระกอบการทางสังคมในประเทศไทยทีมีชือเสียงโดดเด่นของ
การเป็นผูป้ระกอบการสังคมไดแ้ก่ (คณะวจิยัโครงการกิจการเพือสังคมนาํดี 2553) 

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มีจุดกําเนิดมาจากโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนืองมาจาก
พระราชดาํริ เพือทาํให้ดอยตุงกลายเป็นพืนทีปลูกพืชเศรษฐกิจ พฒันาเป็นแหล่งท่องเทียว แทนที
การทาํลายป่าและปลูกฝิน โดยมีเป้าหมายเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบัชาวไทยภูเขาในทอ้งที ยกระดบั
คุณภาพชีวิต และพึงพาตนเองได ้โดยมีการแบ่งงานธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่มดงันี ธุรกิจอาหาร ธุรกิจ
หตัถกรรม ธุรกิจท่องเทียว และธุรกิจเกษตร ทาํใหเ้กิดการสร้างงานในพืนที ส่งเสริมให้ชาวเขาไดมี้
ทกัษะ ความคิด และความสามารถทางธุรกิจ เพือสร้างรายไดแ้ละวิถีชีวิตใหม่อยา่งยงัยืน รายไดที้
เกิดจากการขายงานฝีมือ ถูกนาํไปพฒันาคุณภาพชีวติ รวมถึงสร้างโรงเรียนและศูนยพ์ฒันาอาชีพใน
ชุมชน (คณะวจิยัโครงการกิจการเพือสังคมนาํดี 2553) 

  โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร เล็งเห็นโอกาสในการเผยแพร่สมุนไพรไทย เกิด
การพฒันาสมุนไพรไทยเป็นผลิตภณัฑ์ยาและผลิตภณัฑ์แปรรูปต่างๆ เพือจาํหน่าย สร้างทางเลือก
ในการรักษาโรคให้แก่ประชาชน โดยให้บริการผูป่้วยดว้ยการผสมผสานระหวา่งระบบการแพทย์
แผนปัจจุบนัและการแพทยแ์ผนไทย ช่วยลดการนาํเขา้ยาจากต่างประเทศ ทาํให้ประชาชนสามารถ
ซือยาไดถู้กลง จุดประกายให้สังคมเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถิน สร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน โดย
ทาํใหส้มุนไพรกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน และเกิดการรวมตวักนัเพือพฒันาคุณภาพชีวิต อีก
ทงัจดัตงัพิพิธภณัฑ์การแพทยแ์ผนไทย เพือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัคนทวัไป (คณะวิจยัโครงการ
กิจการเพือสังคมนาํดี 2553) 
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  นิตยสารรักลูก นิตยสารครอบครัวอนัดบัหนึงในตลาด มีวิสัยทศัน์ทีจะเป็นผูน้าํใน
การสร้างการเรียนรู้ทุกดา้นแก่ครอบครัวไทย โดยเล็งเห็นว่า “การเรียนรู้” เป็นหัวใจหลกัของการ
พฒันาคนสามารถต่อไปเพือการพฒันาครอบครัว องคก์ร ชุมชน และสังคมได ้นอกจากนิตยสารรัก
ลูกแลว้ ยงัมีการผลิตคู่มือ รายการโทรทศัน์ รายการวิทยุ สือออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต เป็นกิจกรรม
เพือการเรียนรู้ระหว่างพ่อแม่และลูก รวมทงัจดัตงัพิพิธภณัฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร และเป็นที
ปรึกษางานให้กบัหน่วยงานต่างๆ ในด้านการสร้าสรรค์กระบวนการเรียนรู้ การใช้วตักรรมองค์
ความรู้ต่างๆ ในการพฒันาทรัพยากรณ์มนุษย ์องคก์ร ชุมชน และสังคม ดว้ยการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม (คณะวจิยัโครงการกิจการเพือสังคมนาํดี 2553) 

  สหกรณ์เลมอนฟาร์ม จดัตงัขึนโดยความร่วมมือระหว่าง บริษทั มงคลชัยพฒันา 
จาํกัด และ บริษทั บางจากปิโตรเลียม (มหาชน) จาํกัด เพือเป็นกลไลในการเชือมต่อระหว่าง
เกษตรกรผูผ้ลิตในชนบท และผูบ้ริโภคในเขตเมือง ทาํหน้าทีเป็นตลาดรับซือผลิตภณัฑ์ปลอด
สารพิษ สินคา้ออร์แกนิก และสินคา้แปรรูปเกษตรกรรมจากชุมชนทอ้งถินต่างๆ มาจดัจาํหน่ายเพือ
ผูบ้ริโภคได้รับประทานและซือสินคา้เหล่านีได้ง่ายขึน พร้อมทงัช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้
เพิมขึน มีการสนบัสนุนให้เกษตรกรรายยอ่ยหนัมาทาํเกษตรอินทรียเ์พือยกระดบัเกษตรกรและเพิม
สินคา้ในตลาด ส่งเสริมองค์ความรู้ และฝึกอบรมด้านการบริโภคสินคา้เพือสุขภาพแก่ผูที้สนใจ 

(คณะวจิยัโครงการกิจการเพือสังคมนาํดี 2553) 

  โรงแรมบา้นทอ้งทราย เป็นโรงแรมดบั 5 ดาว ทีใส่ใจสภาพแวดลอ้มเป็นอนัดบัหนึง 
เริมเปิดให้บริการตงัแต่ปี พ.ศ. 2532 ดูแลธรรมชาติและตอ้นรับแขกเหมือนคนในครอบครัว มี
ปณิธานทีจะไม่ขยายธุรกิจ แต่จะพฒันาสิงทีมีอยู่ให้ดีขึน ภายในบริเวณโรงแรมมีการรักษาป่าไม้
เดิมของพืนทีเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเอาไว ้ซึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเทียวได้เป็นอย่างดี 
ใหบ้ริการทีพกั 83 ห้องภาย มีการจาํหน่ายของทีระลึกทีทาํจากวสัดุในทอ้งถิน มีการให้ความรู้เรือง
การอนุรักษธ์รรมชาติให้แก่แขกทีเขา้พกั โรงแรมให้ความเอาใจใส่ดา้นระบบนิเวศน์ดงัเดิม รักษา
สิงแวดล้อมโดยให้มนุษย์มาข้องเกียวกับกิจกรรมต่างๆ ให้น้อยทีสุด เลือกวสุัดทีเป็นมิตรกับ
สิงแวดลอ้มมาตกแต่ง รณรงคก์ารคดัแยกขยะ ปลูกผกัปลอดสารพิษภายในโรงแรม เพือเป็นการลด
ตน้ทุน เกิดการจา้งงานในพืนทีพร้อมปลูกฝังเรืองการอนุรักษธ์รรมชาติอยา่งยงัยืนเป็นหลกั ปลูกฝัง
ให้พนกังานมีความรักและผูกพนักบัทอ้งถิน ใส่ใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติในทอ้งถินเพือให้ดาํรง
อยูสื่บไป (คณะวจิยัโครงการกิจการเพือสังคมนาํดี 2553) 

 ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประทศไทยเพิงอยูใ่นช่วงฟืนตวัจากมหาอุทกภยัเมือปี 
พ.ศ. 2554 เป็นผลให้แรงงานหลายแสนคนถูกเลิกจ้าง เป็นการดีหากประเทศไทยสามารถ
สร้างสรรค์ผูป้ระกอบการสังคมไดเ้ป็นจาํนวนมาก นอกเหนือจากปัญหาด้านเศรษฐกิจแลว้ ปัญหา
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ทางสังคมดา้นต่างๆ จะไดรั้บการแกไ้ข และสังคมไทยจะเปลียนแปลงไปในทางทีดีมากขึน อตัรา
การวา่งงาน ปัญหาอาชกรรมเหล่านีจะสามารถลดลงได ้(พสุ เดชะรินทร์ 2552) 

 การกาํเนิดของกิจการเพือสังคมเป็นความหวงัใหม่ เพราะเริมตน้ที “ผูป้ระกอบการทาง
สังคม” จะเริมตน้สร้างกิจการ โดยการแสวงหาภารกิจ หรือโอกาสเพือสังคมเป็นแรงผลกัดนัในการ
ดาํเนินธุรกิจ ซึงแตกต่างจากผูป้ระกอบการทวัไปทีเริมตน้ดว้ยโอกาสในการทาํกาํไรเป็นสําคญั นนั
คือทีมาของการประกอบการเพือแสวงหาความมังคังอย่างสูงสุด กิจการเพือสังคมนันมีการ
ดาํเนินงานแบบธุรกิจทีไม่ไดอ้าศยัเงินสนบัสนุนแบบให้เปล่า แต่คาํนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างยงัยืน รวมทงัด้านการเงินด้วย  ดงันนั สินคา้หรือบริการทีกิจการเพือสังคม
ผลิต ขาย และให้บริการนนั ก็เป็นสินคา้ บริการทีแข่งขนัได้กบัธุรกิจธรรมดาทวัไป เพราะลูกคา้
หรือประชาชนจะซือหรือใชสิ้นคา้นนัก็เพราะมีคุณภาพและราคาทีเหมาะสมและเป็นธรรม ลูกคา้
ทวัไปจะซืนสินคา้จากกิจการเพือสังคม ไม่ไดใ้ช้เหตุผลอารมณ์แบบเดียวกบัการซือของเพือการ
สงเคราะห์ (ชยัยทุธ์ ชาํนาญเลิศกิจ 2554) 
 จากการศึกษาแนวคิดเกียวกับผู ้ประกอบการสังคม  ซึงทําให้ได้รับทราบความรู้ 
ความหมาย และความเขา้ใจของการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมอยา่งแทจ้ริง ผูว้ิจยัตระหนกัถึงการ
เป็นผู ้ประกอบการทางสังคมด้วยการเข้าถึงนิยามความหมายในด้านธุรกิจเพือสังคม  การ
ประกอบการเพือสังคม และผูป้ระกอบการทางสังคม ทงันีผูว้ิจยัสามารถนาํไปประยุกตใ์ช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทีไดท้าํการวิจยั  ถึงความหมาย รูปแบบ วิธีการ และแนวทางการเป็นผูป้ระกอบการ
ทางสังคมของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดนีเพือกาํหนดกรอบแนวคิด และ
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา รวมทงักาํหนดแนวคาํถามต่อผูบ้ริหารและเจา้หน้าทีของร้าน เพือให้
ผูว้จิยัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไปในแนวทางทีถูกตอ้งและไดท้ราบถึงการเป็นผูป้ระกอบการทาง
สังคมอยา่งแทจ้ริง 

  

3. แนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทานพระราชดาํริ
ชีแนะแนวทางการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตงัแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึง
ระดบัรัฐ เพือการพฒันาตน พฒันาชุมชน พฒันาองค์กร พฒันาเศรษฐกิจ และการบริหารประเทศ 
ใหก้า้วทนัยคุสมยัทีมีการปรับเปลียนตามกระแสโลกและจากภยัธรรมชาติ โดยใชว้ิธีการดาํเนินทาง
สายกลาง ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ การมีเหตุผล ทงันีตอ้งอาศยัความรู้และความ
ระมัดระวงัในการวางแผนทุกๆ ขนัตอน มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวทีดีหากเกิดผลกระทบจาก
เปลียนแปลง ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพืนฐานจิตใจของในชาติ ให้มีจิตสํานึกในคุณธรรม 
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ความซือสัตยแ์ละสุจริต ดาํเนินชีวิตดว้ยความรอบรู้ อดทน เพียรพยายาม มีสิตปัญญา และความ
รอบคอบอยา่งสมดุล เพือทีจะพร้อมรับเมือเกิดการเปลียนแปลงในทุกๆ ดา้น เป็นแนวทางการแกไ้ข
เพือให้รอดพน้ และสามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมนัคงและยงัยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความ
เปลียนแปลงต่างๆ  
 3.1 ความเป็นมาและความสําคัญของแนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง 

  เศรษฐกิจพอเพียงมีจุดเริมตน้เมือประมาณปี พ.ศ. 2540 เวลานนัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ต้มยาํกุ้ง ประชาชนเดือดร้อนกันมากมาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสถึงเรืองเศรษฐกิจ
พอเพียงทาํให้มีผูค้นสนใจมากมาย แต่แทที้จริงแลว้ พระองคท์่านไดต้รัสเรืองเศรษฐกิจพอเพียงมา
ก่อนหนา้นนัแลว้ 20 - 30 ปี ทรงเตือนเกียวกบัการพฒันาประเทศอยา่งไม่สมดุล แต่ช่วงนนัยงัไม่มี
วกิฤต และเมือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เนืองจากเราไดมี้ประสบการณ์เรืองวิกฤตตม้ยาํกุง้และไดมี้การ
ปฏิบติัตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตงัแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ทาํให้ ประเทศไทยสามารถตงัรับ
และได้รับผลกระทบทีน้อยมาก และเมือประเทศไทยต้องเผชิญกับ วิกฤตโลกร้อน (Global 

Warming) หรือ วิกฤตทางด้านพลงังาน ปัญหาพลงังานเริมส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะ 
ไทยเป็นประเทศทีตอ้งนาํเขา้พลงังาน ดงันัน เมือพลงังานมีราคาแพงขึนก็ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ปัญหาระดับประเทศเป็นอย่างมาก  ทําให้ผู ้คนตระหนักถึง  พร้อมรับมือ และพร้อมทีจะสู้ 
เพราะฉะนนัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทีสนใจของคนทวัไปเป็นอยา่งมาก (จิรายุ อิศรางกูร 
ณ อยธุยา 2552) 

  นโยบายเพือการพฒันาประเทศชาติ ลว้นเป็นผลให้เกิดการพฒันาในดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และวฒันธรรม และในขณะเดียวกนั ย่อมก่อให้เกิดการเปลียนแปลงกับสังคม
เช่นเดียวกนั ความเจริญทางวตัถุและสาธารณูปโภคต่างๆ มกักระจุกตวัอยู่ตามเมืองใหญ่ และการ
กระจายความเจริญสู่ชนบทนันมีน้อย แต่ความเจริญนีเอง ได้สร้างความอ่อนแอให้กบัสังคมใน
ชนบทหลายดา้น เช่น ความเสือมโทรมตามแหล่งธรรมชาติ ระบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถินสําหรับไวแ้กปั้ญหาถูกปรับเปลียน ถูกเพิกเฉย และสูญสินไป ดงันนั สิงสําคญั คือ 
“ความพอเพียงในการดาํรงชีวติ” ซึงเป็นเงือนไขพืนฐานทีทาํให้คนไทยสามารถเพิงตนเอง สามารถ
ควบคุม จดัการ และตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเอง รวมทงัสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ดว้ย
ตนเองได้ สิงเหล่านีล้วนเป็นศกัยภาพพืนฐานทีสังคมไทยมีอยู่ แต่ต้องถูกกระทบกระเทือนไป 
(มูลนิธิชยัพฒันา 2550) 

  เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรษฐกิจของคนจน หรือกลบัไปมีชีวิตทีลา้หลงัไม่ทนัสมยั 
อยู่กบัป่ากบัเขา อยู่กบัดินกบันาํซึงไม่เจริญไม่เติบโตตามทีมีบุคคลจาํนวนหนึงเขา้ใจ หากศึกษา
เนือหาของโครงการพฒันาในพระราชดาํริและพระราชกรณียกิจแลว้ จะพบวา่เศรษฐกิจพอเพียงที
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พระเจา้อยู่หัวภูมิพลทรงปราถนา คือ มีระบบเศรษฐกิจของชาติทีสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่
ประชาชนในชาติ หาทางผลิตทุกอยา่งให้พอเพียงสําหรับการกินการอยู ่การใชป้ระโยชน์พืนทีใดมี
ปัญหาไม่สามารถผลิตอะไรไดก้็หาทางแกปั้ญหาให้ผลิตให้ได ้ทรงปราถนาให้ประชาชนใชปั้ญญา
ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งหวงัทีจะปลดปล่อยประชาชนให้เป็นอิสระโดย
การสร้างความสามารถพงึพาตนเอง ซึงจะปิดช่องวา่งทีนกัการเมืองใชป้ระโยชน์ในการสร้างระบบ
อุปถมัภ์ การเมืองผูกขาด เศรษฐกิจผูกขาด และวงจรหายนะระหว่างความยากจนกบัความเสือม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (สมพจน์ กรรณนุช 2551) 
 3.2 ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง 

  มูลนิธิชัยพัฒนา  (2550) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึงต้อง
ประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงันี  
  1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ทีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดย
ตอ้งไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้น  
  2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจในระดบัความพอเพียงนนัๆ จะตอ้งเป็นไป
อยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากถึงเหตุปัจจยัทีเกียวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถึงผลทีคาดวา่จะเกิดขึนจาก
การกระทาํนนัๆ อยา่งรอบคอบ  
  3. ภูมิคุม้กนั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลียนแปลงใน
ดา้นต่างๆ ทีจะเกิดขึน โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ทีคาดวา่จะเกิดขึนได ้ 
  โดยมี เงือนไขของการตดัสินใจและดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพียงดงั 
2 ประการ ต่อไปนี (มูลนิธิชยัพฒันา 2550) 

  1. เงือนไขความรู้ ประกอบดว้ย การรอบรู้เกียวกบัวชิาการต่างๆ ทีเกียวขอ้งรอบดา้น 
และความรอบคอบทีจะนาํความรู้เหล่านนัมาพิจารณาให้เชือมโยงกนั เพือประกอบในการวางแผน 
และเพิมความระมดัระวงัในการปฏิบติัไดม้ากขึน 

  2. เงือนไขคุณธรรม ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซือสัตย์
สุจริต มีความอดทน มีความเพียร และสามารถใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวติได ้

  เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความถึง การกระเบียดกระเสียรจนเกินไป อาจแต่
สามารถฟุ่มเฟือยไดเ้ป็นบางครังตามอตัภาพของแต่ละคน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงเขา้ใจ
ถึงสภาพสังคมไทย ทรงคาํนึงถึงวถีิชีวติ สภาพสังคมของประชาชนไปดว้ย เมือไดพ้ระราชทานแนว
พระราชดาํริ เพือไม่ให้เกิดความแตกแยกทางความคิด ทีอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ในการปฏิบติัได ้
โดยสามารถสรุปแนวพระราชดาํริในการดาํเนินชีวิตแบบพอเพียงได ้ดงัต่อไปนี (มูลนิธิชยัพฒันา 
2550) 
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  1. ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายทุกดา้น ลดความฟุ่มเฟือย 

  2. ประกอบอาชีพดว้ยความถูกตอ้งและซือสัตยสุ์จริต 

  3. เลิกแยง่ชิงผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือ เลิกต่อสู้ทางการคา้อยา่งรุนแรง 

  4. ใฝ่หาความรู้เพือใหมี้รายไดเ้พิมพนู หลุดพน้จากทุกขย์ากและอยูอ่ยา่งพอเพียง 

  5. ปฏิบติัดี ละเลิกสิงชวั และประพฤติตนตามหลกัศาสนา 
 3.3 คุณลกัษณะของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีชีแนะแนวทางการดาํรงอยู่และปฏิบติั
ตนในทางทีควรจะเป็น ถูกพฒันามาจากพืนฐานวิถีชีวิตดงัเดิมของสังคมไทย แนะให้มองโลกเชิง
ระบบทีมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้
ตลอดเวลา โดยมุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวิกฤต เพือความมนัคงและความยงัยืนของการพฒันา 
และสามารถจาํแนกเศรษฐกิจพอเพียงเป็นใน 3 ระดบั ดงันี (นฐัวธุ แกว้สมบติั 2552) 

  1. เศรษฐกิจพอเพียงแบบพืนฐาน ทีเนน้ความพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัว 

  2. เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ ทีเนน้ความพอเพียงในระดบักลุ่มหรือองคก์ร 

  3. เศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ ทีเนน้ความพอเพียงในระดบัเครือข่าย 

  กล่าวคือ การพฒันาตอ้งเริมตน้จากหลกัของการพึงพาตนเอง โดยเปลียนจากการ
พึงพาตนเองไม่ไดห้รือตอ้งคอยอาศยัผูอื้นอยู่ตลอดเวลา เป็นการพฒันาตนเองให้มีความเขม้แข็ง 
เป็นอิสระจากผูอื้น แลว้จึงค่อยๆ พฒันาขึนมาเป็นการรวมกลุ่มช่วยเหลือกนั จนนาํไปสู่การพึงพา
กนั เกือกลู ร่วมมือกนั และประสานกบัโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

  จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2552) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไว ้6 ประการดงัต่อไปนี 

  1. การไม่เป็นคนสุดโต่ง คือ การยึดหลกัพอประมาณ ภายใตเ้หตุผลพอสมควร การ
พอประมาณนีขึนอยู่กบัแต่ละสถานะของบุคคล องค์กร หรือสถานะของประเทศ พอประมาณ
ภายใตเ้หตุผล และสถานะความเป็นจริง  
  2. การมีภูมิคุม้กนั โดยการบริหารความเสียงอยา่งเหมาะสม คือ เมือเกิดปัญหาแลว้
ควรมีภูมิคุม้กนัทีสามารถแกไ้ขปัญหาได ้ถึงแมไ้ม่สามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงที แต่สามารถตงัรับกบั
ปัญหาทีเกิดขึนได ้

  3. การใชค้วามรู้ และเหตุผล แทนทีจะใชอ้ารมณ์ความรู้สึก คือ การมีสติรับรู้ เรียนรู้
ทีจะพฒันาตนเองดว้ยเหตุและผล เพือให้ทนัต่อสถานการณ์โลกทีมีการปรับเปลียนอยูต่ลอดเวลา มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
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  4. การเน้นคุณธรรมและศีลธรรม ฝีกจิตสํานึกให้มีการดาํเนินการหรือปฏิบติัตวั
ภายใตคุ้ณธรรมและศีลธรรมอนัดีงามอยูเ่สมอ 

  5. การเน้นการสร้างฐานรากทีแข็งแกร่งและมันคง  การมีฐานรากทีมันคงมี
ความสําคญัต่อการพฒันาประเทศ หากฐานรากไม่มีความมนัคงแล้ว การก่อสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมอาจประสบความลม้เหลวได ้

  6. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเพียงปรัชญาไม่ใช่สูตรสําเร็จ ดงันนัปรัชญานี
เป็นการชีนาํ จาํเป็นตอ้งมีการประยกุตใ์ชเ้พือใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล ชุมชน สังคม และองคก์ร 

(จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 2552) 

  ดังนัน  แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เปรียบเสมือนแนวคิดทีนําไป
ประยุกต์ใช้เพือการสร้างฐานรากทีมนัคง ดงัจะเห็นไดว้่า การพฒันาตนและพึงพาตนเองไดอ้ย่าง
พอเพียง เป็นสิงสําคญัทีนาํไปสู่การพฒันาดา้นต่างๆ และสามารถสร้างความสําเร็จไดอ้ย่างยงัยืน 
หากปราศจากฐานรากทีมนัคงแลว้ การต่อยอดการพฒันาหรือสร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ต่างๆ ก็เป็น
เหมือนโครงสร้างทีไม่แข็งแรง ทีไม่สามารถพฒันาเพือให้เกิดความต่อเนือง จนนาํไปสู่ความยงัยืน
ได้ ประโยชน์ทีได้จากการศึกษาแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี ผูว้ิจยัจะนาํไปกาํหนด
กรอบแนวคาํถาม ด้านการดาํเนินงานของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี และการกาํหนด
กิจกรรมเพือพฒันาชุมชน ตงัคาํถามกับผูบ้ริหารด้านนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาํเนินงานทีสอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผูว้ิจยัพฒันาแนวคาํถามใน
ประเด็นทีเกียวขอ้ง เพือให้ผูว้ิจยัสามารถดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ 
เพือนาํขอ้มูลทีไดไ้ปวิเคราะห์จนนาํไปสู่การทราบถึงกระบวนการทีทาํให้ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
สาขาราชบุรีเกิดความยงัยนืตามหลกัแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งไร 

 

4. แนวคิดการพฒันาชุมชนและสังคมอย่างยงัยนื  
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 11 ปี พ.ศ. 2555 – 2559 ได้ระบุถึง
ปัญหาการเปลียนแปลงด้านสังคมไวห้ลายอย่าง เช่น ความเหลือมลาํทางรายไดข้องประชากรและ
โอกาสการเขา้ถึงทรัพยากรเป็น ซึงปัญหาในการพฒันาประเทศ เกิดการกระจากรายไดที้ไม่เท่าเทียม
กนั โดยผลประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มทีมีโอกาสและรายได้สูง สังคมไทยเผชิญวิกฤตความ
เสือมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึงสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหาทีมากขึน ทงัปัญหาครอบครัว ปัญหาระหวา่งชุมชน และความคิดเห็นแตกแยกทางการเมือง 
และมีการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมหลายดา้น  ซึงเกิดอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวตัน์และ
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โลกไซเบอร์ ทาํใหค้นไทยมุ่งแสวงหาความสุขส่วนตวัและสร้างตวัตนผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(สาํนกันายกรัฐมนตรี 2554) 

 ดงันัน การเปลียนแปลงทางวฒันธรรมเกียวโยงกบัสภาพสังคมของประเทศ แต่ด้วย
วฒันธรรมไทยทีดีงามจะสามารถยึดเหนียวคนไทยให้เป็นหนึงเดียวกนั ซึงจะสามารถลดอิทธิพล
ของความทนัสมยั และความขดัแยง้ในสังคมไทย ดงันนั การพฒันาชุมชนและสังคมจะยงัยืนได ้
ตอ้งเริมจากการพฒันาบุคคลหรือคน อนัเป็นพืนฐานสําคญัของการพฒันา ต่อจากนันการพฒันา
ชุมชนและสังคมจะประสบความสําเร็จและเกิดความยงัยืนไดดี้ หากประชาชนมีจิตสํานักในการ
พฒันาเพือใหเ้กิดการเปลียนแปลงสังคมไปในทางทีดีขึน  
 4.1 ความหมายของการพฒันา 
  พจนานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายของ “การ” 
คือ งาน สิงหรือเรืองทีทาํ หนา้ที และ “พฒันา” คือ ทาํให้เจริญ จึงอธิบายความหมายไดก้วา้งๆ ว่า 
สิงหรือเรืองทีทาํใหเ้จริญ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันา (Development) ไวว้า่ 
“การทาํใหดี้ขึน ใหเ้จริญขึน เป็นการเพิมคุณค่าของสิงต่าง ๆ การพฒันาอาจพฒันาจากสิงทีมีอยูเ่ดิม 
หรือสร้างสรรคสิ์งใหม่ขึนมาก็ได”้ 

  การพฒันา หมายถึง ความก้าวหน้าหรือการปรับปรุงเปลียนแปลงในทางทีดีขึน 
เพือใหไ้ดเ้ป็นไปตามเกณฑห์รือเป้าหมายของการพฒันาตามทีไดก้าํหนดคุณค่าไว ้(เกือวงศ ์ บุญสิน 

2540, อา้งถึงใน สุมิตร สุวรรณ 2554) และไดส้รุปความหมาย คาํวา่ การพฒันา ตามทฤษฎีความ
ทนัสมยั (Modernization Theory) ไวด้งันี  
  1. การพฒันา คือ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศหนึง ๆ ทีสามารถทาํให้ผลผลิตมวล
รวมประชาชาติสูงถึงร้อยละ 5 – 7 ต่อปี และสามารถรักษาระดบันีไวไ้ด ้และประชาชนมีความอยูดี่
กินดี 

  2. การพฒันา คือ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดว้ยการเร่งผลผลิตมวล
รวมประชาชาติให้เพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงเป็นกระบวนการทีส่งผลให้รายได้เฉลียต่อบุคคลของ
ประเทศสูงขึน และประชาชนจะมีความเป็นอยูที่ดีขึนดว้ย 

  3. การพฒันา คือ การเปลียนแปลงโครงสร้างการผลิตและการว่าจ้างงานทีได้
วางแผนไวแ้ลว้ โดยลดสัดส่วนของภาคเกษตรกรรม เพือเพิมสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและการ
บริการ 
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  4. การพฒันา คือ การสร้างสภาวะทีอาํนวยต่อการพฒันาบุคลิกภาพส่วนบุคคล ซึง
การพฒันาจะประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยการขจดัความยากจน ความไม่เท่าเทียมกนั และการวา่งงาน
ในขณะทีเศรษฐกิจของประเทศกาํลงัเติบโต 

  5. การพฒันา คือ กระบวนการหลายมิติ ซึงประกอบไปดว้ยการเปลียนแปลงดา้น
ดา้นต่างๆ เป็นการเปลียนแปลงต่อสังคมทงัระบบ และมุ่งสู่การสนองความตอ้งการขนัพืนฐานของ
สังคมภายในทงัระบบ ใหไ้ปสู่สภาพชีวติทีดีกวา่ทงัในดา้นวตัถุและความรู้สึกนึกคิด 

  6. การพฒันา คือ การสร้างความทนัสมยั คือการทีคนในสังคมมีเหตุมีผล มีทศันคติ
และความคิดทีไม่งมงาย มีวินยัทางสังคม มีการคิด และวางแผนการพฒันา มีความเท่าเทียมกนัทาง
เศรษฐกิจและสังคม มีการเพิมประสิทธิภาพในการผลิต การเพิมมาตรฐานการ (เกือวงศ์  บุญสิน 

2540, อา้งถึงใน สุมิตร สุวรรณ 2554) 
  แนวคิดในการพฒันานี สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (สัญญา สัญญาวิวฒัน์ 2549, อา้งถึงใน 

สุมิตร สุวรรณ 2554) กล่าวไวว้า่ สามารถครอบคลุมไปถึงแนวคิดการพฒันาสังคม และแนวคิดการ
พฒันาสังคมของตะวนัตกดว้ย เช่น ทฤษฎีศกัยภาพการพฒันาและการแพร่กระจาย (Development 

Potential Diffusion Theory) อีกทงัยงัชีให้เห็นวา่ ศกัยภาพของการพฒันาจะเกิดขึนไดโ้ดยมีปัจจยั 6 
เหตุ ดงันี 

  1. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิงทีมีอยู่ตามธรรมชาติทวัไป ไม่ใช่สิงทีมนุษยไ์ด้
สร้างขึน สิงทีสามารถทาํให้เกิดเป็นทรัพยสิ์นเงินทอง สามารถจะนาํไปใชจ่้ายเพือยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตให้สูงขึนได ้หากมีทรัพยากรธรรมชาติทีมีค่าเป็นจาํนวนมาก ก็ยิงทาํให้ระดบัการพฒันาสูงขึน
ตามไปดว้ย 

  2. ทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กลุ่มคนในวยัแรงงาน คนมีกาํลงัแรงกาํลงัทีสามารถใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต ได้หากยิงมีคนในวยัแรงงานมากเท่าใด จะยิงทาํให้ระดับการ
พฒันาสูงมากขึน 

  3. องคก์ารสังคม หมายถึง กลุ่มคนประเภทต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาชีพ สหกรณ์ กลุ่มคน
ทีจะทาํใหเ้กิดพลงัในการทาํงานไดใ้หญ่ขึนและมากขึน สามารถทาํใหเ้กิดการพฒันาได ้

  4. ภาวะผูน้าํ หมายถึง จาํนวนคนทีเป็นผูน้ํา เช่น ผูน้ําทางการเมือง ผูน้าํทางการ
ศึกษา ผูน้าํกลุ่มชาวเกษตรกร เป็นตน้ ซึงหากไดผู้น้าํทีมีคุณภาพก็จะสามารถรวบรวมคนเพือพฒันา
สิงต่างๆ ไดม้ากขึน 

  5. การติดต่อสือสาร หมายถึง การติดต่อระหว่างชุมชน เมือง หรือระหว่างประเทศ 
ซึงทาํให้เกิดการถ่ายทอด เรียนรู้ แลกเปลียนความรู้ความชาํนาญ จากสังคมทีเจริญมาแลว้ เพือต่อ
ยอดการเรียนรู้ในสังคม 
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  6. การฝึกอบรม หมายถึง การได้รับการฝึกอบรบ และการเรียนของประชาชน 
โดยเฉพาะวชิาอาชีพทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติ เพราะความรู้สร้างความชาํนาญดา้นต่าง ๆ ทาํ
ใหเ้กิดการพฒันาสูงขึน (สัญญา สัญญาววิฒัน์ 2549, อา้งถึงใน สุมิตร สุวรรณ 2554) 
  การพัฒนาทีดีจะนําผลไปสู่การพัฒนาตนเอง  ชุมชน  และสังคมทีก่อให้เกิด
ประโยชน์ในระดบัประเทศ โดยแนวคิดการพฒันาส่วนมากตงัอยูบ่นพืนฐานของการพฒันาคนเป็น
สิงสําคญั เพราะคนหรือบุคคล เปรียบเหมือนแรงพลงัทีจะขบัเคลือนการพฒันาให้ไปสู่ระดบักลุ่ม 
ชุมชน  และสังคมได้ต่อๆ  ไป  ทังนีการเปลียนแปลงที เกิดขึน  จะส่งผลต่อภาพรวมของ
กระบวนการพฒันานนัๆ ดว้ยเช่นกนั แนวคิดการพฒันาจึงมีการถูกประยุกตใ์ชอ้ยา่งมากมาย ทาํให้
เกิดแนวคิด และทฤษฎีใหม่ๆ เพิมขึนดว้ย ซึงส่งผลดีให้กบัประชาชนเพือให้เกิดการเรียนรู้สิงใหม่
เพือใหก้า้วทนัสังคมและยคุสมยัทีเกิดการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 4.2 การพฒันาชุมชน (Community Development) 

  การพฒันาชุมชน เป็นการนาํ คาํวา่ “การพฒันา” กบัคาํวา่ “ชุมชน” มารวมไวด้ว้ยกนั 
จะไดค้วามหมายใหม่เป็นการพฒันาชุมชน ซึงก็คือ การเปลียนแปลงชุมชนให้ดีขึน หรือให้เจริญขึน
ในทุก ๆ ดา้น (กระทรวงศึกษาธิการ 2554)    

  ชุมชน (Community) หมายถึง กลุ่มคนทีอาศยัอยูใ่นพืนทีเดียวกนั มีชีวิตประจาํวนัที
คลา้ยคลึงกนั มีความเอืออาทรต่อกนั จนเกิดเป็นการรวมตวัของบุคคล กลุ่มหรือองคก์รชุมชน หรือ 
ประชาชนทีอาศยัอยูใ่นเขตพืนทีหนึง ๆ ซึงมีปฏิสัมพนัธ์กนั ตงัแต่ระดบัพืนฐาน คือ หมู่บา้น ขึนไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2554) 

  การพฒันาชุมชนจึงเปรียบเสมือนการรวมตวักนัของคนในพืนที มีเป้าหมายเพือ
ตอ้งการเปลียนแปลงชุมชนไปในทางทีดีขึนนนัเอง 

  1. ความหมายของการพฒันาชุมชน 

   การพฒันาชุมชน คือ การกระทาํทีมุ่งปรับปรุง ส่งเสริม ให้กลุ่มคนทีอยูร่วมกนัมี
การเปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขึนในทุกๆดา้น ทงัดา้นทีอยูอ่าศยั อาหาร สุขภาพร่างกาย อาชีพที
มนัคง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น โดยอาศยัความร่วมมือจากประชาชนภายในชุมชน และ
หน่วยงานองคก์รต่างๆทงัจากภายใน และภายนอกชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ 2554) 

   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2554) กล่าววา่ การพฒันาชุมชนทีมีความหมายเป็นไดท้งั
ขบวนการ โครงการ วิธีการ และกระบวนการ ทงันีขึนอยู่กบัมุมมองของแต่ละบุคคล สามารถ
อธิบายไดด้งัต่อไปนี 
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   1.1 การพฒันาชุมชนในฐานะทีเป็นขบวนการ (Movement)  

    การพฒันาชุมชนแบบนีใหค้วามสําคญักบัจิตใจ โดยเฉพาะอุดมการณ์และจิต
วิญญาณเพือส่วนรวม อาจเรียกได้อีกอย่างว่า คือ การรณรงค์ (Campaign) หรือ การรวมตวักนั
เรียกร้อง (Rally) ของประชาชนหรือชุมชน ดาํเนินการเพือให้เกิดการปรับปรุงเปลียนแปลงสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนหรือชุมชน ผูเ้ขา้ร่วมขบวนการจะเชือมนัว่าการปรับปรุงเปลียนแปลง
ดงักล่าวเป็นสิงทีสมควรดาํเนินการอยา่งยงิ โดยผูเ้ขา้ร่วมขบวนการจะไดรั้บการกระตุน้ เร่งเร้า หรือ
ปลูกฝังดา้นจิตใจเพือเกิดความรู้สึกนึกคิดในลกัษณะทีตอ้งการ  
   1.2 การพฒันาชุมชนในฐานะทีเป็นโครงการ (Program)  

    การพัฒนาชุมชนลักษณะนีถือได้ว่า  รัฐเป็นผู ้จ ัดเตรียมและให้บริการ
สาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ ภายใตรู้ปแบบของโครงการพฒันา โดยมีเป้าหมายเพือกระตุน้ให้
ชุมชนเกิดความต้องการทีจะรับบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เหล่านัน นาํไปตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน  

   1.3 การพฒันาชุมชนในฐานะทีเป็นวธีิการ (Method)  

    การพฒันาชุมชนวิธีนี มุ่งให้ความสําคญักบั “วิธีการปฏิบติังานพฒันา” เป็น
หลกั เน้นการทาํกิจกรรมทีสนับสนุนให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานพฒันาทุก
ขนัตอน  

   1.4 การพฒันาชุมชนในฐานะทีเป็นกระบวนการ (Process)  

    เป็นการพฒันาทีให้ความสําคญักับ “กิจกรรมพฒันาทีประกอบด้วยหลาย
ขนัตอนทีสอดคลอ้งกนัอยา่งเป็นระบบ” อีกทงัยงัตอ้งเป็นกระบวนการต่อเนือง ทีสามารถนาํไปสู่
การเริมตน้ดาํเนินงานหรือปฏิบติังานผา่นทางกิจกรรมพฒันาอืนต่อ ๆ ไปไดอี้ก ให้ความสําคญักบั
ขนัตอนการปฏิบติังาน ทีคาํนึงถึงการเปลียนแปลงทางดา้นจิตใจมากกว่าผลสําเร็จของงาน โดยมี
ขนัตอนทีสอดคลอ้งกนัอยา่งเป็นระบบดงัต่อไปนี (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ 2554) 

    1. การศึกษาและสาํรวจสภาพของชุมชน 

    2. การศึกษาขีดความสามารถของชุมชน 

    3. การจดัลาํดบัความสาํคญั 

    4. การวางแผนการพฒันา 
    5. การลงมือปฏิบติังานตามแผน 

    6. การประเมินผล 
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    การดาํเนินงานหรือการปฏิบติังานผ่านทางกิจกรรมพฒันาทีประกอบด้วย
หลายขนัตอนทีสอดคลอ้งกนัอย่างเป็นระบบนี ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
นนัๆ ไม่ใช่เฉพาะผูป้ฏิบติังานพฒันาฝ่ายเดียวเท่านนั 

  2. แนวคิดพืนฐานของการพฒันาชุมชน 

   การศึกษาแนวคิดพืนฐานของการพฒันาชุมชน เป็นสิงสําคญัทีจะทาํให้นกัวิจยั 
นกัพฒันา และเจา้หน้าที ไดเ้ขา้ไปเรียนรู้และทาํงานกบัประชาชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพือให้งานวิจยั
หรือกิจกรรมพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิง ขึน  ซึงแนวคิดพืนฐาน  มีดัง ต่อไปนี 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2554) 

   2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน (People participation)  

    หัวใจของการพัฒนาชุมชน  คือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด 
ตดัสินใจ วางแผน การปฏิบติัการ ร่วมบาํรุงรักษา ติดตามและประเมินผล  
   2.2 การช่วยเหลือตนเอง (Aide self-help)  

    หลักการสําคัญของแนวทางการพฒันาประการหนึง  คือ ต้องพัฒนาให้
ประชาชนพึงตนเองไดม้ากขึน โดยขอบเขตทีเกินขีดความสามารถของประชาชน จะมีรัฐคอยให้
การช่วยเหลือสนบัสนุน ตามโอกาส และตามหลกัเกณฑที์เหมาะสม 

   2.3 ความคิดริเริมของประชาชน (Initiative)  

    การทาํงานร่วมกบัประชาชนตอ้งยึดหลกัสําคญัทีวา่ ความคิดริเริมตอ้งมาจาก
ประชาชน ควรหาโอกาสกระตุน้ ใหค้วามรู้ ให้การศึกษา ประชาชนตอ้งกลา้คิด กลา้แสดงออกและ
แสดงความคิดเห็นทีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

   2.4 ความตอ้งการของชุมชน (Felt-needs)  

    การพฒันาชุมชนตอ้งให้ประชาชนในชุมชน คิดและตดัสินใจบนพืนฐาน
ความตอ้งการของชุมชนเอง เพือให้ประชาชนเกิดความคิดทีจะช่วยกนัดูแลรักษาผลประโยชน์
ต่อไป 

   2.5 การศึกษาภาคชีวติ (Life-long education) 

    งานพฒันาชุมชน ถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิต แก่ประชาชน
และชุมชน เพือนําไปสู่การพฒันาคน และการให้การศึกษาต้องเป็นไปอย่างต่อเนือง ตลอดการ
ดาํเนินชีวติของประชาชนทีอยูใ่นชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ 2554) 

  3. ความสาํคญัของการพฒันาชุมชน 

   เป้าหมายของการพฒันาชุมชน คือ ประชาชนในชุมชนตอ้งร่วมกนัรับรู้ พฒันา
และปรับปรุงแกไ้ขให้เกิดความเปลียนแปลงทีดีขึน เพือความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนนนัๆ เอง การ
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อยูร่่วมกนัเป็นชุมชน ยอ่มมีความซบัซอ้นและมีปัญหาเกิดขึนไดม้ากมาย ดงันนั จึงจาํเป็นตอ้งอาศยั
ความร่วมมือกนัจากหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของชุมชน  การพฒันาชุมชนจึงมี
ความสาํคญั สามารถจาํแนกได ้3 ดา้น ดงันี (กระทรวงศึกษาธิการ 2554) 

   3.1 บุคคล 

    ประชาชนผูมี้ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนนันๆ ด้วยตวัเอง ย่อมเกิดการ
เรียนรู้ การพฒันาส่วนบุคคล เป็นผลให้เกิดการประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ทาํให้เกิด
การเปลียนแปลงในทางทีดีขึน การเรียนรู้จากหลายๆ ฝ่าย ก่อให้เกิดการต่อยอดทางความคิด เกิด
จิตสํานึกรักและหวงแหน ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตวิญญาณ รู้จกัคิด ทาํ พฒันาเพือส่วนรวมและ
เรียนรู้ซึงกนัและกนั ประสบการณ์ การเรียนรู้ ของบุคคลนนัๆ สามารถนาํไปพฒันาศกัยภาพดา้น
อืนๆ ไดต่้อไป  

   3.2 ชุมชน 

    การดาํเนินงานพฒันาสังคมดา้นต่างๆ ยอ่มเป็นผลก่อให้เกิดการเปลียนแปลง
ชุมชนไปในทางทีดีขึน เมือชุมชนเกิดการเปลียนแปลง ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ ชุมชน
นนัๆ ยอ่มเกิดความเขม้แข็งทางชุมชน ทาํให้ปัญหาของชุมชนลดนอ้ยลงและหมดไป ทาํให้ชุมชน
น่าอยู่ มีความรักความสามคัคี เอืออาทรช่วยเหลือเกือกูลซึงกนั การได้มีส่วนร่วมในการดาํเนิน
กิจกรรมพฒันาสังคมดา้นต่างๆ ส่งเสริมและกระตุน้ ให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
พฒันาตนเองและชุมชน  

   3.3 ภาครัฐและเอกชน 

    การพฒันาชุมชนถือเป็นรากฐานสําคญัของการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจและ
ประเทศชาติ อีกทงัเป็นการส่งเสริมการดาํเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย เมือบุคคลและชุมชน
ไดรั้บการพฒันาแลว้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ทาํให้ภาครัฐสามารถจดัการปัญหาต่างๆ ไดมี้
ประสิทธิภาพมากขึน ดงันันภาครัฐจะสามารถขบัเคลือนแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้บรรลุได้ตาม
เป้าหมาย ทาํให้ประเทศเกิดความเจริญกา้วหนา้ในทางทีดีขึน สําหรับภาคเอกชน การพฒันาชุมชน
ทาํให้เกิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างชุมชนและภาคเอกชน  การเขา้ใจความตอ้งการของชุมชนและมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ทาํให้ภาคเอกชนสามารถปรับเปลียนการดาํเนินกิจการให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพชุมชน เพือลดความขดัแยง้ไดดี้ขึน ภาคเอกชนยงัมีส่วนช่วยชุมชนไดเ้ช่น ลดอตัราการ
ว่างงาน  ลดการย้ายถินฐานไปสู่ตัว เ มือง  ทําให้สถาบันครอบครัว เข้มแข็ง ขึน  เ ป็นต้น 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2554) 

  การพฒันาชุมชนมุ่งหวงัให้ประชาชนร่วมมือกนัพฒันาชุมชนโดยมีเป้าหมาย คือ 
ตอ้งการใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูที่ดี มีชุมชนทีน่าอยู ่กระบวนการมีส่วนร่วมนบัเป็นหวัใจสําคญั
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ของการพฒันาชุมชน การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนร่วมคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจ โดยผา่นกระบวนการ
ให้การศึกษาแก่ประชาชน ก่อให้เกิดการปลูกฝังจิตสํานึกในความเป็นเจา้ของชุมชน การพฒันา
ชุมชนเป็นกระบวนการทีจะพยายามเปลียนแปลงความคิด ทศันคติและพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชนใหดี้ขึนกวา่เดิม พร้อมทงัสร้างความรู้สึกรักและผกูพนัต่อชุมชนตนเองดว้ยในเวลาเดียวกนั  
 4.2 การพฒันาสังคม (Social Development) 

  เพือความมนัคงทางด้านสังคม ส่งผลให้การพฒันาสังคมเป็นทีสําคญัและจาํเป็น 
ขอบเขตการพฒันาสังคมเกิดขึนตามปัญหาสังคมทีเกิดขึน เมือไดรั้บการพฒันาดา้นหนึงแลว้ อาจส่ง
ปรับปรุงและไปพฒันาในดา้นอืนอีกต่อไป หรือไม่อาจจะพฒันาในหลายๆ ดา้นไปพร้อมกนัก็ได ้
ทงันีสังคมเป็นส่วนหนึงทีก่อให้เกิดความเจริญกา้วหน้าของประเทศ จึงไม่อาจปฎิเสธได้ว่า การ
พฒันาสังคมก็เปรียบเสมือนการพฒันาพืนฐานของการพฒันาประเทศไดเ้ช่นกนั 

  1. ความหมายของการพฒันาสังคม 

   ธนาคารโลก (World Bank 2005, อา้งถึงใน ปฐม เพิมพานิช 2554) นิยามวา่ การ
พฒันาสังคม หมายถึง การปฏิรูปเปลียนแปลงองคก์รเพือเสริมสร้างแก่ประชาชน เริมจากการสังเกต 
ปัญหาความไม่เสมอภาคในสังคม ศึกษาพนัธกิจการดาํเนินงานและความรับผดิชอบขององคก์ร เพือ
การปฏิรูปองค์กร ซึงจะมีผลต่อการพฒันาการทีนําไปสู่การพัฒนามนุษย์กลุ่มเป้าหมายของ
การพฒันสังคม โดยเริมต้นจากกลุ่มประชาชนเป้าหมายทีเป็นกลุ่มคนยากจนและคนชายขอบ 
จากนนัตอ้งดาํเนินการพฒันาแบบบวกและต่อเนืองอย่างยงัยืน เพือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการ
เป็นสังคมทีมีความเสมอภาค สมบูรณ์ และยติุธรรมมากขึน 

   การพฒันาสังคม หมายถึง กระบวนการสร้างเสริมความเขม้แข็ง สร้างพลงัให้กบั
กลุ่มและชุมชน จนกลายเป็นสถาบนัใหม่ขึนมา ทีจะทาํหนา้ทีผลกัดนัมาตรการ แผนงานโครงการ 
เพือป้องกนั แกไ้ขปัญหาของชุมชนเอง โดยยึดหลกัการช่วยเหลือซึงกนัและกนั และพึงตนเอง งาน
ทีทาํจะไม่เป็นแบบแยกส่วน จะผสมกลมกลืนไปกบัวิถีชีวิต สอดคลอ้งไปกบัทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม การเรียนรู้ สุขภาพและอืนๆ 
(สุรเดช ฉายะเกษตริน 2553) 
   สังคม คุณคณากรสกุล (สังคม คุณคณากรสกุล 2544, อา้งถึงใน ปฐม เพิมพานิช 

2554) กล่าววา่ การพฒันาสังคม หมายถึง กระบวนการเปลียนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
มิติต่างๆ ใหดี้ขึน ซึงการพฒันาสังคมมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี 

   1.1 เป้าหมายของการพฒันาสังคม 

    1. ประชาชนตระหนกัถึงศกัยภาพของตนเอง 

    2. ประชาชนมีศกัดิศรีของตนเอง 
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    3. ประชาชนสามารถบรรลุความใฝ่ฝันได ้

    4. ประชาชนมีความพึงพอใจในชีวติของตนเอง 

   1.2 การพฒันาสังคมตอ้งแกไ้ขปัญหา ดงันี 

    1. ความยากจนของประชาชน 

    2. การดอ้ยการศึกษาของประชาชน 

    3. ปัญหาสุขภาพของประชาชน 

   1.3 การพฒันาสังคมตอ้งคาํนึงถึงวธีิการ ดงันี 

    1. ตอ้งใชว้ธีิการนุ่มนวล มากกวา่วธีิการรุนแรง 

    2. ตอ้งมีส่วนร่วนในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

    3. เนน้การพึงตนเองไดทุ้กมิติในระยะยาว 

  2. แนวคิดในการพฒันาสังคม 

   การแก้ปัญหาสังคมจึงตอ้งทาํอย่างรอบคอบ เพราะการพฒันาสังคมมีขอบเขต
กวา้งขวาง และปัญหาของสังคมมีมากอีกทงัยงัมีความซบัซอ้น ตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัของบุคคล
จากหลายฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนในสังคมนัน ๆ จะตอ้งเขา้มาร่วมรับรู้ พร้อมทีจะให้ขอ้มูลที
ถูกตอ้งและเขา้มามีส่วนร่วม การพฒันาสังคมจึงเป็นทงักระบวนการ วิธีการ กรรมวิธีเปลียนแปลง 
และแผนการดาํเนินงาน ซึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี (กระทรวงศึกษาธิการ 2554) 

   2.1 กระบวนการ (Process)  

    การพฒันาสังคมต้องกระทาํต่อเนืองกนัและอย่างมีระบบ เพือให้เกิดการ
เปลียนแปลงจากลกัษณะหนึงไปสู่อีกลกัษณะหนึง และจะตอ้งเป็นลกัษณะทีดีกวา่เดิม 

   2.2 วธีิการ (Method)  

    การกาํหนดวธีิการในการดาํเนินงาน วธีิการนีตอ้งเป็นทียอมรับวา่แก่สังคมวา่ 
จะสามารถนาํการเปลียนแปลงมาสู่สังคมไดอ้ย่างถาวร และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยเฉพาะเน้น
ความร่วมมือของประชาชนในสังคมนนั กบัเจา้หนา้ทีรัฐทีจะตอ้งทาํงานร่วมกนั 

   2.3 กรรมวธีิเปลียนแปลง (Movement)  

    การพฒันาสังคมจะตอ้งก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในทางทีดีขึน โดยเฉพาะ
เน้นการเปลียนแปลงของทศันคติส่วนบุคคล เพือให้เกิดสํานึกในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และเห็นดว้ยกบัความเจริญกา้วหนา้อนัจะนาํไปสู่การเปลียนแปลงทาง
วตัถุ 
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   2.4 แผนการดาํเนินงาน (Planning)  

    การพฒันาสังคมจะตอ้งทาํอย่างมีแผน มีขนัตอน สามารถตรวจสอบ และ
ประเมินผลได้ แผนงานพฒันาสังคมนีจะตอ้งมีทุกระดบั นบัตงัแต่ระดบัชาติ คือ แผนการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงมาจนถึงระดบัผูป้ฏิบติั แผนงานจึงมีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิง
ในการพฒันาสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ 2554)       

  3. ความสาํคญัของการพฒันาสังคม 

   ความสงบสุขของประชาชนในสังคมนันจะเกิดขึนได้ ถ้าเมือบุคคลในสังคมมี
ความเขา้ใจกนั แต่ส่วนมากเมือบุคคลมาอยูร่วมกนัเป็นสังคม ปัญหาต่าง ๆ ก็ยอ่มจะเกิดตามมาเสมอ 
ยิงสังคมมีขนาดใหญ่มาก ปัญหาก็จะยิงมากและซับซ้อนมากเช่นกนั ปัญหาหนึงอาจนาํไปสู่อีก
หลายๆ ปัญหาเชือมโยงกนัไป ถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ขอย่างทนัท่วงที ก็จะทวีเพิมความรุนแรง เพิม
ความซับซ้อน และขยายวงกวา้งออกไปเรือย ๆ ดงันนั ความสําคญัของการพฒันาสังคม คือ ทาํให้
ปัญหาของสังคมลดน้อยและหมดไป เป็นภูมิคุม้กนัทีสามารถป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาในลกัษณะ
เดียวกนัขึนมาอีก หรือเมือเกิดขึนมาใหม่ก็สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยประสบการณ์ ทาํให้ประชาชนใน
สังคมมีความสามคัคีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ทาํใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ และเกิดความเป็น
ปึกแผน่มนัคงของสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ 2554) 

 4.3 การพฒันาอย่างยงัยนื (Sustainable Development) 

  การพฒันาอย่างยงัยืน หมายถึง การพฒันาทีมีลักษณะผสมผสาน คือ มีกิจกรรม
พฒันารวมทงัมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในลกัษณะทีเป็นส่วนรวม และ
เมือใดทีกิจกรรมพฒันานนัส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือคุณภาพสิงแวดลอ้ม ก็จะตอ้ง
เสริมสร้างคุณภาพสิงแวดลอ้มในทีอืนเพือชดเชยให้คุณภาพสิงแวดลอ้มในภาพรวมคงอยู่ได ้ยงั
หมายรวมไปถึงการผสมผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  นิเวศวิทยา และสังคมวิทยา เขา้กบัการ
ปฏิบติังานพฒันาโดยควรเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือมุ่งตรงไปสู่จุดหมายเดียวกนั อนัจะทาํให้
มนุษยก์บัสิงแวดลอ้มอยู่ควบคู่กนัไปโดยสันติสุขสงบและยงัยืน การพฒันาทียงัยืนมีความสําคญั
มากขึน เมือสหประชาชาติไดจ้ดัใหมี้การประชุมวา่ดว้ยสิงแวดลอ้มและการพฒันา (UN Conference 

on Environment and Development) หรือ UNCED หรือการประชุม Earth Summit ทีกรุงริโอ เดอ 
จาเนโร ประเทศบราซิล เมือปี พ.ศ. 2535 ซึงผลการประชุมนี ผูแ้ทนของ 178 ประเทศรวมทงัไทย
ไดร่้วมลงนามรับรอง แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ซึงถือเป็นแผนแม่บทของโลกทีประเทศ
สมาชิกตอ้งตระหนกัถึงปัญหาสิงแวดลอ้ม และเห็นความสําคญัทีจะร่วมกนัพิทกัษสิ์งแวดลอ้ม เพือ
สร้างการพฒันาทียงัยืนให้เกิดขึนในโลก จากแผนปฏิบติัการ 21 ขา้งตน้ ประเทศไทยไดรั้บแนวคิด
การพฒันาทียงัยนืเขา้มา (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ 2554) 
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  การพฒันาทียงัยนื จะตอ้งเป็นการพฒันาทีก่อให้เกิดความสมดุลหรือมีปฏิสัมพนัธ์ที
เกือกูลกนัในระหวา่งมิติอนัเป็นองคป์ระกอบทีจะทาํให้ชีวิตมนุษยอ์ยูดี่ มีสุข ทงัทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วฒันธรรม จิตใจ รวมทงัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทงัต่อคนรุ่นปัจจุบนั
และคนในรุ่นอนาคต (สันติ บางออ้ 2546) 
  1. องคป์ระกอบการพฒันาอยา่งยงัยนื 

   การพฒันาอย่างยงัยืนจะสําเร็จได ้หากองค์ประกอบพืนฐานทีเป็นปัจจยัในการ
พฒันามีความสัมพนัธ์กนัในระดบัทีดีใน ทุกองคป์ระกอบต่างเป็นรากฐานอนัมนัคงทีสามารถเอือ
ต่อการพฒันาได ้ความยงัยนืยอ่มเกิดตามมาหลงัจากทุกฝ่ายช่วยเหลือเกือกูลกนัเพือให้ชุมและสังคม
เกิดการพฒันา พระธรรมปิฎก (พระธรรมปิฎก 2542, อา้งถึงใน สุมิตร สุวรรณ 2554) กล่าววา่ การ
พฒันาแบบยงัยนืซึงประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 

   1.1 มนุษย ์ 
    มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง มนุษยมี์ธรรมชาติ เป็นผูมี้เจตจาํนงหรือมีความตอ้งการ 
จะตอ้งพฒันามนุษยใ์ห้มีความตอ้งการประเภทฉนัทะ (ความตอ้งการทีพอดี) การพฒันามนุษยต์อ้ง
พฒันาให้ครบ 4 ดา้น คือ พฒันากาย พฒันาพฤติกรรม พฒันาจิต และพฒันาปัญญามนุษย ์ในฐานะ
ทรัพยากรมนุษย ์เป็น ปัจจยัทีสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม มนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบทีควร
ให้ความสําคญัมากทีสุด โดยมุ่งเนน้ให้การศึกษาและสนบัสนุนความช่วยเหลือตามสมควรในดา้น
อืนๆ เพือช่วยใหม้นุษยมี์การเจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์แบบ มนุษยที์ไดรั้บการพฒันาจะเป็นปัจจยัที
ดี จะช่วยให้มีการพฒันาอยา่งยงัยืน มนุษยผ์ูมี้ความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญ พร้อมทีจะเป็น
กองกาํลงัทีสาํคญัในระบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม นาํไปสู่การพฒันาทียงัยืนในดา้นอืนๆ ได้
ต่อไป  

   1.2 สังคม  
    ส่งเสริมการทาํดีเอือต่อการทาํประโยชน์กนัและกนั มีความมนัคง มีสันติภาพ 
ไม่ทาํลายธรรมชาติ การอยูอ่ยา่งสงบของคนในสังคม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบระหวา่งคนในสังคม 
สิงเหล่านีเป็นสภาพแวดลอ้มทีเป็นปัจจยัเกือหนุนให้มนุษยส์ามารถพฒันาตนเองไดม้ากขึน เมือ
มนุษยมี์คุณภาพ เศรษฐกิจสังคมก็จะพฒันาไปได ้ดงันนั จึงจาํเป็นตอ้งมีมาตรการเพือปกป้องคนที
อยู่ในสถานะต่างกนั เกิดเป็นระบบความยุติธรรม เพือเป็นหลกัประกนัความสัมพนัธ์ทีจะช่วยให้
มนุษยอ์ยูร่่วมกนัดว้ยดีและคุม้ครองสังคมให้อยูใ่นสันติสุขและความชอบธรรม เมือสังคมสามารถ
รักษาความสงบสุขไดแ้ลว้ การพฒันาเพือให้เกิดความยงัยืน ก็จะสามารถดาํรงอยู่ไดต่้อไป (พระ
ธรรมปิฎก 2542, อา้งถึงใน สุมิตร สุวรรณ 2554) 
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   1.3 ธรรมชาติ  
    ทรัพยากรทีมีค่ าทางเศรษฐกิจเปรียบเสมือนต้นทุนทีมนุษย์สามารถ
สร้างสรรคใ์ห้เกิดสิงต่างๆ หรือนวตักรรมใหม่ขีนได ้ธรรมชาติจึงเป็นองคป์ระกอบพืนฐานสําคญั
ต่อการดาํรงชีวติของมนุษย ์หากปราศจากธรรมชาติแลว้ มนุษยก์็ไม่สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุข  
มนุษยเ์ป็นส่วนหนึงของธรรมชาติ มนุษยจึ์งไม่ควรคิดเอาชนะธรรมชาติ ทาํลายธรรมชาติ ควรมี
ชีวิตทีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ กลมกลืนธรรมชาติ พฒันาและอนุรักษ์ธรรมชาติ (พระธรรมปิฎก 
2542, อา้งถึงใน สุมิตร สุวรรณ 2554) 
   1.4 เทคโนโลย ี

    การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ  นันเป็นได้ทังคุณและโทษ หากแต่มนษย์
นาํไปใชไ้ม่ถูกวธีิ และไม่เกือกลูไปกบัธรรมชาติ เทคโนโลยีทีพฒันาขึนมานนั ก็จะไร้ประโยชน์แต่
กบัสร้างปัญหาใหแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติไดอ้ยา่งมากมาย การใชเ้ทคโนโลยีเพือให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยช์แก่การพฒันาไดสู้งสุด ถึงจะเรียกไดว้า่ เป็นองคป์ระกอบทีก่อให้เกิด
การพฒันาอยา่งยงัยนือยา่งแทจ้ริง (พระธรรมปิฎก 2542, อา้งถึงใน สุมิตร สุวรรณ 2554) 
  2. ลกัษณะการพฒันาอยา่งยงัยนื 

   รูปแบบและเป้าหมายของการพฒันาแบบยงัยืนมกัเป็นการพฒันาแบบเดิมๆ ซึง
เป้าหมายทีดี ควรจะเป็นลกัษณะของการพฒันาแบบยงัยืนทีตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหว่าง 3 ระบบ 
คือ ระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม ลกัษณะของการพฒันาแบบยงัยืนอนั ได้แก่ 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2554) 

   2.1 เป้าหมายการพฒันาระบบนิเวศ 

    เช่น การอนุรักษ์ความหลากหลายและความซับซ้อนทางชีวภาพ การฟืนฟู
สภาพธรรมชาติ และการผลิตทางนิเวศ เป็นตน้ 

   2.2 เป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจ 

    เช่น การลดความยากจน ตอบสนองความตอ้งการขนัพืนฐานได้ และการ
เพิมขึนของสินคา้และบริการ เป็นตน้ 

   2.3 เป้าหมายของการพฒันาสังคม 

    เช่น ความมนัคงของสถาบนั ความเป็นธรรมในสังคม การมีส่วนร่วมใน
ชุมชน และอนุรักษค์วามหลากหลายทางวฒันธรรม เป็นตน้ 

  สุมิตร สุวรรณ (2554) กล่าวโดยสรุปว่า การพฒันาแบบยงัยืน เป็นแนวคิดทีมี
ลกัษณะเป็นเป้าหมายมากกวา่เป็นวธีิการในการพฒันา กล่าวคือ จะทาํอะไรก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่เดือดร้อน 
ต่อคนรุ่นหลงั โดยเฉพาะในเรืองทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม การพฒันาไม่มีสูตรสําเร็จ 
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การปรับหรือการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของประเทศเป็นเรืองทีสําคญักว่า เมือมนุษย์
กลายเป็นผูใ้ห้ ผูเ้กือหนุน ผูจ้รรโลงโลกให้เกิดความสงบสุขแลว้ โดยการสร้างดุลภาพให้เกิดขึน
ระหวา่งมนุษย ์สิงแวดลอ้ม สังคม และเทคโนโลยี ซึงทุกทีจะอยู่อยา่งเกือกูลกนัและกนั มนุษยจ์ะ
รักษาและไม่ทําลายสิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  ในขณะเดียวกันสิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติก็จะให้ประโยชน์ในการดาํรงชีพของมนุษย ์ในทีสุดสังคมก็จะเป็นสังคมแห่ง
ความสงบสุขเป็นหนทางทีจะนาํสู่การพฒันาทียงัยนื 

 4.4 ตัวชีวดัการพฒันาทยีงัยนืของประเทศไทย 

  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) ไดพ้ฒันา
กรอบแนวคิดในการจดัทาํตวัชีวดัการพฒันาทียงัยืนของไทย ไดข้อ้สรุปว่าตวัชีวดัตอ้งมุ่งวดัการ
พฒันาทงั 3 มิติ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม อยา่งมีดุลยภาพผสมผสานเขา้กบักลไกของ
ความยงัยืน คือคาํนึงถึงผลการพฒันาทีเกิดขึนทงัในปัจจุบนัและอนาคต โดยไดย้ึด “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานาํทางให้เอือต่อการเปลียนแปลงระบบการบริหารจดัการประเทศ
เพือนาํ ไปสู่ความยงัยนื ตวัชีวดัแต่ละมิติของการพฒันา มีประเด็นดงัต่อไปนี 

  1. มิติเศรษฐกิจ  
   การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนืองและมีคุณภาพ คือ 
การเติบโตทีไม่ทาํลายสิงแวดลอ้มและยงัยนืไดใ้นระยะยาว และมีการกระจายความมงัคงัอยา่งทวัถึง 
อาํนวยประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่เป็นหลกั โดยการพฒันาตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี (สํานกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2546) 

   1.1 การพฒันาอยา่งมีคุณภาพ  
    สามารถอยู่บนพืนฐานของการอนุรักษ์ ฟืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม 

   1.2 การพฒันาอยา่งมีเสถียรภาพ  
    ระบบเศรษฐิกจตอ้งสามารถพงึตนเองได ้มีภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจทีพร้อมรับ
กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนไดอ้ยา่งยงัยนื 

   1.3 การกระจายความมงัคงั  
    การสร้างโอกาสการเขา้ถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพืนฐานของ
รัฐอยา่งทวัถึง ทีจะนาํไปสู่การลดช่องวา่งของรายได ้และกระจายความมงัคงัอยา่งทวัถึง 

  2. มิติสังคม 

   การพฒันาทีมุ่งให้คนและสังคมไทยมีคุณภาพ สามารถปรับตัวรู้เท่าทนัการ
เปลียนแปลง มีจิตสํานึก พฤติกรรม และวิถีชีวิตทีไม่ทาํลายสิงแวดล้อม มีความมนัคงในการ
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ดาํรงชีวิต มีการนาํทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ มี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยอยู่ภายใต้ระบบการบริหารจดัการทีดี ทีมุ่งให้คนและ
สังคมไทยเข้มแข็ง อยู่ดีมีสุข และพฒันาได้อย่างยงัยืน (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2546) 

   2.1 การพฒันาศกัยภาพและการปรับตวับนสังคมฐานความรู้  
    การพฒันาคนในสังคมในทุกระดบั ให้มีศกัยภาพและโอกาสในการพฒันา
ความรู้ ความคิด ทกัษะอาชีพ การบริหารจดัการไดด้ว้ยตนเอง อยูใ่นสังคมฐานความรู้ และเกือหนุน
ต่อการพฒันาทียงัยนื 

   2.2 การพฒันาคุณภาพชีวติและความมนัคงในการดาํรงชีวติ  
    การพฒันาใหค้นในสังคมไทยมีคุณภาพชีวติทีดีขึน มีความมนัคงปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น มีสุขภาพอนามยัแขง็แรง สามารถเขา้ถึงระบบการคุม้ครองทางสังคมไดอ้ยา่งเท่า
เทียมกนั 

   2.3 การพฒันาใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็และมีภูมิคุม้กนัดา้นวฒันธรรม  
    สังคมไทยต้องมีค่านิยมและแบบแผนการดาํเนินชีวิตทีมัธยสัถ์ มีการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า ไม่ส่งผลบนัทอนการพฒันาเศรษฐกิจและฐานทรัพยากรของชาติในระยะยาว 
อาศัยภูมิปัญญาท้องถินมาประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืน มีการดํารงวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศิลปวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไวไ้ดอ้ยา่งต่อเนืองและยงัยนื 

   2.4 การสร้างความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม  
    ประชากรไทยตอ้งไดรั้บความเท่าเทียมกนัทงัทางเพศ การศึกษา อาชีพ การ
งาน สวสัดิการ และสิทธิเสรีภาพภายใตข้อบเขตแห่งกฎหมาย หลกัมนุษยธรรม และมีโอกาสร่วม
ในกิจกรรมของสังคมโดยรวม เช่น การเมือง การปกครอง โดยมีสิทธิในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การ
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจต่อนโยบายสาธารณะใดๆ ทีอาจส่งผลกระทบต่อสังคม โดยยึด
หลกัการบริหารจดัการทีดี (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2546) 

  3. มิติสิงแวดลอ้ม 

   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพือใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
เพือสนองความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนั และสงวนรักษาไวใ้ห้คนรุ่นอนาคต รวมทงัการกระจาย
โอกาสและการมีส่วนร่วมในเรืองการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งทวัถึง
และเป็นธรรม (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2546) 
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   3.1 การสงวนรักษา  
    การใช้ การป้องกนั และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติทงัทางดา้นกายภาพ
และชีวภาพ ตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการนาํกระบวนการอนุรักษแ์ละพฒันามาผสมผสาน
เขา้ดว้ยกนัเพือจดัการทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ มากทีสุด 
โดยคาํนึงถึงความต้องการของคนทงัในปัจจุบนัและมุ่งสงวนรักษาทุนธรรมชาติไวใ้ช้ประโยชน์
สาํหรับคนรุ่นอนาคต  

   3.2 การมีคุณภาพสิงแวดลอ้มทีดี  
    การพฒันาประเทศตอ้งธาํรงไวซึ้งคุณภาพสิงแวดลอ้มทีดีเพือคุณภาพชีวิตทีดี
ของคนไทย มีการดาํเนินการแกไ้ขปัญหามลพิษต่างๆ ทงัทางนาํดิน และอากาศ ตลอดจนดาํเนินการ
เพือป้องกนัการเกิดมลพิษผา่นทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน  

   3.3 การมีส่วนร่วมและการกระจายการใชท้รัพยากร  
    ประชาชนทุกคนจากทุกภาคส่วน ได้รับจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติและ
ผลประโยชน์จากการพฒันาอย่างทวัถึงและเป็นธรรม มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพือกาํหนด
นโยบาย แผนงาน และการดาํเนินโครงการดา้นการจดัการสิงแวดลอ้ม เพือก่อให้เกิดประโยชน์สุข
และคุณภาพชีวติทีดีต่อมวลมนุษยใ์นสังคม (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 2546)  

  หลกัการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งยงัยืน จะเห็นไดว้่าแนวทางการพฒันามุ่งเน้น
และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนเป็นหลกัสาํคญั เพราะการพฒันาคนเปรียบเสมือนเป็นการสร้าง
รากฐานทีมนัคงแห่งการพฒันา เมือคนไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพแลว้ ประเทศชาติจะมีพลงัคน
เพือขบัเคลือนการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมได้อย่างต่อเนือง   จากการศึกษาแนวคิด
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้นํามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนของ 
ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือการวิเคราะห์ขอ้มูลไดอ้ย่างถูก
ตอ้งการหลกัการเพือนาํขอ้มูลทีไดไ้ปวิเคราะห์ถึงกระบวนการสร้างธุรกิจ และรูปแบบการพฒันา
ชุมชนและสังคมอย่างยงัยืน เพือเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชน สังคม และรูปแบบการดาํเนิน
ธุรกิจในฐานะผูป้ระกอบการสังคมในงานวจิยัต่อๆ ไป 
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5. แนวคิดเกยีวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) หรือ CSR เริม
แพร่หลายในประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2549 ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัเกิดความคล่องตวั ประชาชนไดรั้บรู้การทาํ
ความดีต่อชุมชน สังคม และสิงแวดลอ้มขององคก์รนนัๆ แต่แทที้จริงแลว้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ คือการลงทุนทางธุรกิจอยา่งหนึง ซึงคุม้ค่าทางการเงินและการตลาด ทาํให้เกิดการพฒันา
อยา่งยงัยนื และเกิดผลตอบรับทีดีจากประชาชน 

 5.1 ความหมายของความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

  คณะกรรมาธิการแห่งยุโรป (The European Commission 2011) ไดใ้ห้นิยามใหม่วา่ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ คือ “ความรับผิดชอบของกิจการทีมีผลกระทบต่อสังคม” 
กล่าวคือ การเคารพกฎหมายและข้อตกลงระหว่างคู่ค้าทางสังคมร่วมกัน ซึงเป็นพืนฐานร่วม
รับผิดชอบทีจะสามารถเขา้ถึงความรับผิดต่อสังคมของธุรกิจได ้องค์กรตอ้งมีกระบวนการบูรณา
การทางสังคม สิงแวดลอ้ม จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และการเอาใจใส่ผูบ้ริโภคเขา้ไวด้ว้ยกนัเพือ
การดาํเนินธุรกิจ ควรมีกลยทุธ์และการทาํงานร่วมกนักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งใกลชิ้ด 

  สถาบนัธุรกิจเพือสังคม (2551) ให้นิยาม ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ไวว้า่
การดาํเนินธุรกิจทีควบคู่ไปกบัการใส่ใจและดูแลรักษาสังคม และสิงแวดลอ้มภายใตห้ลกัจริยธรรม 
การกาํกบัดูแลกิจการทีดี นาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพือนาํไปสู่การดาํเนินธุรกิจที
ประสบความสําเร็จอย่างยงัยืน ทงันี การปฏิบติัตามนิยามความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ที
สามารถยกระดับตนเองไปสู่การพฒันาทียงัยืนได้เป็นผลสําเร็จ โดยไม่ผิดศีลธรรมจรรยา ไม่
เบียดเบียนทุกฝ่าย  
  จิตติมา ปริยเมฆินทร์ (2552) ได้สรุปว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
หมายถึง พนัธกิจ ภาระหน้าทีซึงองค์กรธุรกิจตอบสนองต่อสังคม จะตอ้งดาํเนินงานทีก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการทาํกิจกรรมเพือสาธารณะสังคมในรูปแบบต่างๆ ดว้ยความสมคัรใจ 
เป็นการดําเนินกิจกรรมทงัภายนอกหรือภายในองค์กร อย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เพือให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะสังคม และตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนือง เพือสร้างคุณภาพชีวิตทีดีขึนให้แก่
คนในสังคม 

 5.2 การจําแนกระดับความรับผดิชอบของสังคมต่อธุรกจิ  
  สถาบนัธุรกิจเพือสังคม (2551) ได้จาํแนกระดับในการปฏิบัติตามหลักความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ทีจะนาํมาประยุกต์ใช้ควบคู่กบัธุรกิจ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ระดบั 
ดงันี 
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  1. ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย (Legislation) หมายถึง การทีองคก์รธุรกิจมีหน้าทีตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 

  2. ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic profit) หมายถึง การทีธุรกิจคาํนึงถึง
ความสามารถในการอยูร่อดและให้ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้น กาํไรทีไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจนนั ตอ้ง
มิใช่กาํไรซึงเกิดจากการเบียดเบียนสังคม เช่น การรุกลาํทีทาํกินของคนในพืนที เป็นตน้ 

  3. จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business code of conduct) หมายถึง การทีธุรกิจสามารถ
สร้างกาํไรแก่ผูถื้อหุ้นไดใ้นอตัราทีเหมาะสม ไดใ้ส่ใจเพือให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึน 
โดยเฉพาะชุมชนและสังคมทีอยูร่อบขา้งใกล้ๆ  ทีมีความคาดหวงัวา่จะไดรั้บการดูแลหรือเอาใจใส่
จากผูป้ระกอบธุรกิจ 

  4. ความสมคัรใจ (Voluntary action) หมายถึง การดาํเนินธุรกิจควบคู่กบัการปฏิบติั
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจด้วยความสมคัรใจ การประกอบธุรกิจอยู่บน
พนืฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสาํคญั (สถาบนัธุรกิจเพือสังคม 2551) 

  การปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจสามารถจาํแนกไดต้าม
ระดบัทีธุรกิจสามารถดาํเนินการได้ กฎหมาย ผลประโยชน์ จริยธรรม และความสมคัรใจ ต่าง
ดาํเนินการภายใตก้รอบกาํหนดของสังคม แมอ้งคก์รธุรกิจไม่สามารถดาํเนินการตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ผลทีได้รับ ผูบ้ริโภคหรือประชาชนจะเป็นผูต้ดัสินระดับความ
รับผิดชอบของธรุกิจนนัดว้ยภาพลกัษณ์ทีปรากฎต่อสังคมนนัๆ จึงทาํให้ในปัจจุบนั องค์กรธุรกิจ
ส่วนมากลว้นให้ความสนใจ และสอดแทรกกิจกรรมเพือสังคม เพือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีดี
ใหก้บัองคก์ร 

 5.3 แนวทางการปฏิบัติความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

  สถาบนัธุรกิจเพือสังคม (2551) ยงัไดจ้าํแนกหัวขอ้ในแนวทางการปฏิบติัตามหลกั
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หลักสําคัญของการปฏิบัติตามแนวทาง ควรอยู่บนหลัก
พอประมาณทีไม่เบียดเบียนตนเอง และไม่เบียดเบียนสังคม สามารถแบ่งไดเ้ป็น 8 แนวทาง ดงันี 

  1. การกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

   การจดัให้มีระบบบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึงจะ
ช่วยสร้างความมนัใจต่อผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย ซึงนาํไปสู่
ความเจริญเติบโต และความมนัคงทางเศรษฐกิจอยา่งยงัยนืของธุรกิจ 

  2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

   การดาํเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชือมนักบัผูเ้กียวขอ้ง 
และจะส่งผลดีต่อกิจการในระยะยาว หลีกเลียงการดาํเนินการทีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
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ผลประโยชน์ ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการทีมีลกัษณะเป็น
การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ 

  3. การเคารพสิทธิและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

   ผูป้ระกอบธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงือนไขในการทาํงาน  ให้
พนกังานมีคุณภาพชีวติทีดี เพือใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติการ  
  4. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 

   ผลิตสินคา้ บริการทีปลอดภยัและไวว้างใจได้ ไม่ควรก่อให้เกิดความเสียงหรือ
อนัตรายต่อผูบ้ริโภค  ผูป้ระกอบธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคา้ บริการให้มีความเป็นสากล
และใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงได ้รวมทงัควรพฒันาสินคา้ บริการเพือเป็นประโยชน์ในการช่วยแกไ้ข
ปัญหาของสังคมดว้ย  
  5. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

   ผูป้ระกอบธุรกิจควรจัดกิจกรรมทางสังคม มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความ
เขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนและสังคม เพราะจะเป็นปัจจยัเอือต่อการดาํเนินงานของ แสดงตวัเป็นพลเมืองที
ดีของชุมชนนนั พร้อมกบัคิดคน้วิธีการทีจะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม 
ร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนและสังคมใหน่้าอยู ่
  6. การดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม 

   ผูป้ระกอบธุรกิจมีหน้าที   ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจดัการ
ปัญหาสิงแวดลอ้ม โดยถือวา่การดูแลรักษาสิงแวดลอ้มเป็นหนา้ทีร่วมกนัของทุกคน ใชเ้ทคโนโลยี
และขนัตอนการผลิตทีมีมาตรฐานด้านสิงแวดล้อ ส่งเสริมให้ลูกคา้ตระหนักถึงขอ้พึงระวงัด้าน
สิงแวดล้อมทีเกิดจากการใช้สินค้า บริการของบริษทั ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรือง
สิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสาธารณสุข  

  7. การเผยแพร่นวตักรรมจากการดาํเนินความรับผดิชอบต่อสังคม 

   การดาํเนินธุรกิจสามารถนาํแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกตก์บัการ
วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ โดยการพฒันาความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์สามารถทาํให้เกิด
นวตักรรมในธุรกิจทีสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทงั ต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กัน ควร 
เปิดเผยนวตักรรมนนัเพือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดลอ้ม เพือกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการราย
อืนในธุรกิจไดป้ฏิบติัตาม  
  8. การจดัทาํรายงานดา้นสังคมและสิงแวดลอ้ม 

   ผูป้ระกอบธุรกิจควรให้ความสําคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลทีสะทอ้นให้เห็นการ
ปฏิบติัตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ในดา้นการดาํเนินงานดา้นธุรกิจ การดาํเนินงานดา้น
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สิงแวดลอ้มและความปลอดภยั และการดาํเนินงานดา้นสังคมอย่างครบถว้น จดัให้มีช่องทางการ
เผยแพร่ขอ้มูลทีหลากหลายเพือให้ผูอ่้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก (สถาบนัธุรกิจเพือ
สังคม 2551) 

  แนวทางการปฏิบติัตามหลกัความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ สามารถประยุกต์
ให้เขา้กบัการดาํเนินธุรกิจ โดยผา่นทางการแผนดา้นกลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบการทาํงาน และการ
ประชาสัมพนัธ์ภายใน ความรู้ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ นอกจากจะเป็นประโยชน์กบั
ผูป้ระกอบธุรกิจแล้ว ยงัสามารถเป็นประโยชน์ให้กบัพนักงาน ชุมชน และสังคมไดด้้วยเช่นกนั 
ดงันนั ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจถูกพฒันาขึนมาจากการพฒันาแนวทางการพฒันาในดา้น
ต่างๆ ถึงแม้แนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในปัจจุบัน จะเป็นไปเพือ
การตลาด หรือการสร้างภาพลกัษณ์ใดๆ ก็ตาม หากประชาชน ชุมชน และสังคม นาํหลกัการทีเป็น
ประโยชน์ไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนัไดแ้ลว้ ก็เปรียบเสมือนช่วยเหลือสังคมไดอี้กทางหนึง 

 5.4 ทศิทางความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิในปี 2555 

  พิพิฒน์ ยอดพฤติการ (2555) ให้ขอ้สรุปถึงทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจและความยงัยืนในปี 2555 ไวว้า่ กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและความยงัยืนขององคก์ร 
จะเป็นหวัใจสําคญัทีองคก์รภาคธุรกิจเอกชนจะหนักลบัมาให้ความสนใจ ทงัในเรืองแผนงานหรือ
มาตรการความรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงภาวะเผชิญเหตุการณ์และการฟืนฟู (Response and 

Recovery) รวมถึง การดาํเนินการต่างๆ เพือลดความเสียงและการเตรียมความพร้อมรองรับต่อ
สถานการณ์ ซึงสามารถเป็นไปได ้6 ทิศทาง เพือให้สอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัขอ
เลือกประเด็นทีเกียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อสังคมมา 3 ทิศทาง ดงันี 

  1. โฆษณาประชาสัมพนัธ์ในเชิงความรับผดิชอบต่อสังคม จะปรากฎให้เห็นเพิมมาก
ขึน (More Publicity on CSR)  

   จากเหตุการณ์มหาอุทกภยัเมือปลายปี พ.ศ. 2554 ทีผา่นมา องคก์รธุรกิจหลายแห่ง
ไดเ้ขา้ร่วมช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผูป้ระสบภยั มีการจดักิจกรรมเพือสังคมในรูปแบบต่างๆ 
โดยมีความมุ่งหมายทีจะสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสังคมกลุ่มเป้าหมาย และเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์รการเผยแพร่ความรับผิดชอบต่อสังคม การโฆษณากิจกรรมเพือสังคมเหล่านี 
จดัเป็นเครืองมือในการสือสารชนิดหนึงขององค์กรทีสามารถใช้สร้างความผูกพนั  (Engagement) 

กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสังคมไดใ้นวงกวา้ง (พิพิฒน์ ยอดพฤติการ 2555) 

  2. แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมจะถูกปรับ เพือเสริมกาํลงัสําหรับกิจกรรมการ
ฟืนฟู (Reinforcing CSR for Recovery) 
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   สถานการณ์หลังอุทกภยัได้สร้างความเสียหายทังด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิงแวดลอ้ม กลยทุธ์การฟืนฟูต่างๆ จึงมุ่งเนน้ทีจะเร่งดาํเนินการซ่อมแซมและสร้างระบบโครงสร้าง
พืนฐานให้กลบัคืนสู่ภาวะปกติโดยเร่งด่วน รวมทงั ธุรกิจตอ้งเร่งทาํการฟืนตวัทางเศรษฐกิจ การ
ประกอบการ และการจา้งงานใหส้ามารถดาํเนินต่อไปได ้สําหรับกลยุทธ์การฟืนฟูของภาคธุรกิจใน
ปี 2555 นีจะมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบทีเป็นสากล โดย การดาํเนินงานฟืนฟูผา่นกระบวนงาน
หลกัทางธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชนทีไดรั้บผลกระทบ และการเขา้ร่วมหารือ
และผลกัดนันโยบายสาธารณะต่างๆ ร่วมกบัภาคีทีเกียวขอ้ง (พิพิฒน์ ยอดพฤติการ 2555) 

  3. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดทางสังคม  เพือตอบโจทย์ทางธุรกิจ  (Societal 

Marketing over CSR) 
   การตลาดทางสังคม (Societal Marketing) เป็นการพฒันารูปแบบทางการตลาดที
มุ่งเนน้ผูบ้ริโภคเป็นสําคญั เป็นการใชป้ระเด็นความสําคญัความรับผิดชอบต่อ มาออกแบบกลยุทธ์
การตลาดขององคก์ร เพือประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ซึงก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อองคก์ร ควบคู่
กบัการคาํนึงถึงประโยชน์ทีมีต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ไดรั้บความพึงพอใจต่อสินคา้ การบริการ 
และคุณภาพชีวติของผูอุ้ปโภคบริโภคในระยะยาว (พิพิฒน์ ยอดพฤติการ 2555) 

 5.5 ความแตกต่างระหว่างความรับผดิชอบต่อสังคมและธุรกจิเพอืสังคม 

  มิลตนั ฟรีดแมน (Milton Friedman 1970, อา้งถึงใน ชยัยุทธ์ ชาํนาญเลิศกิจ 2554) 
นกัเศรษฐศาสตร์ทีมีชือเสียงระดบัโลก เคยกล่าวไวใ้นบทความหนึงทีใชชื้อวา่ “ความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององคก์รธุรกิจ คือ การเพิมผลกาํไรของตนเอง” วา่ ธุรกิจไม่ใช่บุคคล จึงไม่สามารถมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้ หากแต่หน้าทีของความรับผิดชอบต่อสังคมนันเป็นของบุคคล ซึงก็คือ 
เจา้ของ ผูบ้ริหาร หรือแมแ้ต่ผูถื้อหุ้น กล่าวคือ หนา้ทีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอยูที่บุคคล
ทีมีอาํนาจควบคุมดูแลกิจการ ให้ปฏิบติัและกระทาํหน้าทีหลกัทีสําคญัของธุรกิจ ซึงก็คือ การทาํ
กาํไร เมือธุรกิจสามารถทาํกาํไรได ้นนัหมายถึงการเกิดงาน สร้างอาชีพ และประโยชน์สุขต่างๆ ต่อ
ผูเ้กียวขอ้ง จึงนบัวา่เป็นการปฏิบติัภารกิจของความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจนนัเอง 

  พิพิฒน์ ยอดพฤติการ (2553) ไดก้ล่าวไวว้า่ ธุรกิจเพือสังคมนนั เป็นไดท้งั องคก์รที
ไม่แสวงหากาํไร (Non-profits) และทีแสวงหากาํไร (For-profits) เมือการประกอบการเป็นไปเพือ
วตัถุประสงคท์างสังคม ก็เรียกไดว้า่ธุรกิจเพือสังคมนนัไม่วา่จะแสวงหากาํไรหรือไม่แสวงหากาํไร 
ก็ถือวา่มีความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจอยูใ่นตวัเองอยูแ่ลว้ 

  ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นทีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง แต่กิจการเพือสังคม
นนัเป็นทีรู้จกันอ้ยมาก อาจเป็นไดว้า่ ทงัสองแนวคิดนี ถูกปรากฎให้เห็นในแนวคิดของการพฒันา
อย่างยงัยืน ซึงถูกสนับสนุนให้เห็นเรืองเป้าหมายทางสังคมและความยงัยืนผ่านกลยุทธ์ทาง
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การตลาดเหมือนกนั แต่สิงทีแตกต่างกนัคือ ธุรกิจเพือสังคมมีเป้าหมายโดยตรงเพือแกไ้ขสังคมและ
สิงแวดลอ้ม ในขณะทีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ คือ การสือสารและการสร้างภาพลกัษณ์
ต่อสังคม (Claudia Woo 2011) 
  ผูป้ระกอบการทางสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธรุกิจมีวิธีการแนวคิดที
ไม่เหมือนกนั แต่ก่อใหเ้กิดโอกาสทางสังคมไดท้งัสองแนวคิด กล่าวไดว้า่ ผูป้ระกอบการทางสังคม
สามารถยงัยืนได้ โดยผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัต่างๆ ในรูปแบบของ
พนัธมิตร ความร่วมมือกัน การก่อตังโครงการเพือเป้าหมายทางสังคมเหมือนกัน กล่าวคือ 
ผูป้ระกอบการทางสังคมก่อให้เกิดนวตักรรมเพือช่วยเหลือสังคม และนวตักรรมนีอาจไดรั้บความ
ร่วมมือ หรือการสานต่อจากองคก์รธรุกิจทีมีการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพือการ
พฒันาสังคมอนัเป็นเป้าหมายทีเหมือนกนั (Mitra and Borza 2010) 

  ธุรกิจเพือสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ต่างก็เคลือนไหวเพือ
เสาะหาสิงทีดีกว่า ทงัคู่ต่างต้องการธุรกิจเพือได้รับผลประโยชน์ หรือกาํไรเพือสามารถนําไป
ช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาสังคมและสิงแวดลอ้ม แต่สิงทีต่างกนัคือวิธีการเคลือนไหวเพือให้เกิดการ
เปลียนแปลงทางสังคม ถึงแมว้่า ธุรกิจเพือสังคมจะเป็นตวัเลือกทีแทจ้ริงต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ ถึงแมจ้ะมีผลกบัสังคมในระยะสัน แต่วิธีการและแนวคิดตามกฎหมายทางธุรกิจ 
ธุรกิจเพือสังคมมีความน่าสนใจมากกวา่ ในขณะทีการดาํเนินความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจมี
การร่างโครงสร้างหน่วยงานความรับผิดชอบขึนใหม่ แต่ธุรกิจเพือสังคมไม่จาํเป็นต้องมีการ
ปรับเปลียนโครงสร้างใดๆ (Page and Katz 2011) 

 ผูว้ิจยัขอสรุปความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไดว้่า องค์กรจะตอ้ง
ดาํเนินกิจกรรมทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทงัผูถื้อหุ้น เจา้ของบริษทั และผูบ้ริโภค โดยอาจจะมีการ
ดาํเนินการผา่นกิจกรรม โฆษณา หรือแมแ้ต่ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจ เพือเสริมสร้างภาพลกัษณ์อนัดีงาม
ให้แก่ประชาชน ได้ร่วมรับรู้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาสังคมและสิงแวดล้อมพร้อมๆ ไปกับ
องคก์รธรุกิจ ดงัช่วงมหาอุทกภยัเมือ ปี พ.ศ. 2554 ทีผา่นมา จะให้ไดว้า่ องคก์รใหญ่ๆ หลายองคก์ร
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออยา่งเห็นไดช้ดั แต่เป็นเรืองทีน่ายินดี เพราะรูปแบบความผิด
ชอบของสังคมเปลียนจากการสร้างภาพลกัษณ์และทาํการตลาดเพียงอยา่งเดียว เปลียนมาเป็น เขา้มา
มีส่วนร่วมกบัชุมชนและสังคมเพือแกไ้ขปัญหาต่างๆ มากขึน อาจกล่าวไดว้่า หากผูป้ระกอบการ
ทางสังคมคือ การดําเนินธุรกิจเพือสังคมอย่างเต็มตัว ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจก็
เปรียบเสมือนบริษทัลูกเล็กๆ ขององคก์รใหญ่ เปรียบเสมือนอีกหนึงหน่วยงานหรืออีกหนึงฝ่ายของ 
องคก์รขนาดกลางจนถึงเล็ก ทีจดัตงัขึนมาใหม่ เพือมาดูแลและช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึง 
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 จากการศึกษาแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในด้านการให้ความหมาย  
รูปแบบ แนวทางการปฏิบติั และความแตกต่างระหว่างธุรกิจเพือสังคมและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจ ทาํให้ผูว้ิจยัมีความรู้ และความเขา้ใจพืนฐาน ซึงนาํไปสู่การหาความหมายของการ
เป็นผูป้ระกอบการทางสังคมได้อยา่งชดัเจนมากขึน และนาํความรู้ทีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการศึกษา
วิจยั กล่าวคือ ผูว้ิจยัใช้แนวคิดนีเพือกาํหนดกรอบ แนวทางการศึกษา และกาํหนดแนวคาํถาม ต่อ
ผูบ้ริหารและชุมชน เพือใหผู้ว้จิยัสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดถู้กตอ้ง  
 

6. แนวคิดเกยีวกบักลยุทธ์การดําเนินธุรกจิ 

 ในการแข่งขนัธุรกิจในปัจจุบัน มีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะต้องใช้กลยุทธ์เพือเป็น
แนวทางในการดาํเนินธุรกิจเพือให้ประสบความสําเร็จ เกิดรายได ้และกาํไร แนวคิดทีสําคญัของ
การกาํหนดกลุยทธ์ คือ ทาํอย่างไรเพือเป็นการสร้างความเขม้แข็งให้กบัธุรกิจนระยะยาว ไม่เวน้
แมแ้ต่ผูป้ระกอบการทางสังคมทีมีการดาํเนินธุรกิจเหมือนองค์กรทวัๆ ไป เพียงแต่เป้าหมายของ
ธุรกิจไม่ใช่เพือกาํไร แต่เพือการเปลียนแปลงสังคมให้ดีขึน ดงันนักลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจย่อมมี
ความสําคญักบัผูป้ระกอบการทางสังคม เพราะกาํไรจะเกิดขึนได้ หากธุรกิจสามารถแข่งขนักบั
ธุรกิจทีมีอยูใ่นตลาดอยูแ่ลว้ได ้ดงันนัผูว้ิจยั ไดท้บทวนวรรณกรรมทีเหมาะสบกบัการประกอบการ
ทาสังคม เพือให้ได้กรอบแนวคิดทีถูกต้อง และสามารถทําการศึกษาวิจัยจนได้ผลวิจัยทีไม่
คลาดเคลือน 

 6.1 กลยุทธ์สามเส้า (Strategic Triangle) 
  ออสตินและคณะ (Austin et al., 2006) ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ มุมมองการดาํเนิน
ธุรกิจทีเหมาะสมกบัธุรกิจเพือสังคมจึงเกิดเป็น “กลยุทธ์สามเส้า” ทีแสดงให้เห็นถึง “บญัญติัแห่ง
คุณค่า” ซึงจะนาํมาสู่การสร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคม ผ่านพนัธกิจและคุณค่าขององค์กร แนวคิด
บญัญติัแห่งคุณค่านีจะไม่สําเร็จได ้ถา้ปราศจาก “ขอ้กฎหมายและการสนบัสนุน” อย่างเป็นธรรม  
เพราะถือเป็นขอบเขตของการดาํเนินธุรกิจทีผูป้ระกอบการทางสังคมตอ้งยึดเป็นแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธ์  นอกจากนี กลยุทธ์สามเส้านีจะไม่ประสบความสําเร็จได้เลย  ถ้าปราศจาก
ความสามารถในการดาํเนินการ หรือ “ความสามารถขององคก์ร” ทีเป็นพืนฐานสําคญัทีจะทาํให้เกิด
การพฒันาและดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยงัยนื 
  1. บญัญติัแห่งคุณค่า 
   กลุยทธ์สามารถสร้างผ่านวตัถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานสําหรับการทาํ
ธุรกิจหรือกิจกรรมทีตอ้งการขององค์กร อย่างน้อยกลยุทธ์ตอ้งมีพนัธกิจและค่านิยมา รวมอยู่ใน
นโยบายและแผนงานของธุรกิจ ความสําคญัความต่อเนืองระหวา่ง พนัธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์นนั
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ไดถู้กเนน้ยาํในวรรณกรรมทงัในดา้นบริหารธุรกิจ (Gimbert et al. 1999, อา้งถึงใน Austin 2006) 
และภาคองคก์รสาธารณะกุศล (Byrson 2004, อา้งถึงใน Austin 2006)  
   บญัญติัแห่งคุณค่าทีชดัเจนควรระบุไดว้า่ธุรกิจจะทาํประโยชน์ให้ใครและอยา่งไร
กบัการสร้างสรรค์สังคม สองสิงนีจะทาํให้องคก์รกาํหนดกลยุทยไ์ดอ้ยา่งกวา้งขวาง กลยุทธ์ทีวา่นี 
สามารถปรับเปลียนไดต้ามความสามารถ พนัธกิจ และจุดแข็งขององค์กรอยา่งเหมาะสม เพือเป็น
การหลีกเลียงความลม้เหลว หรือการบนัทอนความพยายามและประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของ
องคก์ร 

 
 

ภาพที 2 กลยทุธ์สามเส้า, ปรับปรุงจาก มวัร์ (2000) จอห์นสันและสโคลล ์(2001) 

ทีมา : Austine et al., Effective management of social enterprises (United State of America : The 

President and Fellows of Harvard College, 2006), 49. 

 

  2. กฎหมายและการสนบัสนุน 

   ธุรกิจไม่ได้ให้ความคิดทีสําคญัต่อการให้ความช่วยเหลือ ต่อลูกคา้ การบริจาค 
หรือการเป็นทียอมรับนบัถือเท่านนั แต่ตอ้งคาํนึงสาธารณะและตวับทกฎหมายทีอาจจะเกียวขอ้งใน
กิจกรรมของธุรกิจนนัๆ ดว้ยเช่นกนั บางธุรกิจตอ้งเกียวขอ้งกบัชุมชน และร่วมงานกบั คู่คา้ ลูกคา้ 
และพนักงาน ดังนัน สิทธิประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจกับคนเหล่านัน ถือเป็นองค์ประกอบที
สําคญัเช่นกนั กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิงแวดลอ้ม และกฎหมายต่างๆ จาํเป็นสําหรับองค์กรที
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ตอ้งใหค้วามเขา้ใจ เพราะในบางกรณี การสร้างสรรคส์ังคมจาํตอ้งมีการปรับเปลียนกลยุทธ์  เพือให้
เขา้กบัความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจเช่นกนั (Austin et al., 2006) 

   การได้รับความสนับสนุนจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย จากทงัภายในและภายนอก
ธุรกิจนัน จาํเป็นสําหรับการกาํหนดกลยุทธ์เพือดาํเนินกิจกรรมทางสังคม การสนับสนุนถือเป็น
ขอบเขตทีกาํหนดกลยุทธ์ เพือให้สอดคลอ้งกบัตวับทกฎหมาย สิทธิประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียถูกควบคุมภายใตก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรม จึงทาํใหก้ล่าวไดว้า่ การสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียกบัธุรกิจอนัไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน เจา้ของธุรกิจ และพนกังาน จะเป็นตวักาํหนดกลยุทธ์ที
เป็นไปไดเ้พือสร้างสรรคส์ังคม โดยภายใตข้อบเขตของกฎหมายการดาํเนินธุรกิจ ทีจะปกป้องรักษา
ประโยชน์ของทุกภาคส่วนไดอ้ยา่งเป็นธรรม (Austin et al., 2006) 

  3. ความสามารถขององคก์ร 

   ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ คือ การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึง
จาํเป็นตอ้งสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจ เพือให้สามารถดาํเนินธุรกิจและแข่งขนัใน
ตลาดได ้นอกจากนีธุรกิจเพือสังคม จาํเป็นตอ้งสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางสังคม  เพือ
เลือกใช้ขอ้ได้เปรียบบางอย่างเพือสร้างสรรค์สังคมได้ดีขึน เช่น ขอ้ตกลงระหว่างชุมชน ทีมีการ
แลกเปลียนความรู้ เกิดการจา้งงาน เกิดการพฒันาฝีมือในชุมชน จนทาํให้องค์กรเกิดความเขม้แข็ง
ทางด้าน ฝีมือแรงงาน ถือว่าได้ การสร้างสรรค์สังคมส่งผลให้ธุรกิจ เกิดข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขนัทางธรุกิจได้เช่นกัน องค์กรเสริมสร้างความสามารถในการดาํเนินงาน  ซึงก็คือ อบรม
พนกังานในตาํแหน่งผูบ้ริหารอยา่งต่อเนือง สร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในวตัถุประสงคข์ององคก์ร ร่วม
รับรู้ในการเปลียนแปลงดว้ยความสัมพนัธ์อนัดี (Austin et al., 2006) 

 

พนัธกิจ
+

ค่านิยม

การวางแผน
+

ความไม่ต่อเนือง
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

การปรับเปลียนให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม

จุดสําคัญ และ ขอบเขต

ก ล ย ุท ธ์
ความต่อเนือง + ผู้สนับสนุน

 
 

ภาพที 3 กลยทุธ์และธุรกิจเพือสังคม 

ทีมา : Austine et al., Effective management of social enterprises (United State of America : The 

President and Fellows of Harvard College, 2006), 70. 
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  สําหรับผูป้ระกอบการทางสังคม ความสําคญัของความต่อเนืองและผูส้นบัสนุนใน
หลายๆ มุมมองของกลยทุธ์นนั มีเพือทีจะสร้างความมนัใจต่อผลสําเร็จระยะยาวของการสร้างสรรค์
สังคม จากภาพที 3 จะเห็นวา่ ค่านิยมและพนัธกิจเป็นจุดเริมตน้ของการสร้างกลยุทธ์ เพือทีจะให้ส่ง
ผละกระทบสังคมในจุดสําคญัและขอบเขตทีไดก้าํหนดไวอ้ยา่งประสบความสําเร็จ โดยกลยุทธ์นี
จะตอ้งอยูใ่นแผนการณ์ทีไดว้างไว ้แต่อาจปรับเปลียนไดส้าํหรับกรณีฉุกเฉิน (ความไม่ต่อเนือง)  
  กลยทุธ์นนัจาํเป็นตอ้งทาํใหม้นัใจไดว้า่ การสร้างสรรคต์อ้งเหมาะกบัสภาพแวดลอ้ม 
กฏหมาย และการสนบัสนุน และสามารถสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทีจะนาํมาสู่การสร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัความสามารถในการดาํเนินการขององค์กร บทบาทของกลยุทธ์จะตอ้งทาํให้
มนัใจได้ว่า ระหว่างผูส้นบัสนุนและการสร้างสรรค์สังคมนนั ตอ้งอยู่ภายใตภ้าพรวมขององค์กร
ทงัหมด (Austin et al., 2006) 

  ดงันนั ความสามารถขององคก์ร สามารถกาํหนดขอบเขตทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพือ
สร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางธุรกิจ และก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคส์ังคม และในบางกรณี เมือสังคมพฒันาดี
ขึน ยงัส่งผลกลับในด้านสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร จนเกิดเป็นข้อได้เปรียบทางธรุกิจที
สามารถแข่งขนัไดก้บัธุรกิจอืนๆ ได้ จนเกิดเป็นผลสําเร็จทีดีและอย่างยงัยืน อาจกล่าวได้ว่า เมือ
ธุรกิจอยูไ่ด ้ชุมชนและสังคมก็อยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขเช่นกนั ถือเป็นกลยทุธ์ทีไม่ใช่แค่ทางธุรกิจเพียง
อยา่งเดียว แต่นบัเป็นกลยทุธ์เพือพฒันาสังคมไดเ้ช่นกนั (Austin et al., 2006) 

  กลยุทธ์สามเส้านี ถือเป็นการดาํเนินการบริหารจากภายในองค์กร ทีสร้างความ
เขม้แข็งให้เกิดได้ทงัภายในและภายนอกองค์กร ขอบเขตการสร้างกลยุทธ์ ถูกกาํหนดเพือปรับ
แนวทางให้เหมาะสมกบัแต่ละองคก์ร โดยดูทีความสามารถขององคก์รนนัๆ เป็นหลกั อาศยัปัจจยั
ดา้นธุรกิจ กฎหมาย ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัองค์กร เป็นตวักาํหนดกรอบทีเป็นไปได้ของกลยุทธ์
นนัๆ โดยมีความสําคญัอยู่ที กลยุทธ์ควรตอ้งมีอยู่ในพนัธกิจ วตัถุประสงค์ และคุณค่าของบริษทั 
เพือทีวา่ ชุมชน สังคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จะไดร่้วมรับรู้การดาํเนินงาน เพือสร้างสรรคส์ังคม 
อนัเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการดาํเนินธุรกิจเพือสังคม 

 6.2 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 

  กลยุทธ์ทีสร้างการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยการผลิตและจาํหน่ายสินคา้หรือ
บริการทีทาํผูบ้ริโภครับรู้ถึงความสําคญัและความแตกต่างของสินคา้หรือบริการ โดยผลสําเร็จของ
กลยุทธ์นี จะสามารถสร้างจาํนวนผูบ้ริโภคทีกลายมาเป็นผูย้ึดติดในสินคา้หรือบริการ ดว้ยเหตุผล
ทีว่าความแตกต่างของสินคา้หรือบริการโดยจะมีลกัษณะสําคญัเช่น ธุรกิจสามารถตงัราคาสินคา้
หรือบริการทีสูงได ้ไดรั้บความภกัดีต่อตราสินคา้ (Thompson et al., 2010) โดยกลยุทธ์นีสามารถ
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เพิมกาํไรได้ดี และการสร้างคุณลกัษณะความแตกต่างนี อาจเกิดจากกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) ไดด้งันี 

  1. กิจกรรมห่วงโซ่คุณค่า  
   ทุกกิจกรรมทีสือถึงภาพลกัษณ์ การจดัซือ การจดัหา หรือแมก้ระทงัการเลือกใช้
วตัถุดิบทีมีคุณภาพ สามารถสร้างความแตกต่างทีผูบ้ริโภคเล็งเห็น และใหค้วามสนใจ 

  2. กิจกรรมงานคน้ควา้และงานวจิยั 
   กิจกรรมนีเป็นการมุ่งเน้นการพฒันาและปรับปรุงการออกแบบ รูปแบบ และ
ลกัษณะสําคญัของสินคา้หรือบริการ โดยให้ความใส่ใจต่อผูบ้ริโภค สิงแวดลอ้ม การนาํกลบัมาใช้
ใหม่ หรือการสร้างนวตักรรมใหก้บัตวัสินคา้หรือบริการนนัเอง 

  3. กิจกรรมคน้ควา้และวจิยัในการผลิต 

   การลดขนัตอนการผลิต การใช้ขนัตอนการผลิตทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม หรือ
แมแ้ต่การผลิตตามสัง ลว้นแลว้แต่เป็นการสร้างความแตกต่างใหก้บัตวัสินคา้หรือการบริการ 

  4. กิจกรรมการผลิต  
   การยืดอายุของสินคา้ การลดจาํนวนทีผลิตเสีย การป้องกนัสินคา้เสียหายก่อน
เวลา โดยกิจกรรมเหล่านี ส่วนมากเกิดขึนในผู ้ผลิตรถยนต์สัญชาติญีปุ่น ทีสามารถสร้างข้อ
ไดเ้ปรียบทางการผลิตไดดี้กวา่ 
  5. กิจกรรมการขนส่งและการกระจายสินคา้ 
   ใชจ้าํนวนโกดงัเก็บสินคา้ทีนอ้ยลง การจดัส่งทีรวดเร็ว ลดจาํนวนการเก็บสินคา้
คงคลงั เพิมความถูกตอ้งในการจดัส่ง หรือค่าใชจ่้ายการขนส่งทีถูกกวา่ ลว้นแต่สร้างความแตกต่าง
ใหผู้บ้ริโภคสนใจมากขึน 

  6. กิจกรรมการตลาด การขาย และบริการหลงัการขาย 

   เครดิตการขายทียาวขึน การซ่อมบาํรุงอย่างรวดเร็ว การใช้ข้อมูลสินค้าหรือ
บริการทีดีกวา่เดิม หรือแมแ้ต่การอาํนวยความสะดวกให้ลูกคา้ไดเ้ร็วขึน สิงเหล่านี ยอ่มสร้างความ
แตกต่างใหก้บัตวัสินคา้หรือบริการ (Thompson et al., 2010) 

  กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง มีหลกัสําคญัอยู่ที การสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ดว้ย
การสร้างสินคา้หรือบริการทีแตกต่างจากคู่แข่ง จะทาํให้ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจนนัๆ มีความโดดเด่น 
และเป็นทีจดจาํแก่ผูบ้ริโภค ด้วยนวตักรรม การบริการ หรือแมแ้ต่การเอาใจใส่สิงแวดลอ้มหรือ
สังคม สิงเหล่านี ลว้นเป็นองคป์ระกอบทีทาํให้สินคา้หรือบริการนนั มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งใน
ดา้นความแตกต่าง (Thompson et al., 2010) 
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 กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจยงัมีอีกมากมาย ลว้นแลว้แต่มีความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมทีแตกต่างกนัไป ผูว้ิจยัไดเ้ลือกทบทวนวรรณกรรมทีมีความสอดคลอ้งกบัการเป็น
ผูป้ระกอบการทางสังคมมากทีสุด เนืองดว้ย กิจการเพือสังคมนนั ถูกสร้างขึนดว้ยความปรารถนาใน
การช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาสังคมของผูป้ระกอบการ ไม่ไดถู้กสร้างขึนเพือการสร้างผลกาํไรเป็น
หลกั ดงันนัการศึกษาแนวคิดเรืองกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ เพือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การทาํ
ธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ถึงดา้น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์และการวาง
กลยทุธ์เพือการดาํเนินกิจกรรมทางสังคม ผูว้ิจยัจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูล และใชแ้นวคิดเพือเป็นหลกั
ในการวเิคราะห์ เพือใหรั้บทราบถึงกระบวนการการสร้างธุรกิจอยา่งยงัยืน ผา่นการวางกลยุทธ์อยา่ง
ผูป้ระกอบการทางสังคม 

 

7. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งเกียวกบัผูป้ระกอบการทางสังคมและหลกัการดาํเนิน
ธุรกิจเพือสร้างกระบวนการทาํธุรกิจอยา่งยงัยนื พบวา่มีการศึกษาเรืองทีเกียวขอ้ง ดงัต่อไปนี 

 เจษฎา คาํเงิน (2554) ได้ทาําการศึกษาเรือง ความเชือมโยงขององค์กรทีไม่แสวงผล
กาํไรกบัการดาํเนินธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษาธุรกิจเพือสังคมห้องอาหาร ซี 
แอนด์ ซี พบว่า การดาํเนินงานด้านการพฒันาของสมาคมพฒันาประชากรและชุมชน  มีความ
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเชือมโยงกนัระหว่างระหว่าง
สมาคมฯ และธุรกิจเพือสังคมห้องอาหาร เป็นการมุ่งดาํเนินธุรกิจเพือสร้างรูปแบบของธุรกิจทีมี
ความรับผดิชอบต่อสังคม สร้างใหเ้กิดรายไดอ้ยา่งยงัยืนในระยะยาว อีกทงัยงัพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่
ทราบว่าห้องอาหาร ซี แอนด์ ซี มีการดาํเนินธุรกิจความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้รับบริการ เนืองจากลูกคา้คาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจของร้านอาหาร มากกว่าการเป็น
ธุรกิจเพือสังคม  
 สุชาติ เอกไพฑูรย์ (2554) ได้ทําการศึกษาเรือง  แนวทางการบริหารจัดก ารของ
ผูป้ระกอบการทางสังคมในบริบทประเทศไทยกรณีศึกษา ธนาคารปู ของกลุมฟืนฟูทรัพยากรปูมา้ 
ชุมชนเขาตะเกียบ ตาํบลปากคลอง อาํเภอปะทิว จงัหวดัชุมพร ผลการวิจยัพบว่า การประยุกต์ใช้
แนวคิดผูป้ระกอบการทางสังคม ผ่านการอธิบายกรณีศึกษาธนาคารปูนัน สามารถทาํให้เห็นถึง
กระบวนการตงัแต่การตงัเป้าหมาย ด้วยรูปแบบการดาํเนินการทีมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นนวตักรรมทางสังคมทีเกิดขึนเพือแกไ้ขปัญหาของสังคม อีกทงัยงัเพิมมิติใหม่ของ
ผลลพัท ์และผลกระทบในการประเมินผลงาน ซึงสามารถนาํไปสู่การแสดงผล และโนม้นา้วให้เกิด
การสนบัสนุน หรือแมก้ระทงัการลงทุนทาํธุรกิจเพือสังคม 
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 พฒัน์ลดา อานญัจวณิชย  ์(2554) ไดศึ้กษาเรือง การให้ความหมาย ทีมาของความหมาย 
และรูปแบบของการรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จาํกดั ผลการวิจยัพบว่า 
ความหมายของการรับผดิชอบต่อสังคมทีคนชุมชนให ้ คือ ความมีมนุษยธรรม การตระหนกัถึงและ
การมีจิตสํานึกทีดี การคืนผลประโยชน์หรือผลกาํไร การทาํตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย การแสดง
ความรับผิดชอบ และการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรโดยมีรูปแบบการดาํเนินกิจกรรม คือ การ
ส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม การบริจาคเพือการกุศล การอาสาช่วยเหลือชุมชน และ
การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และพบด้วยว่า วิสัยทศัน์ขององค์กร ตระหนักถึง
ความสําคญัของกิจกรรมเพือสังคม จึงนาํมาสู่รูปแบบ แนวทาง และกลยุทธ์ในการดาํเนินกิจกรรม
เพือสังคมขององค์กร และการองค์กรและชุมชนมีผลประโยชน์ร่วมกนัเมือนนั จะเกิดความสําเร็จ
ในการดาํเนินกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทีไดจ้ดัทาํขึน  

 สากล จริยวิทยานนท ์(2553) ไดท้าํการศึกษา ความเขา้ใจหลกัการและแนวคิดเบืองตน้
เกียวกบัการประกอบการทางสังคม เพือเป็นแนวทางในการประยุกต์กบัการพฒันาสังคมไทยใน
อนาคต และเพือให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาสังคมไทยในปัจจุบนั ผลการศึกษาพบว่า การ
ประกอบการทางสังคมยงัเป็นแนวคิดทีใหม่ และการแก้ไขปัญหาทางสัมคม ยงัไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากภาครัฐและเอกชนไดดี้เท่ากบัปัญหาทางดา้นเศรฐกิจ ทงัทีการประกอบการทางสังคม
สามารถช่วยให้เกิดการเปลียนแปลงทางสังคม การทบทวนแนวคิดและหลักการเกียวกับการ
ประกอบการทางสังคมส่วนใหญ่เป็นแนวคิดทางตะวนัตก ควรมีการแลกเปลียนขอ้คิดเห็นในกลุ่มผู ้
ทีมีความสนใจ เพือให้เกิดการนํามาประยุกต์กับการพฒันาสังคมไทย แนวคิดและหลักการที
เกียวกบัการประกอบการทางสังคม เป็นแนวคิดทีส่งเสริมให้คนในสังคมเรียนรู้พึงพาอาศยักนั ไม่
เอารัดเอาเปรียบกนั และอยูร่่วมกนัดว้ยความสงบ ซึงเป็นหลกัสาํคญัในการพฒันาสังคม 

 นิตนา ฐานิตธนกร (2553) ไดท้าํการศึกษา การประกอบการเพือสังคม นวตักรรมทาง
สังคมของผูป้ระกอบการยุคใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ แนวความคิดการประกอบการเพือสังคม เป็น
นวตักรรมทีผสมผสานทกัษะทางธุรกิจของผูป้ระกอบการให้เขา้กบัเป้าหมายการแกไ้ขปัญหาสังคม 
ซีงเป็นการประกอบการทีมุ่งเนน้การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใหเ้กิดความยงัยืน แนวความคิดของ
การประกอบการเพือสังคม มีแนวความคิดคลา้ยคลึงกบัการเป็นผูป้ระกอบการทวัไป แนวความคิด
ทงัสองสามารถพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมไดใ้นเวลาเดียวกนั การประกอบการอาจจะช่วยเหลือ
สังคมโดยทางอ้อม แต่การประกอบการเพือสังคมมีส่วนแก้ไขปัญหาสังคมได้โดยตรง การ
ประกอบการเพือสังคมั จึงเป็นนวตักรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ทีแกไ้ขปัญหาทางสังคมไดอ้ย่าง
เป็นระบบและอย่างยงัยืน ดงันันผูป้ระกอบการยุคใหม่ทีตอ้งการประสบผลสําเร็จในการดาํเนิน
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ธุรกิจ ตอ้งให้ความสําคญัในการพฒันาธุรกิจเพือให้เกิดความยงัยืน ทีเกือกูลกนัทงัทางทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม 

 จากการคน้ควา้ศึกษา แนวคิด ขอ้มูลทีน่าเชือถือของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี 
ตลอดจนงานวิจยัวิจยัทีเกียวขอ้ง ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถนาํความรู้ทีไดไ้ปประยุกต์ใช้กบัประเด็นการ
เป็นผูป้ระกอบการทางสังคมทีตอ้งการศึกษา กาํหนดงานวจิยัไดว้า่ ควรจะมีขอบเขตอยา่งไร ความรู้ 
ความเขา้ใจทีได้จากการทบทวนวรรณกรรม จะช่วยให้ผูว้ิจยัมองเห็นภาพรวมของการวิจยั เพือ
กาํหนดกรอบในการศึกษาและใชเ้ป็นแนวทางในการตงัคาํถาม การเก็บขอ้มูลจาการสัมภาษณ์ และ
การสังเกตการณ์ จะช่วยให้ผูว้ิจยัมนัใจได้มากขึน ว่าข้อมูล ความรู้ทีได้ทบทวนไปนัน มีความ
แม่นยาํมากน้อยเพียงไร ทงันี เพือขอ้มูลทีเทียงตรงซึงนาํไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลได้อย่าง
แม่นยาํ และน่าเชือถือไดม้ากทีสุด 
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บทท ี3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัเรือง “การสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ใน
ฐานะผูป้ระกอบการทางสังคม” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenology Study) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์และประสบการณ์ของมนุษย ์ในชีวิตบุคคลที
ไดป้ระสบมา มุ่งทาํความเขา้ใจความหมายประสบการณ์ชีวติของบุคคลไดป้ระสบมาเป็นหลกั (ชาย 
โพธิสิตา 2549) ดงันนัผูว้ิจยั จึงตอ้งเก็บขอ้มูล เพือศึกษาว่าบุคคลนนัๆ บอกหรือบรรยายเกียวกบั
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีไดป้ระสบและรับรู้ จนสามารถอธิบายและตีความ ผ่านการวิเคราะห์เพือหา
ลกัษณะร่วมกนัของประสบการณ์ ในการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม รูปแบบการแกไ้ขปัญหา
สังคม และเพือศึกษากระบวนการสร้างธุรกิจอย่างยงัยืน ของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี 
โดยดาํเนินการศึกษาตามลาํดบัขนัตอน ดงันี 

 1. ประชากร 

 2. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล 

 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 6. การนาํเสนอขอ้มูล 

 
1. ประชากร 
 ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ ประชากรและผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 1. ประชากร (Population) คือ ผูที้อาศยัอยูใ่นชุมชนเขตพืนทีรอบๆ ร้านอาหาร ซี แอนด ์
ซี สาขาราชบุรี ทุกคนทีอยูใ่นพืนที 84 หมู่บา้น 9 ตาํบล 4 อาํเภอ ซึงประกอบดว้ย อาํเภอเมือง อาํเภอ
โพธาราม อาํเภอดาํเนินสะดวก และอาํเภอบางแพ ของจงัหวดัราชบุรี 

 2. ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) คือ ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตามวิธีการ การเลือก
โดยยดึจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลกั (Purposeful Sampling) โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัตอ้งมีลกัษณะ
เป็น ผูที้ใหค้วามรู้ หรือใหข้อ้มูลไดม้ากทีสุด (Information-rich cases) กบัการวิจยัในครังนี และแบ่ง
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี 
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  2.1 ชุมชน ประกอบดว้ย กาํนนั 1 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล 2 คน ครู 1 
คน เกษตรกรชาํนาญการ 1 คน พนกังาน 1 คน เจา้ของธุรกิจ 1 คน ชาวบา้นทวัไป 1 คน ทีอาศยัอยู่
ในพืนทีเป้าหมาย 

  2.2 ผูแ้ทนองคก์ร ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร และผูเ้ชียวชาญพิเศษทีมีความเกียวขอ้งกบั
การดาํเนินงานเพือสังคมในชุมชน 

   ผูว้ิจยัเลือก ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เพราะมีความโดดเด่นดา้นการ
ประกอบการเพือสังคมเป็นหลกั อีกทงัยงัเป็นหน่วยงานสนับสนุนสมาคมพฒันาประชากรและ
ชุมชน ซึงเป็นองค์แรกๆ ของประเทศทีมีเป้าหมายเพือการพฒันาชุมชนและสังคมเป็นหลกั โดย
บุคลากรผูรั้บผิดชอบการดาํเนินงาน เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีประสบการณ์อนัยาวนานใน
การดาํเนินงานเพือสังคม อีกทงัร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี ยินดีให้ความร่วมมือในการเป็น
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากองคก์ร ประกอบดว้ย 

   1. ผูจ้ดัการทวัไปร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี 

   2. ผูจ้ดัการร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี 

   3. เจา้หนา้ทีการเงิน ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี 

   4. เจา้หนา้ทีธุรการ ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี 

 

2.  เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือนาํมาใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัเลือกใช้เครืองมือ 
ทีสําคัญเพือช่วยให ้การ เก ็บขอ้ม ูลได ้ครบถ ้วน  ตรงตามวตัถุประสงค ์ของการว ิจ ยั  ซึ ง
ประกอบด้วย สมุดบนัทึกขอ้มูล เครืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล แนวคาํถามการสัมภาษณ์ 
และตวัผูว้จิยั 

 สมุดบนัทึกขอ้มูลในภาคสนาม (Field Notebook) ใชบ้นัทึกชือผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพศ อายุ 
และทีอยู่ นาํไปใช้ในการอ้างอิง  และใช้ประโยชน์การจดบันทึก  ด้านรายละเอียดในการ
สังเกตบรรยากาศและพฤติกรรมของผู ใ้ห้ข ้อมูลหลัก  เ พือใช้เ ป็นข้อมูลประกอบในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์  
 เครืองบนัทึกเสียง (Audio Recorder) ใช้บนัทึกขอ้มูลเสียงสัมภาษณ์อย่างละเอียดของ
ผูใ้หข้อ้มูล โดยการนาํขอ้มูลเสียงทีได้มาถอดเทปให้อยูใ่นรูปของขอ้ความตวัอกัษร เป็นเครืองมือ
ทีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลไดดี้ สามารถเก็บรายละเอียดไดทุ้กคาํพูด เป็นประโยชน์ในการเก็บขอ้มูล
หากกรณีเกิดความผิดพลาดจากการจดบนัทึกขอ้มูลอยา่งเดียว ขอ้มูลทีถูกแปลงเป็นภาษาเขียนแลว้ 
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ช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ นาํมาใชร้วมกบัขอ้มูลทีไดจ้ากสมุดบนัทึกเพือใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera) เป็นเครืองมือทีมีประโยชน์ในการเก็บขอ้มูล
ดา้นบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม เพือนาํไปใชใ้นการอา้งอิงได ้และนาํรูปภาพทีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล 
บรรยายประกอบร่วมกบัการสัมภาษณ์ 

 แนวคาํถามสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใชแ้นวคาํถามสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัโดยเป็นแนวคาํถาม
สัมภาษณ์แบบโดยเปิดกวา้งไม่จาํกดัคาํตอบ (ดงัภาคผนวก ก) ซึงผูว้ิจยักาํหนดแนวทางในการตงั
คาํถามจากกรอบแนวคิดทีไดศึ้กษามาประกอบ แนวคาํถามทีผูว้ิจยักาํหนดขึนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ตามผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงันี 

 1. แนวคาํถามเรือง แนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม  และกระบวนการสร้าง
ธุรกิจอย่างยงัยืนของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี โดยแนวคาํถามถูกพฒันาจากกรอบ
แนวคิดทีเกียวขอ้งและใชค้าํถามส่วนนีกบัผูแ้ทนองค์กร โดยกาํหนดกรอบแนวคาํถามอย่างกวา้งๆ 
เพือถามถึง การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมคืออะไร มีนโยบาย พนัธกิจและวตัถุประสังค์การ
ดาํเนินธุรกิจอย่างไร มีการดาํเนินวิธีการแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างไร และมีกระบวนการเพือ
สร้างความยงัยนืใหก้บัธุรกิจไดอ้ยา่งไร เป็นตน้ 

 2. แนวคาํถามเรืองการพฒันาชุมชนและสังคม การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาของร้านอาหาร 
ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี โดยใชค้าํถามนีกับชุมชนผูม้ีส่วนเกียวข้องกับการดาํเนินการดังกล่าว 
โดยใช้คาํถามทีเข้าใจง่าย หากผูใ้ห้ข้อมูลไม่เข้าใจคาํถาม หรือตอบไม่ตรงคาํถาม ผูว้ิจยัจะตัง
คาํถามใหม่ทีทาํให้เข้าใจง่ายขึน เพือให้รับทราบข้อมูล ตลอดจนทศันคติทีมีต่อร้านอาหาร ซี 
แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ซึงแนวคาํถามจะมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

 การตรวจสอบแนวคาํถามสาํหรับการสัมภาษณ์โดยอาจารย์ทีปรึกษาและกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูต้รวจสอบ และพิจารณา เพือให้มนัใจวา่แนวคาํถามนนัตรงกบัวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั 

 ผูว้ิจยั ซึงถือเป็นเครืองมือทีมีความสําคญัมากทีสุด ตอ้งเตรียมตวัในการรวบรวมขอ้มูล 
โดยการศึกษาเอกสาร งานวจิยัทีเกียวขอ้ง การคดัเลือกคาํถามในการสัมภาษณ์ การทดลองสัมภาษณ์ 
การใชเ้ครืองบนัทึกเสียง การศึกษาความรู้เรืองระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีปรากฏการณ์วิทยา 
วธีิการสังเกตและบนัทึกภาคสนาม หลงัจากนนั ผูว้จิยัเขา้ทาํการรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ผูว้ิจยัแจง้
ถึงจุดประสงค์ของงานวิจยัและประโยชน์ของงานวิจยัในครังนีแก่ผูใ้ห้ข้อมูลหลักก่อนทาํการ
สัมภาษณ์ 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัศึกษาเรือง “การสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี 
ในฐานะผูป้ระกอบการทางสังคม” โดยมีขนัตอนดาํเนินการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รายละเอียด
ดงันี 

 1. การเลือกพืนทีในการเก็บข ้อมูล  ผูว้ ิจยัได ้กาํหนดพืนทีศึกษาแบบเจาะจง 
(Purposive Selective) โดยเลือก ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี (Cabbages and Condoms) สาขาราชบุรี 
และพืนทีเป้าหมายในการพฒันาของร้านในพืนที 4 อาํเภอดังต่อไปนี อาํเภอเมือง อาํเภอโพ
ธาราม  อาํเภอดาํเนินสะดวก  และอาํเภอบางแพ  ผูว้ิจยัได้พิจารณาจากความสามารถของการ
ดาํเนินธุรกิจ และความสามารถในการแก้ปัญหาเพือสังคมของ ทีมีการดาํเนินงานเพือสังคม
มาเป็นระยะเวลานานในฐานะของสมาคมพฒันาประชาชนและชุมชน  จนเกิดการก่อตัง
ธุรกิจเพือสนับสนุนสมาคมฯ  ด้วยประสบการณ์ของบุคลากร  และความสามารถในการ
เข ้าถึงชุมชนในพืนทีขององค์กร อีกทังผูใ้ห้ข ้อมูลหลักสามารถให้ขอ้มูลกบัผูว้ ิจยัได้อย่าง
ชัดเจนถูกตอ้ง มีความเป็นกนัเอง พร้อมให้ความช่วยเหลือในการวิจยั และผลการดาํเนินงานเพือ
สังคม มีความลุ่ล่วงซึงสามารถเป็นตน้แบบใหก้บัหลายๆ องคก์ร ในการพฒันาชุมชน 

 2. การวางแผนระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล การวางแผนระยะเวลาเก็บขอ้มูล โดย ผูว้ิจยั
กาํหนดระยะเวลาในการลงพืนทีเก็บขอ้มูลเป็นระยะเวลา 7 เดือน คือ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2554 ถึง 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 

 3. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์
ประชากร หรือผูใ้ห้ข ้อมูลหลัก  ทังนีข้อมูลทีได้ มาจากแนวคาํถามทีได้ศึกษาและรวบรวม
จากแนวคิดของผูป้ระกอบการเพือสังคม แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการ
พฒันาชุมชนและสังคมอย ่างย ังย ืน  แนวคิดกลยุทธ์การดํา เนินธุรกิจ  และแนวคิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึงดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธี การสัมภาษณ์เชิงลึก การตะล่อมกล่อมเกลา 
(Probe) ซึงจะช่วยให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรืน เพือใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งละเอียด ไดใ้ชว้ิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ในการเก็บขอ้มูลดว้ย 

  วธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview) เพือให้เห็นภาพและเขา้ใจปรากฏการณ์ ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูแ้ทนจากองคก์รดว้ย
แนวคาํถามเกียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม และการสร้างธุรกิจอยา่งยงัยืน ทงันีผูว้ิจยัได้
เตรียมแนวคาํถามการสัมภาษณ์ ในดา้นขอ้มูลทวัไปซึงเป็นคาํถามแนวกวา้ง เพือให้ทราบถึงขอ้มูล
ในภาพรวมและผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจะได้ทราบคาํถามงานวิจยัก่อน เพือลดความวิตกกงัวลในการให้
ขอ้มูลการสัมภาษณ์ และเป็นการเปิดโอกาสแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการเล่าประสบการณ์การทาํงาน
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โดยอิสระ โดยผูว้ิจยัจะถามเพิมเติมเมือตอ้งการให้ขยายความหรือตรวจสอบความเขา้ใจเท่านัน 
นอกจากนีผูว้ิจยัสัมภาษณ์คนในชุมชนดว้ยวิธีการถามคาํถามตรง (Direct Question) ซึงทาํให้ผูว้ิจยั
สามารถสือสารกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไดง่้าย ผูว้ิจยัสร้างความสัมพนัธ์เท่าทีจาํเป็นในการเก็บขอ้มูล 
และวางตวัเป็นกลาง และสัมภาษณ์ตามแนวคาํถามเท่านนั ในขณะทีสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะจดบนัทึก
ขอ้มูลไปพร้อมๆ กนัดว้ยตวัเอง โดยทาํการสรุปเกียวกบัเนือหาและขอ้สังเกตทีได  ้เพือให้ได้
ขอ้มูลทีถูกตอ้ง และตรงตามจุดประสงค์ของการศึกษา 

  วธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี และมีการเปิดเผยบทบาทของผูว้ิจยั โดยจะสังเกตจากเนือหา
คาํพดู ภาษาทีใช ้ท่าทาง นาํเสียง การพดูคุย และอากปักริยาต่างๆ นอกจากนียงัสังเกตประสบการณ์
อืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัตวัผูใ้ห้ขอ้มูล การสังเกตดังกล่าว จะทาํให้ผูว้ิจยัทราบถึง อารมณ์ ความคิด 
ความรู้สึก ตามประสบการณ์การรับรู้ของผูใ้หข้อ้มูลไดม้ากขึน 

  วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant Observation) โดยเฝ้าดูอยู่วงนอก 
โดยไม่ไปรบกวนการดาํเนินกิจกรรมของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ทาํการสังเกตและบนัทึกภาคสนาม ใน
การสังเกตผูว้จิยัไดท้าํการสังเกตการปฏิบติังานของผูใ้หข้อ้มูลหลกั หรือการสุ่มสังเกตบางเวลา ทงันี
ขึนอยูก่บัความสะดวกของผูใ้หข้อ้มูลหลกั และสังเกตบริบทสิงแวดลอ้ม การมีปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกักบัชุมชน 

 4. การเก็บขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอ้มูลเกียวกบัผลการศึกษาในอดีต ซึง
ไดจ้ากการคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลเอกสาร บทความ หนังสือ รายงานวิชาการ และผลงานวิจยัจาก
หอสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ รวมทงัคน้หาขอ้มูลเพิมเติมจากเวบไซต ์(Website) 

ต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดการประกอบการเพือสังคม และแนวคิดการดาํเนินธุรกิจอย่างยงัยืน 
รวมทงัข้อมูลทวัไปของสมาคมพฒันาประชาชนและสังคม และร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี  สาขา
ราชบุรี เพือช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจเ พือสามารถนาํขอ้มูลทีได้ไปใช้
กาํหนดกรอบแนวทางในการวิจยั กาํหนดกรอบแนวคาํถามในการสัมภาษณ์ การสรุปผล และ
วเิคราะห์ผลการวจิยั 

 

4. การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล เพือให้ไดข้อ้มูลทีถูกตอ้งและเพียงพอ ขอ้มูล
นันสามารถตอบปัญหาของการวิจยัได้หรือไม่ และมีความน่าเชือถือ ผูว้ิจยัให้ความสําคัญกับ
รายละเอียดระเบียบวิธีการวิจยั การเลือกเครืองมือ การกาํหนดลกัษณะประชากร การเลือกพืนที 
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วิธีการสัมภาษณ์ วิธีการตรวจสอบ และตงัคาํถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้จาก โดยผูว้ิจยัอาศยั 
วธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบ 3 เส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูล 

 วธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบ 3 เส้า ประกอบดว้ย   
 1. การตรวจสอบขอ้มูลดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์วา่ขอ้มูลทีผูว้ิจยั
ไดม้านนั ถูกตอ้งหรือหรือไม่ วธีิตรวจสอบ คือ สอบแหล่งทีมาของขอ้มูลหลายทาง  
  1.1 แหล่งเวลา หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ ตรวจสอบขอ้มูล
โดยการสังเกตและสัมภาษณ์เรืองเดียวกนัแต่ต่างเวลากนั 

  1.2 แหล่งสถานที หมายถึง ถา้ขอ้มูลต่างสถานทีกนั จะเหมือนกนัหรือไม่ ตรวจสอบ
ขอ้มูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์เรืองเดียวกนัแต่ต่างสถานทีกนั 

  1.3 แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลใหข้อ้มูลเปลียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
 ซึงผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลโดยตรง จากวิธีการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัทงั คือผูบ้ริหารและผูเ้ชียวชาญจากร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี และชุมชนผูที้อยูใ่นเขต 
4 อาํเภอ ในแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมของร้านอาหารเอง รวมถึงผูเ้กียวขอ้งในส่วน
งานต่างๆ ทีมีความเกียวขอ้งต่อการดาํเนินงานเพือสังคม 

 2. การตรวจสอบดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) การใชว้ิธีเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตอ้งศึกษาต่างๆ กนั เพือรวบรวมขอ้มูลเรืองเดียวกัน ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์ การ
สังเกต และการศึกษาเอกสารประกอบดว้ย ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลทีไดจ้ากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และนาํ
ขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสอบถามจากผูรู้้จกัทีมีความคุน้เคยกบัผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัมาพิจารณาร่วมกนั เพือประเมินผลและพิจารณาถึงนาํหนกัของความน่าเชือถือจากขอ้มูลทีจะ
นาํไปใชว้า่มีมากนอ้ยอยา่งไร 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยันาํมโนทศัน์ทีผา่นการเชือมโยงและมีคาํอธิบายทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัมาพฒันา เพือตีความหมายตามปรากฏการณ์ (Hermeneutic Phenomenology) เพือหาความหมาย
ร่วมจากประสบการณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัว่า การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมของ ร้านอาหาร ซี 
แอนด์ ซี สาขาราชบุรี มีความหมายอยา่งไร รูปแบบการพฒันาชุมชนและสังคมเป็นอยา่งไร และมี
องค์ประกอบอะไรทีสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างยงัยืนโดยผูว้ิจยันาํขอ้มูลทีได้มารวบรวม และ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามขนัตอน ดงันี 
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 ขนัตอนที 1 การลงรหสัขอ้มูล 

 ผูว้จิยัลงรหสัขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ทุกคนตามลาํดบัการสัมภาษณ์ เพือป้องกนัมิให้
ขอ้มูลทีไดม้าจากการสัมภาษณ์นนัปะปนกนั โดยผูว้ิจยักาํหนดชือโครงการวิจยัเป็นภาษาองักฤษ 
ตามดว้ยตวัอกัษรทีแสดงถึงวา่เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทีเป็นบุคคลากรของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี หรือ
เป็นผูใ้ห้ข้อมูลหลักทีอาศยัในชุมชนตามด้วยตวัเลขซึงหมายถึงลาํดับของผูใ้ห้ข้อมูลหลักและ
สุดทา้ยตามดว้ยชือของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ยกตวัอยา่งดงันี SE interview-CC-01-นายณัฐพล ซึงหมายถึง
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากร้านอาหาร หรือ SE interview-SC-01-นางทุเรียน ซึงหมายถึงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
จากชุมชน 

 ขนัตอนที 2 การพิมพบ์ทสัมภาษณ์ 

 ผูว้ิจยัถอดเทปสัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํ (Verbatim) และนาํมาพิมพ์เป็นบทสัมภาษณ์ 
(Transcript) ดว้ยโปรแกรมประมวลคาํด้วยการพิมพ์รูปแบบตามทีนักวิจยัเชิงคุณภาพส่วนใหญ่
ปฏิบติั ในบทสัมภาษณ์ประกอบดว้ยรายละเอียดของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ประกอบดว้ย ชือ ทีอยู ่อาชีพ
วนัเดือนปีทีสัมภาษณ์ และบทสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จากนันผูว้ิจยันาํบทสัมภาษณ์มา
ตรวจสอบกบัขอ้มูลดิบทีไดจ้ากเครืองบนัทึกเสียงดว้ยการอ่านควบคู่กนัไป ก่อนนาํบทสัมภาษณ์ที
ไดม้านนัไปวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชว้ธีิการนีทุกครังทีผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัทุกราย 

 ขอ้ตอนที 3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษานี ได้วิเคราะห์ขอ้มูลตามหลกัปรากฏการณ์วิทยา 
ของ สปีเจลเบอร์ก (Spiegelberg 1970, อา้งถึงใน แน่งนอ้ย ยา่นวารี 2542) ซึงมีขนัตอนดงัต่อไปนี  
 1.  การพรรณนาหรือบรรยายปรากฏการณ์ (Descriptive Phenomenology) 

  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการถอดเทปบทสัมภาษณ์ และอ่านบทสัมภาษณ์ทวนซํา 
หลายๆ รอบอย่างละเอียด วเิคราะห์เนือหา ตีความ สร้างรหสัคาํ จดัหมวดหมู่ของปรากฏการณ์ เช่น 
ขอ้มูลจากบทสัมภาษณ์กล่าวว่า “ทีนีมีการช่วยเหลือชุมชนหลายอย่าง อย่างเมือเดือนทีแล้วก็
เอาของเล่นมาให้เด็กๆ ทีโรงเรียน” ได้การสร้างรหัสคาํเป็น “การช่วยเหลือชุมชน” และอาศยั
การพรรณนาปรากฏการณ์นัน ภายใตก้ารศึกษาอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีการคาดผลและตงัขอ้
สมมติไวล่้วงหน้า สังเกตความแตกต่างและความเหมือนกนัของปรากฏการณ์นัน  
 2.  สืบคน้แก่นแทข้องปรากฏการณ์ (Phenomenology of Essences) 

  ผูว้ิจยัทาํความเขา้ใจถึงเนือหาให้ลึกซึงในปรากฏการณ์โดยการอ่านซาํหลายๆ รอบ 
เพือหาสาระสําคญัของปรากฏการณ์และความสัมพนัธ์ของขอ้มูล  และสรุปประเด็นสําคญัทีผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัทงัหมดตอ้งการเสนอ ซึงผูว้ิจยัจะรวบรวมประเด็นสําคญัทีมีความเชือมโยงกบัรหัสคาํ 
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และเปรียบเทียบข้อมูลของผูใ้ห้ข้อมูลหลักแต่ละท่านถึงความเหมือนและความต่างในการให้
ความหมายตามประสบการณ์ 

 3. การศึกษาถึงสิงทีปรากฏใหเ้ห็น  (Phenomenology of Appearances)  

  ผู ้วิจ ัยนําแก่นแท้ของปรากฏการณ์ทีได้ประกอบกับการสังเกต  การจดบันทึก
ภาคสนาม และจากรูปภาพทีไดเ้ก็บเป็นขอ้มูล โดยให้ความสําคญั หรือสังเกตจากปรากฏการณ์ที
แสดงออกมาใหเ้ห็นในมุมมองต่างๆ 

 4.  การศึกษาถึงองคป์ระกอบสาํคญั (Constitutive Phenomenology) 

  ผูว้ิจยัสํารวจองค์ประกอบหรือวิธีการทีปรากฏการณ์นันเกิดขึน โดยใช้จิตสํานึก 
ความรู้ตามแนวทางการศึกษาวิจัย เพือพิจารณาความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบสําคัญๆ  เช่น
องคป์ระกอบในการดาํเนินธุรกิจของ ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี และองคป์ระกอบทีทาํให้
เกิดความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนและร้านอาหาร 

 5. การทอนปรากฏการณ์ใหเ้ด่นชดั (Reductive Phenomenology) 

  ผูว้ิจยันาํแก่นแท ้องค์ประกอบ ร่วมกบัการสังเกตของปรากฏการณ์ต่างๆ ทีคน้พบ 
นาํมารวบรวมให้ต่อเนือง เรียงลาํดบัความสําคญัถึงสิงทีคน้พบ จากนนัทาํการ “จดักรอบความคิด” 
(Bracketing) หมายถึง การแยกปรากฏการณ์ของประสบการณ์ในชีวติประจาํวนั ออกจากบริบทของ
การใชชี้วิตตามธรรมชาติ ขณะเดียวกนัก็รักษาเนือหาให้สมบูรณ์และถูกตอ้งทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ซึง
ในขนัตอนนีผูว้จิยัไดย้ดึวตัถุประสงคข์องงานวิจยัเป็นหลกั เพือกาํหนดขอบเขตขอ้มูลในประเด็นที
สอดคลอ้งกบังานวิจยั จากนนันาํขอ้มูลทีวิเคราะห์แลว้ส่งกลบัให้ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพือให้ความเห็น
และปรับปรุงให้เหมาะสม และในขนัตอนนีหากผูว้ิจยัพบว่ามีความบกพร่องของขอ้มูล จะมีการ
สอบถามขอ้มูลเพิมเติมจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั และพร้อมกลบัสู่พืนทีในการวิจยัเมือตอ้งการขอ้มูลจาก
การสังเกตเพิมเติม  
 6.  การใหค้วามหมายปรากฏการณ์ (Hermeneutic Phenomenology)  

  ขนัตอนนีเป็นขนัตอนสุดท้ายทีผูว้ิจยัทาํการตีความหมายของข้อมูลทีค้นพบใน
บริบททีศึกษา  เพือสร้างความเข้าใจปรากฏการณ์การเป็นผู ้ประกอบการทางสังคม  จาก
ประสบการณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทงัหมด โดยอาศยัแนวคิดทีเหมาะสมในการอธิบายปรากฏการณ์ 
ซึงกรอบแนวคิดนี ได้นาํมาจากการทบทวนวรรณกรรมและหาแนวคิดเพิมเติมทีสอดคล้องกับ
ปรากฏการณ์ครังนี 
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6. การนําเสนอข้อมูล 
 การนาํเสนอผลการวิจยัเรือง “การสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
สาขาราชบุรี ในฐานะผูป้ระกอบการทางสังคม” ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive) ซึง
เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากคาํบอกเล่าจากการสัมภาษณ์ พฤติกรรมทีได้สังเกตพบ และรายละเอียดต่างๆ ที
ไดจ้ดบนัทึกไว ้โดยนาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพืออธิบายมโนทศัน์ตามปรากฏการณ์
ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัใหมี้ความชดัเจนมากขึน ตามแนวทางของการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิดทีไดจ้าการศึกษาเรือง ผูป้ระกอบการทางสังคม หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาชุมชนและสังคมอย่างยงัยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และ
กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผูว้ิจยัแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 1. การให้ความหมายการเป็นผูป้ระกอบการทางคมของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี 

 2. รูปแบบการพฒันาชุมและสังคมของ ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี 

 3. องคป์ระกอบการสร้างธุรกิจอยา่งยงัยนืของ ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี 
 
1. การให้ความหมายการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี 
 การให้ความหมายของการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวิธี
วธีิปรากฏการณ์วทิยา พบว่าขอ้มูลของความหมายเกิดจากประสบการณ์ในการดาํเนินงานพฒันา
ชุมชนและสังคม และการบริหารงานธุรกิจของผูบ้ริหารและเจา้หน้าทีร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
สาขาราชบุรี ทงันีความหมายทีเกิดขึนมีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดผูป้ระกอบทางสังคม  
 ความหมายของการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี ทีไดจ้ากการวิเคราะห์มี 3 ความหมาย ไดแ้ก่ 1) การเป็นธุรกิจสนบัสนุนขององคก์รไม่
แสวงหากาํไร 2) การดาํเนินธุรกิจอยา่งพอเพียงเพือการพฒันาสังคม และ 3) การนาํกาํไรส่วนหนึง
กลบัคืนสู่สังคม โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1.1 การเป็นธุรกจิสนับสนุนขององค์กรไม่แสวงหากาํไร 
  ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นธุรกิจสนบัสนุนของ สมาคมพฒันา
ประชาชนและชุมชน (PDA) ภายใตแ้นวคิด ความยงัยืนขององค์กรไม่แสวงหากาํไร (NGO 

Sustainability) ของ ดร.มีชยั วีระไวทยะ ผูก้่อตงัสมาคมฯ เนืองจากความไม่แน่นอนของเงิน
บริจาคและเงินทุนสนบัสนุนจากต่างประเทศ และขอ้จาํกดัในการให้ทุนและการบริจาค ซึงการ
การบริจาคนันๆ ย่อมมีการยุติหรือหมดลงได  ้จึงจาํเป็นตอ้งสร้างธุรกิจของตวัเองเพือนาํรายได้
ไปสนบัสนุนการดาํเนินงานของสมาคมฯ  
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  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

           ทีผา่นมา เราไดง้บโครงการจากโรงไฟฟ้าราชบุรีมาพฒันาชาวบา้นอย่างเขม้ขน้
เมือ 5 ปีทีแลว้ พอหลงัจากนนั เราก็คิดว่า ถึงเราจะไม่มีงบตรงนี แต่เราก็ตอ้งหาเอง เพือไป
ต่อยอดกิจกรรมทีเรายงัทาํอยู่ เพราะเริมตน้เรามีโรงไฟฟ้าราชบุรีสนบัสนุนงบในการพฒันา
สังคม ส่วนใหญ่เราทาํงานพฒันา เราก็จะคิดถึงภาคธุรกิจดว้ย เพราะสักวนัหนึงงานพฒันา
มนัจะหมดไป แลว้ลกูหลานทีนี เราจะเอาเงินทีไหนมาจา้ง เราก็สร้างธุรกิจใหเ้กิดการพฒันา 
เพือใหเ้กิดความยงัยืน (ณฐัพล เทศนานยั 2555)  
   เมือก่อนสมาคมฯ เราทาํงาน เราก็จะของบประมาณจากต่างประเทศ เมือก่อนมี
งบประมาณเยอะ มีโครงการเยอะแยะต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในภาคอีสานจะมีศูนยส์าขา
เยอะมาก แต่ทีนีพอผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึง งบประมาณสนบัสนุนจากต่างประเทศมนัลด
นอ้ยลง เท่ากบังานพฒันาทีเคยทาํมนัก็ลดนอ้ยลงตาม แต่เจา้หนา้ทีทีมีอยู่ สมาคมฯ ก็ไม่ไล่ 

เจา้หนา้ทีออก ทุกคนกย็งัตอ้งอยู ่ทาํยงัไงเจา้หนา้ทีถึงจะอยู่ได ้ถา้ศูนยส์าขาไหนมีงานพฒันา
เพิมขึน ก็จะดึงเจา้หนา้ทีไปส่วนหนึง แต่คนทีอยู่ก็ตอ้งอยู่ให้ได ้จึงมีปีกธุรกิจอีกปีกหนึงมา 
เพือมีรายไดส่้วนหนึงมาช่วยเจา้หนา้ทีดว้ย (ลดัดา หมดัเต๊ะ 2555) 

  ดงันนั แนวคิดความยงัยืนขององค์กรไม่แสวงหากาํไรของ ดร.มีชยั วีระไวทยะ 
ถือเป็นการตอบโจทยเ์พือความอยู่รอดขององค์กร และต่อยอดการพฒันาคุณภาพชีวิตให้เกิด
ความยงัยืนในการพฒันาในรูปแบบต่างๆ ศูนยพ์ฒันาผสมสานชนบทราชบุรี หน่วยงานหลกัของ 
ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี จาํเป็นตอ้งสร้างรายไดด้ว้ยตัวเอง จึงจดัตงัร้านอาหาร ซี 
แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เพือให้บริการดา้นอาหารและทีพกั รายไดที้เกิดจากการดาํเนินธุรกิจเพือ
เป็นทุนในการทาํธุรกิจต่อไป และกาํไรส่วนหนึง ถูกนาํไปสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมเพือ
สังคมของสมาคมฯ จึงทาํให้ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เ ป็นส่วนหนึงของการดาํเนิน
ธุรกิจในฐานะผูป้ระกอบการทางสังคม 

 1.2 การดําเนินธุรกจิเพอืให้เกิดรายได้อย่างพอเพยีงและมุ่งเน้นการพฒันาคนในชุมชน 
  ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นธุรกิจขนาดกลาง เปิดให้บริการดา้น
อาหาร ห้องพกั และห้องประชุม บุคลากรผูด้าํเนินธุรกิจ ส่วนหนึงคือ ผูบ้ริหารและเจา้หน้าทีจาก
สมาคมฯ และอีกส่วนหนึงคือ การว่าจา้งงานจากชุมชนในพืนที ดงันัน รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ
ของ ร้านอาหารซี แอนด์ ซี ราชบุรี จึงเน้นการดาํเนินธุรกิจเพือการพฒันาชุมชนให้เกิดความ
ยงัยืน เช่น การสร้างอาชีพให้คนในชุมชน มากกว่าทีดาํเนินธุรกิจเพือความมงัคงัและเพือให้เกิด
กาํไรสูงสุด 
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  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

   เรายงัไม่ประสบความสําเร็จดา้นธุรกิจสูงสุด แต่เราก็พยายามขึนบนัได แต่ละ
กา้วอาจจะชา้หน่อย แต่ตอ้งใหม้นัคง ดว้ยทีวา่บุคคลากรของเราไม่เคยทาํธุรกิจดา้นนีมาก่อน 
แต่ว่าเขามีใจ จะอยู่ภักดีกับองค์กร เราก็ต้องเลียงเขาไว  ้เลียงไวท้าํไม ก็ต้องไปด้วยกัน 
ช่วยกนัเดิน (ณฐัพล เทศนานยั 2555)  
   ถา้ธุรกิจจ๋าเนีย คือทาํยงัไงก็ไดใ้ห้ไดก้าํไรสูงสุด แต่ของเราก็คือ ใหเ้ลียงตวัเอง
ได ้พอเพียง ทาํยงัไงกไ็ดใ้หชุ้มชนรับผลประโยชน์จากธุรกิจเราดว้ย ไม่มากก็นอ้ย ตามกาํลงั
ธุรกิจของเรา (นวรัตน ์ทองอินทร์ 2555) 
   เรามาทาํธุรกิจเราก็ตอ้งมี Service mind เขา้ใจลูกคา้ เขา้ใจตวัร้านเรา เขา้ใจ 
Concept ทาง ซี แอนด ์ซี เราทาํธุรกิจเพือสังคม ไม่ไดมุ่้งหวงัว่ากาํไรจะตอ้งเป็นแบบรํารวย
มหาศาล หรือเป็นทุนทรัพยส์ําหรับเราอะไรมากมาย แต่เหมือนว่าเป็นการรํารวยทางดา้น
ดูแลสงัคม อยา่งนอ้ยกไ็ดซึ้มซบัใหก้บัคนทีมาทาน ไดรู้้จกัเรืองของการให ้ไม่ว่าคุณจะมีเงิน
มากนอ้ยขนาดไหน แต่การใหก้็เป็นสิงทีทาํใหคุ้ณมีความสุขทีสุด เหมือนเขามากนัทีร้านเรา 
เขากไ็ดท้าํบุญไปดว้ย (ทศันีย ์ทองอร่าม 2555) 
   ช่วงนาํท่วมจะเป็นความรู้สึกทีแบบ ถามวา่เป็นช่วงทีมีความรู้สึกดีไหม มีรายได้
ก็รู้สึกดีนะ แต่เป็นความรู้สึกดีทีอยู่บนความทุกข์ของคนอืน มีลูกคา้ทีมีทงัมีเงินมาและไม่มี
เงินมา แต่ถา้คิดออกมาแลว้ค่าห้องของเราก็ถูกกว่าทีอืน ลูกคา้ก็เลยแห่มาหาเรา แมก้ระทงั
ผูบ้ริหารกบ็อกอยา่ไปซาํเติมเขา เออมนักเ็ป็นนโยบายเลยนะ อยา่ไปซาํเติม อยา่ไปคิดค่าหอ้ง
แพง เอาแต่พอประมาณ แลว้ก็ใหเ้ขาอยู่กนัไป จนกว่าเขาจะพอใจ เราก็ไม่เรียกค่าคาํประกนั
หอ้งเขาดว้ยซาํ เพราะเขาเดือดร้อนมา (นวรัตน ์ทองอินทร์ 2555) 

  จากการสัมภาษณ์บุคลากรของร้านอาหารทงั 4 ท่านพบวา่ รายไดข้องร้านอาหาร ซี 
แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เกิดขึนอย่างพอเพียง เพือหล่อเลียงธุรกิจให้ดาํเนินต่อไปได ้เน้นการสร้าง
ผลตอบแทนให้กบัสังคม การสร้างงานและสร้างอาชีพ ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส เป็นศูนยก์ลางใน
การช่วยเหลือและพฒันา ปลูกฝังคนในทอ้งถินร่วมหวงแหนพืนที และเป็นตน้แบบในการเรียนรู้
ให้กบัชุมชน ผูบ้ริหารและพนกังานจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที โดยผ่านการ
ดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมของทางร้านเอง และโครงการพฒันาต่างๆ ของสมาคมฯ 

 1.3 การนํากาํไรส่วนหนึงกลับคืนสู่สังคม 
  แนวคิดหนึงของการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม คือการนาํกาํไรกลบัคืนสู่สังคม 
ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี มีนโยบายนาํกาํไรกลบัคืนสู่สังคมเช่นกนั แต่การนาํกาํไรส่วน
หนึงกลบัคืนสู่สังคม โดยผ่านการดาํเนินกิจกรรมเพือพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนของสมาคมฯ 
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ตามรูปแบบการพฒันาต่างๆ ทีสมาคมฯ ได้วางแผนไว  ้หรือกาํไรส่วนหนึงนําไปต่อยอดทาง
การศึกษา การวจิยัคน้ควา้เพือการพฒันาสังคมในรูปแบบใหม่ 
  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

   ในส่วนงานสังคม สายงานพฒันา เราจะอยู่ในส่วนของสมาคมฯ แต่อีกปีกหนึง
เราก็ทาํในรูปบริษทั จดัตงับริษทัขึนมา คือ บริษทันีจะเป็นเรืองของการทาํธุรกรรมทางดา้น
การเงิน เพือเขา้มาดูแลการดาํเนินธุรกิจตามกฎหมาย เวลาเสียภาษี เราก็ไปขึนทะเบียนเสีย
ภาษีเหมือนปกติ แต่กาํไรส่วนหนึงเราก็นาํไปสนบัสนุนสมาคมฯ เพือทาํงานพฒันาไปดว้ย 
(ณฐัพล เทศนานยั 2555) 
   คือทางสมาคมฯ กจ็ะกระจายเงินทีวา่เป็นกาํไรทางสังคมจากทางร้านเนีย เขา้ไป
ช่วยเหลือในแต่ละดา้นๆ ทีมนัมีปัญหา ก็เป็นส่วนหนึงทีช่วยเหลือรัฐบาลไปในตวั แต่จะ
ไม่ไดเ้ยอะแยะ แต่อยา่งนอ้ยคนละไมล้ะมือ แต่กเ็หมือนไดช่้วยกนั (ทศันีย ์ทองอร่าม 2555) 
   คนในพืนทีกรั็บทราบนะ เขาก็รับทราบจากการใชบ้ริการ แทบจะเป็นสโลแกน
เราเลยละวา่ กาํไรส่วนหนึงคืนสู่สงัคม ถามวา่เรืองกาํไร เราเองก็ยงัตอ้งเลียงตวัเองอยู่ เพราะ
เราตงัไดไ้ม่นาน แต่ว่าดว้นนโยบาย วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารเองก็คือ กาํไรส่วนหนึงตอ้งคืนสู่
สงัคม (นวรัตน ์ทองอินทร์ 2555) 

  จากการสัมภาษณ์บุคลากรของร้านอาหารทงั 4 ท่านพบว่า ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
สาขาราชบุรี นาํกาํไรทีได ้ส่งต่อไปยงัสมาคมฯ เพือพฒันากิจกรรมและโครงการเพือสังคมในดา้น
อืนๆ เพราะปัญหาทางสังคมตอ้งได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนือง หากชุมชนและสังคมไม่เกิดการ
เรียนรู้ สามารถพึงพาตนเองได้ การแก้ไขปัญหานนัๆ ก็จะไม่เกิดความยงัยืน และเมือโครงการ
ใหม่ๆ หรือกิจกรรมทีทางสมาคมฯ ไดพ้ฒันาขึนเกิดความสําเร็จ การพฒันาคุณภาพชีวิตทีเกิดขึน
นนั ก็ไม่ไดเ้กิดขึนเพียงแต่ในพืนทีของ 4 อาํเภอในพืนทีความรับผิดชอบของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
สาขาราชบุรี เองเท่านนั หากแต่การพฒันาทีไดเ้กิดขึนตามภูมิภาคต่างๆ ทีทางสมาคมฯ ไดเ้ขา้ไป
ดาํเนินงาน ก็เปรียบเสมือนเป็นการนาํกาํไรของทาง ซี แอนด์ ซี ราชบุรี ไปแกไ้ขปัญหาสังคมใน
ระดบัภูมิภาค และในระดบัประเทศไดใ้นลาํดบัต่อไป 

 
2. รูปแบบการพฒันาชุมชนและสังคมของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี 
 เนืองดว้ยร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นหน่วยงานสนบัสนุนของสมาคมฯ 
ดงันัน รูปแบบการพฒันาชุมชนและสังคม จึงดาํเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
สมาคมฯ โดยมีบุคลากรของทางร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี  เป็นผู ้ดําเนินงานและ
ขบัเคลือนกิจกรรมต่างๆ เหล่านัน ในนามของสมาคมฯ และมีกิจกรรมส่วนหนึงทีร้านอาหาร ซี 
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แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นผูด้าํเนินการโดยตรง แต่มกัจะเป็นในรูปแบบของการช่วยเหลือและการ
ร่วมมือกบัชุมชน  
 ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

  คนทีนีเราจะสวมหมวกสองใบ ใบหนึงเราจะทาํธุรกิจ ก็คือร้านอาหารและโรงแรม 
ส่วนอีกใบเรากเ็ป็นคนในสมาคมฯ กคื็อ พอมีงานพฒันามา เราก็พร้อมจะออกไปทาํ (ณัฐพล 
เทศนานยั 2555) 

 กิจกรรมพฒันาชุมชนและสังคมทีประสบความสําเร็จของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
สาขาราชบุรี มีบุคลากรเป็นผูด้าํเนินงานภายใตบ้ทบาทของศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานราชบุรี โดย
ดาํเนินงานมาอยา่งต่อเนืองและเห็นผลสําเร็จชดัเจน ไดแ้ก่ 1) ธนาคารพฒันาหมู่บา้น 2) วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ และ 3) หอ้งสมุดของเล่น และมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 2.1 ธนาคารพฒันาหมู่บ้าน 
  สถาบันการเงินในชุมชนเป็นอีกหนึงประเด็นหนึงทีทางสมาคมฯ เล็งเห็นถึง
ความสําคญั เป็นการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัองค์กรชุมชนในชนบท เพือให้เกิด
การพึงพาตนเองอย่างยงัยืน โดยมีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมการออมเงินและเสริมสร้างความ
ประหยดัของชาวบา้น เพือให้เป็นแหล่งเงินงบประมาณในการพฒันาชุมชนของตาํบลแพงพวย 
เริมตน้โครงการเมือปี พ.ศ. 2547 ซึงสามารถให้ประโยชน์กบัชุมชนในดา้นต่างๆ ได ้เช่น สมาชิก
เกิดการพฒันาตวัเอง ชุมชนสามารถบริหารจดัการทางการเงินไดด้ว้ยตวัเอง และเป็นจุดเริมตน้ใน
การพฒันาไปสู่ธุรกิจชุมชนทีมีความเขม้แข็งและยงัยืน ลดรายจ่าย เพิมรายได้ให้กบัชุมชน กาํไร
ส่วนหนึงสามารถนาํไปจดัตงักองทุนพฒันาหมู่บ้านได้ เป็นต้น โดยึดหลักการดาํเนินการตาม
แนวทางของการพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

  เจา้หน้าทีปฏิบติัการจากทางสมาคมฯ ได้ดาํเนินการเพือให้ชุมชนเกิดการรวมตวั 
โดยอาศยัแนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพืนฐาน เพือให้ชุมชนในตาํบลแพงพวยเกิดการ
เรียนรู้  
  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

    กิจกรรมในเรืองของกลุ่มการเงิน ก็คือส่งเสริมใหเ้ขาออมเงิน กูย้ืมเงิน แลว้ก็เอา
ดอกเบียทีไดปั้นผลกลบัคืนสู่สมาชิก ส่วนหนึงก็นาํไปดูแลสิงแวดลอ้ม ดูแลคนพิการ ก็
แลว้แต่ว่ามติทีประชุมของเขาว่า จะเอาเงินปันผลส่วนนีไปทาํอะไรบา้ง (ลดัดา หมดัเต๊ะ 
2555) 
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  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

   เขาเขา้มานี เขาก็จะมาดูแลทุกเรือง มนัก็เข้ากับหลกัผมพอดี เพราะทีว่าเนีย 
หมู่บา้นผม งบประมาณอะไรมนัก็ยงัไม่มี หมู่บา้นเราเนียมนัเป็นหมู่บา้นใหม่ เงินงบแมแ้ต่
เงินหนึงลา้นบาท เรายงัไม่มี แลว้พีนอ้งประชาชนเราเนียยาํแย่อยู่ เพราะว่าเงินหนึงลา้นบาท 
เรายงัไม่มี เขาก็ตอ้งไปกูห้นีนอกระบบไง เราก็เลยตอ้งมาทาํระบบการเงินไง ทีจะช่วยเหลือ
พีนอ้งเรา (ปรีชา เจติยวรรณ 2555) 

 

 
 

ภาพที 4 ทีทาํการธนาคารพฒันาหมู่บา้นแพงพวย 1  
ทีมา : สภาองคชุ์มชนราชบุรี, ธนาคารพฒันาหมู่บา้นแพงพวย 1 [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 24 มีนาคม 
2555. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.siamlocalnews.com 

 

  ผลจากการดาํเนินงาน ปัจจุบนัมีสมาชิกอยูที่ 156 คน และมีเงินฝากรวมอยูที่ หนึง
ลา้นสองแสนบาท สมาคมฯ มีส่วนช่วยในการจดัหาความรู้ ให้การอบรม จึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
กนัในชุมชน ทาํใหชุ้นเกิดความเขม้แขง็ เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ผูน้าํเกิดความภาคภูมิใจและเขา้ใจถึง
แนวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อชุมชนไดอี้กมากมาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 71 

  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

   เราทาํธนาคารหมู่บา้นสาํเร็จ ตอ้งบอกวา่สาํเร็จ มีคนมาศึกษาดูงานกนัเยอะ แลว้
เรายงัคิดคน้ ร่วมกบัพีดีเอ นีแหละ คิดคน้กนัดูแลสิงแวดลอ้ม (ปรีชา เจติยวรรณ 2555) 
   พอเพียงคือ การยบัยงัแต่ตอ้งไม่อด มีทุนต้องเพิมทุน ให้เดินในวงกลมแห่ง
ความพอดี แห่งความสุขสบายไม่กา้วลาํกา้วล่วง หมายความว่า เหมือนคุณมีร้อยแต่จ่ายร้อย
ห้าสิบ เจ๊งไหม ถา้เรายงัไดท้งัหมด ใจก็เกิดสุข มนัอยู่ทีเรา จะให้พอเพียงแค่ไหน (นิเวก 
สุนทรธรรมจง 2555) 

  ธนาคารหมู่บา้น เป็นกิจกรรมหนึงของการดาํเนินงานในโครงการ “โรงงานไฟฟ้า
ราชบุรีพฒันา” ชุมชนในตาํบลแพงพวยไดรั้บประโยชน์มากมายจากกิจกรรมนี สามารถสร้างความ
ร่วมมือในชุมชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาทุกภาคส่วน เช่น สํานกังานเกษตรจงัหวดั
ราชบุรี องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพงพวย เป็นตน้ ถึงแมว้า่ในปัจจุบนั ทางสมาคมฯ ไม่ไดมี้ส่วน
ร่วมในการดาํเนินกิจกรรมนีแลว้ แต่ธนาคารชุมชน ยงัสามารถดาํเนินการไปได้ดว้ยความสามารถ
ของชุมชนเองอยา่งเขม้แขง็ อาศยัความร่วมมือจากชุมชน ซึงเป็นผลมาจากงานพฒันาเพือให้เกิดการ
เรียนรู้ พึงพาตวัเอง และยงัสามารถทาํใหเ้กิดการรวมตวัของชุมชน โดยมีสมาคมฯ และบุคลากรจาก
ทางร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี เป็นผูส้นบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดความสาํเร็จ 
 2.2 วสิาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดสารพษิ 
  การดูแลรักษาสิงแวดลอ้มเป็นอีกหนึงจุดมุ่งหมายของการดาํเนินงานของสมาคมฯ 
เพือเสริมสร้างศกัยภาพของเกษตรกรในพืนที เพือให้ลดการใชส้ารเคมี และเพือสุขภาพอนามยัทีดี
ขึนของคนในชุมชนตาํบลแพงพวย โดยมีคุณชูชัย นาคเขียว ประธานกลุ่มเป็นผู ้คิดค้นและ
พฒันาการใชส้มุนไพรสกดัเพือการเกษตร เป็นการลดการใชส้ารเคมีและยงัสามารถลดตน้ทุนทาง
การเกษตรไดอี้กดว้ย โดยเริมโครงการเมือปี พ.ศ. 2548 จากกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษและสามารถ
พฒันาสู่วสิาหกิจชุมชนได ้
  เจ้าหน้าทีปฏิบัติการจากทางสมาคมฯ ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือและให้
ความรู้กบักลุ่มเกษตรกรจนเกิดการรวมตวักนั เพือให้เห็นผลกระทบของการใชส้ารเคมี อาจทาํให้
สุขภาพร่างกายไม่แขง็แรง และเป็นมลพิษต่อสิงแวดลอ้ม 

  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

   ถา้ไม่มีพีดีเอ เราก็ยงัไม่ทาํกนั เราก็ไม่รวมกลุ่มกนั ชุมชนดีขึนเยอะ เขาก็เขา้มา
ทาํกนั รักษาสิงแวดลอ้ม เราอยากไดอ้ะไรเขาก็มาเสริม พาไปดูงาน ชาวบา้นไดม้หาศาล เอา
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จริงถา้เขาไม่มาแนะนาํ เราก็คงไม่ไดร้วกลุ่มกนั เขาอยากให้เราดูกนัได ้(ชูชัย นาคเขียว 
2555)  
 

 
 
ภาพที 5 การพฒันาวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษตาํบลแพงพวย  
 

  จากการสัมภาษณ์ชุมชนทีเกียวขอ้งพบว่า ผลจากการดาํเนินงาน ชุมชนมีความรู้
ความเขา้ใจ สามารถลดการใชส้ารเคมี และยอมรับการใช้สมุนไพรสกดัเพือกาํจดัศตัรูพืช ส่งผลให้
สุขภาพร่างกายแขง็แรงขึน ลดการสร้างมลพิษต่อสิงแวดลอ้ม อีกทงัผลผลิตทางการเกษตรสามารถ
ส่งออกไปต่างประเทศได ้โดยไม่ตรวจพบการเจือป่นของสารเคมีในผลผลิต และยงัสามารถลด
ตน้ทุนทางกาเกษตรไดอี้กดว้ย ทางกลุ่มไดขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมือปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบนั
มีสมาชิก 170 คน ชาวบา้นเกิดการวมตวักนัอยา่งเขม้แข็ง เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ให้กบัหน่วยงาน
ต่างๆ ทงัในประเทศและต่างประเทศ และเมือวนัที 18 สิงหาคม 2549 สมเด็จพระราชินี อาชิ เชอริง 
วงัโม วงัชุก แห่งราชอาณาจกัรภูฏาน ทอดพระเนตรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษ
ตาํบลแพงพวย และส่งบุคลากรเขา้มาเรียนรู้งาน ซึงสร้างความปลาบปลืมแก่ประชาชนในพืนทีเป็น
อย่างมาก อีกทงัยงัเป็นกาํลงัใจให้แก่การร่วมมือร่วมแรงของคนในชุมชนจนไดเ้ป็นทียอมรับใน
ระดบัชาติ 

 2.3 ห้องสมุดของเล่น 
  สมาคมฯ ได้ให้ความสําคญักบัเด็กและเยาวชน ห้องสมุดของเล่นจึงเป็นการ
สร้างจิตสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมการเป็นผูน้าํเพือช่วยเหลือสังคมและรักษา
สิงแวดล้อม  โดยส่งเสริมให้ประชาชนในเมืองใหญ่ๆ  บริจาคของเล่นให้แก่เด็กในชนบท 
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จากนันทางสมาคมฯ จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับบริจาคของเล่น เพือนาํไปให้โรงเรียนใน
ชนบท และให้เด็กอายุตงัแต่ 8 – 14 ปี เป็นผูบ้ริหารจดัการดูแลห้องสมุดของเล่นของตน เด็กที
สนใจจะขอยืมของเล่น จะตอ้งตอบแทนโดยการทาํงานสาธารณะประโยชน์ เช่น ปลูกตน้ไม ้
เก็บขยะ เป็นตน้ 
   

 
 
ภาพที 6 สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ร่วมกบัสมาคมฯ นาํตุ๊กตาและของเล่นไปมอบให้กบั 
หอ้งสมุดของเล่น ณ โรงเรียนวดัคงคาราม อาํเภอโพธาราม เมือวนัที 6 ธนัวาคม 2553 

ทีมา : ความเคลือนไหว, แกลอรีรวมภาพกิจกรรม [ออนไลน์], เขา้ถึงเมือ 23 มีนาคม 2555. เขา้ถึงได้
จาก http://www.ch7.com 

 

  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 
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   ของบริจาคส่วนใหญ่จะเป็นพวก หนงัสือ นิทาน แบบเรียน หนงัสือเก่าๆ หรือ
เป็นของพวกทีลูกหลานเขาใช้แลว้ และก็มีพวกของเล่นเด็กทีเป็น ตวัต่อ จิกซอว ์การ์ตูน 
หุ่นยนต์ ตุ๊กตา ของเล่นทีสามารถพัฒนาทักษะได้หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนือ 
ความคิด แลว้ยงัฝึกเดก็เรืองการทาํความดี เรืองการบาํเพญ็ประโยชน์ การทาํงาน เพราะว่าจะ
มีทีมหนึงทีทางโรงเรียนเขาเลือกขึนหรือแต่งตงัขึนเพือมาดูแลตรงนี ตรวจสอบสภาพของ
เล่น ดูแลการยืมการคืนวา่ตรงเวลาไหม เหมือนเป็นการฝึกเดก็ไปดว้ย (ลดัดา หมดัเต๊ะ 2555) 

  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

   เด็กๆ ชอบมาก แต่เด็กไม่ค่อยรักขา้วของก็มีชาํรุดบา้ง ความอยากรู้อยากเห็น
ของเด็กๆ ก็คือ ชอบเล่นสนุกสนาน ก็เรียกไดว้่าห้องสมุดของเล่นนีเป็น การเรียนปนเล่น
อะไรอยา่งนี มนัมีตวัต่ออะไรแบบนีมนักช่็วยเรืองความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก เด็กๆ ก็ตอ้งมี
การทาํความดีแลก เพราะเรามีบนัทึกความดี เดก็ๆ กจ็ะชอบมาก (ดุษณี มญัญะหงส์ 2555) 

  จากการสัมภาษณ์บุคลากรของร้านอาหารและชุมชนทีเกียวขอ้งพบว่า โครงการ
หอ้งสมุดของเล่นนี ทางศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานราชบุรีไดเ้ริมตน้ดาํเนินการตงัแต่ปี พ.ศ. 2552 
จนถึงปัจจุบนั โดยรับบริจาคของเล่นมาจากองคก์ร หน่วยงาน บริษทั และบุคคลทวัไปจากสถานที
ต่างๆ และร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรีเอง ยงัเป็นศูนยก์ลางการรับบริจาค และดาํเนินการ
กระจายของเล่นไปตามจงัหวดัต่างๆ ไม่เพียงเฉพาะในจงัหวดัราชบุรี เท่านัน ทางสมาคมฯ มี
วตัถุประสงค์เพือส่งเสรมให้เด็กมีจิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม โดยเด็กในเมืองจะมีโอกาส
แบ่งปันของเล่นใหก้บัเด็กดอ้ยโอกาสในชนบท ส่วนเด็กในชนบทก็ไดรั้บโอกาสมีของเล่น และใน
เวลาเดียวกนัไดช่้วยเหลือสังคม และพฒันาพืนทีของตนเองไปพร้อมกนั 

   

3. องค์ประกอบการสร้างธุรกิจอย่างยงัยนืของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี 
 ความยงัยืนของธุรกิจ เป็นสิงสําคญัทีทาํให้ผลกัดนัให้คนในองค์กรมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนั เพือร่วมมือกนัสร้างและพฒันาธุรกิจให้เป็นทียอมรับและดาํเนินงานเพือให้เกิดความ
มนัคงและยงัยืน ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี มีการดาํเนินงานและวิธีการต่างๆ เพือทาํให้
ธุรกิจเกิดความยงัยนื โดยผูว้จิยัพบวา่ องคป์ระกอบหลกัสําคญัทีสามารถนาํพาธุรกิจของร้านอาหาร 
ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ให้เกิดความยงัยืน ไดแ้ก่ 1) ความโดดเด่นของผูน้าํองคก์ร 2) บุคคลากรมี
คุณภาพ 3) ความเขม้แข็งของเครือข่ายสมาคมฯ 4) ความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน และ 5) นวตักรรม
ทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงันี  
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 3.1 ความโดดเด่นของผู้นําองค์กร 

  ผูน้าํองค์กร คือ ผูที้สามารถกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน หรือทิศทางของธุรกิจ 
ซึงความสาํคญัของธุรกิจเพือสังคม ผูน้าํเป็นบุคคลสาํคญัในการกาํหนดนโยบายเพือช่วยเหลือสังคม 
โดยสอดแทรกผ่านวิสัยทศัน์และวตัถุประสงค์ของการดาํเนินธุรกิจ จุดเริมตน้ของร้านอาหาร ซี 
แอนด ์ซี เกิดจากแนวคิดสาํคญัของดร.มีชยั วรีะไวทยะ โดยมีเป้าหมายเพือพฒันาสังคมอยา่งแทจ้ริง 
และไม่ตอ้งการพึงพาอาศยัเงินทุนจากการบริจาคเสมอไป จึงตอ้งอาศยัเงินจากการดาํเนินธุรกิจของ
ตวัเอง โดยคุณธวชัชยั ไตรทองอยูเ่ป็นผูอ้ยูเ่บืองหลงัของการดาํเนินธุรกิจเพือสังคมแห่งนี ผูน้าํของ
องคก์รแห่งนี จึงมีบทบาทสาํคญัในการขบัเคลือนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย จากการศึกษาพบวา่ ผูน้าํ
ของศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานราชบุรีและร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี ราชบุรี มีความโดดเด่นในดา้น
ต่างๆ ดงันี 1) ผูน้าํเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 2) ผูน้าํมีคุณลกัษณะทางสังคม และ 3) ผูน้าํเป็นที
ยอมรับในระดบันานาชาติ ซึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 
  1. ผูน้าํเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 

   ความรู้และความสามารถของผูน้าํองคก์รแห่งนี คือ เชาวปั์ญญา ความแม่นยาํใน
การตดัสินใจ ระดับความรู้ ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา สิงเหล่านีสามารถชีนําองค์กรให้
เจริญกา้วหนา้ ดว้ยวิธีการใหม่ ๆ ลว้นเป็นสิงสําคญัทีจะสร้างภาพลกัษณ์ทีดีต่อผูต้าม หากผูน้าํขาด
ความรู้ ความสามารถ ก็ไม่สามารถพาองคก์รใหเ้จริญได ้แต่สมาคมฯ มีผูน้าํทีมีความรู้ความสามารถ 
สามารถวดัได้จากการดาํเนินงานของสมาคมฯ ได้อย่างยาวนานถึง 37 ปี และดาํเนินธุรกิจใน
รูปแบบต่างๆ มาอยา่งยาวนาน 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    คุณมีชยัเป็นคนทีมีไอเดีย (Idea) กระฉูดมาก แกเป็นคนเดินเร็ว คิดเร็ว ทาํเร็ว 
ไปเร็ว มนักโ็ชคดีทีหน่วยงานเรามี ผอ.มีชยัทีมีหวัคิดดา้นพฒันาไปไว แลว้ก็มีรองธวชัชยัซึง
ในเรืองธุรกิจกจ็ะไวเหมือนกนั ทงัสองกจ็ะประสานกนั ไปดว้ยกนั ขาดดา้นไดด้า้นหนึงก็จะ
มีคนช่วยเติมให ้(ลดัดา หมดัเต๊ะ 2555) 
    คุณมีชยัเป็นคนทีมีไอเดียดีมาก เหมือนคิดล่วงหนา้ไปก่อนคนไทย 10 ปี 20 

ปี โครงการทีออกจากหัวแกจะตอ้งเห็นผลเลย จะตอ้งค่อนขา้งไดเ้ห็นผล (นวรัตน์ ทอง
อินทร์ 2555) 
    คุณมีชยั มีอยูค่รังหนึง แกเคยบอกว่า NGO เนีย ถา้ไม่มีเงินมาสนบัสนุนก็ล่ม 
คุณมีชัยก็เลยเปิดเวทีเรือง NGO ก็ต้องหาเงินได้ สร้างธุรกิจได้ แลว้เอามาเพือเลียงตัว 
ไม่อย่างนนัคนมาเป็นลูกจา้ง NGO ก็หมดนะสิ หมดแลว้ก็หมดเงินไป (ณัฐพล เทศนานยั 
2555) 
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  2.  ผูน้าํเป็นมีคุณลกัษณะทางสังคม 

   การมีลกัษณะทางสังคม คือ การรู้จกัประนีประนอม ความสามารถในการบริหาร 
ความร่วมมือกบัชุมชน ความเป็นทีนิยมชมชอบ ความเป็นนกัการทูต การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดี ซึง
คุณลกัษณะเหล่านี ลว้นมีอยูใ่นผูน้าํของสมาคมฯ และร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี ราชบุรี 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    คุณมีชยัเป็นคนทีมีแนวความคิดอะไรใหม่ๆ ประเดน็ในหวัของแกก็จะมีเรือง
สังคมกบัธุรกิจมาโดยตลอด แลว้จะเป็นคนทีคิดอะไรใหม่ๆ และเร็ว ไม่หยุดนิง คุณธวชั
ชยัเนีย จะเป็นคนละเอียด แลว้ดูเรืองของการทาํธุรกิจอยู่ขา้งหลงั จะมองเรืองของการทาํ
ธุรกิจและไม่เอาเปรียบสังคม ก็จะมองประมาณนี แลว้ทงัคู่จะไปดว้ยกนัได ้(ณัฐพล เทศนา
นยั 2555) 
    อย่างคุณธวชัชยั แกเดินทางไปทวัโลกมากมาย ไดไ้อเดียอะไรมา แกก็จะมา
เล่าใหฟั้ง ว่าไดไ้ปพบไปเห็นอะไรมา แลว้ลองทาํดูว่ามนัเหมาะกบัทีนีไหม ลองดูว่าคนทีนี 
วิถีชีวิตเป็นอย่างไร ไม่จาํเป็นต้องเอาทีแกเสนอเลยนะ เพราะมนัอาจจะเหมาะกับเมือง
ท่องเทียวอยา่งพทัยา หรือทีทีมีนกัท่องเทียวฝรังเยอะๆ แต่เรามนัเมืองผ่าน แต่เศรษฐกิจดีนะ 
ก็ปรับใชเ้อา  เหมือนแกให้มา 100 เรามาปรับใชแ้ค่ 10 แกก็ดีใจแลว้ (นวรัตน์ ทองอินทร์ 
2555) 

   ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

    เขาก็มาช่วยชาวบา้น เขาก็มีส่วนไดใ้นกิจการของเขา แต่แกก็มาลงพืนทีเอง
เลยนะ (ชูชยั นาคเขียว 2555) 

  3.  ผูน้าํเป็นทียอมรับในระดบันานาชาติ 

   การเป็นผูบุ้กเบิกเรืองการรณรงค์ใช้ถุงยางอนามยัในประเทศไทยเป็นคนแรก 
และการสร้างคุณประโยชน์ให้กบัประเทศชาติมากมาย การสร้างแนวคิดการทาํธุรกิจเพือสังคม ทาํ
ให้ชือเสียงของ ดร.มีชยั วีระไวทยะ โด่งดงัไปทวัโลก ไดรั้บรางวลัและเกียรติบตัรระดบันานาชาติ
มากมายหลายรางวลั เช่น ปี พ.ศ. 2551 รางวลัผูน้าํดา้นธุรกิจเพือสังคมจากมูลนิธิสกอลล์ (Skoll) ปี  
พ.ศ. 2550 รางวลั Nikkei Asia Prizes สาขาการพฒันาจากหนังสือพิมพนิ์เคอิ รางวลั Gates Award 

for Global Health จากมูลนิธิ บิลและเมลินดา เกตต ์ซึงเป็นรางวลัในดา้นสาธารณสุขทีใหญ่ทีสุด
ของโลก  ปี พ.ศ. 2549 ไดรั้บเลือกจาก Time Magazine ให้เป็นหนึงในฮีโร่ 60 คน จากทวีปเอเชีย ผู้
มีผลงานความก้าวหน้า ด้านการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท มีบทบาทในงานวางแผน
ครอบครัวและการป้องกันการแพร่ขยายของโรคเอดส์ ทังด้านการสร้างนโยบายและการให้
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การศึกษากบัระดบัรากหญา้ และยงัได้รับเลือกให้เป็นผูท้รงคุณวุฒิจากประเทศไทย ในการร่วม
พิจารณาวสิัยทศัน์อาเซียนในปี ค.ศ. 2020 (Association of Southeast Asia Nations 2011) 
  ความโดดเด่นทงั 3 ลกัษณะนี เป็นทีพิสูจน์ไดว้า่ ผูน้าํอยา่ง ดร.มีชยั วีระไวทยะ และ
คุณธวชัชยั ไตรทองอยู ่ไดร่้วมมือกนัดาํเนินกิจกรรมและธุรกิจเพือสังคมมาอยา่งยาวนาน แสดงให้
เห็นไดว้า่ หากองคก์รขาดผูน้าํทีดีในการกาํหนดทิศทางของธุรกิจแลว้ ก็ไม่สามารถนาํธุรกิจให้เป็น
ทีรู้จกั เป็นทีรับรู้ของสังคมได ้อีกทงัยงัไม่สามารถดาํเนินกิจการเพือก่อให้เกิดความยงัยืนได ้การ
พฒันาทีสาํเร็จลุล่วงไปแลว้ ยงัตอ้งอาศยัความต่อเนืองเพือก่อให้เกิดความยงัยืน ธุรกิจก็เช่นเดียวกนั 
เมือผูป้ระกอบการสังคมเกิดความยงัยืนแล้ว การพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนก็จะขยายพืนที
ออกไปไดเ้รือยๆ ชนบทก็จะไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนืองและทวัถึงเช่นเดียวกนั 
 3.2 บุคลากรมีคุณภาพ 
  ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ประกอบดว้ยดว้ยบุคลากร 2 ส่วนคือ ผูบ้ริหาร
และเจา้หน้าทีจากสมาคมฯ และการจา้งงานของชุมชนในพืนที ทงัสองส่วนมีความสําคญัต่อการ
พฒันาธุรกิจให้เกิดความยงัยืน โดยสามารถสรุปข้อมูลจากการศึกษาด้านบุคคลากร ออกเป็น
ความสําคญั 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) ประสบการณ์ดา้นงานพฒันา 2) การวา่จา้งงานในทอ้งเพือการพฒันา
คุณภาพชีวิต 4) การฝึกอบรมและการคดัเลือกบุคคลากร และ 5) การปลูกฝังจิตสํานึกรักองคก์ร มี
รายละเอียดดงันี 
  1. ประสบการณ์ดา้นงานพฒันา 
   บุคลากรจากทางสมาคมฯ เป็นผูที้มีประสบการณ์ในการทาํงานพฒันามาเป็น
ระยะเวลานาน ประสบการณ์ทีได้มานัน เต็มไปด้วยคุณภาพด้านงานพฒันาและคุณภาพจิตใจที
พร้อมจะช่วยเหลือสังคม และบุคลากรจากทางสมาคมฯ ยงัเป็นทียอมรับและไดรั้บความไวว้างใจ
จากบริษทัต่างๆ ใหเ้ขา้ไปดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รธุรกิจต่างๆ  
   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่  

    พีเริมทาํงานกบัสมาคมฯ เมือปี 2539 จะเริมทาํงานดา้นพฒันาก่อน ซึงจะทาํ
ใหก้บัโครงการปลกูป่าถาวรเฉลิมพระเกีรยติ ทีเป็นการปลกูป่าหนึงลา้นไร่เพือถวายในหลวง
ของ ป.ต.ท. กท็าํไดป้ระมาณ 2 ปี แลว้พอประมาณปี 2541-2552 พีก็มาทาํงานพฒันาคุณภาพ
ชีวิตตามแนวท่อก๊าซใหก้บั ป.ต.ท. คือเขาจะคืนกาํไรสู่สังคม เขาไม่เก่งเรืองงานพฒันา ทาง
เขาจะเก่งเรืองธุรกิจ แลว้เขาก็เลยมาให้คุณมีชยั ช่วยเกียวกบัการทาํงานพฒันาคุณภาพชีวิต 
หมู่บา้นเป้าหมายทีตามแนวท่อของ  ป.ต.ท. พาดผ่าน คือสมาคมฯ ของเราเป็นทีไวใ้จของ
บริษทัต่างๆ ทีทาํ CSR อยา่งบริษทัเบทาโกร ซึงบา้นพีอยู่ลพบุรี พอปี 2552 แม่ป่วยไม่สบาย 
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ทางฝ่ายท่านก็สงสาร เลยใหพี้กลบัไปดูแม่ ก็เลยไปอยู่ทีนนัไปทาํ CSR ใหก้บัเบทาโกรอยู่
ประมาณ 7 เดือน (ทศันีย ์ทองอร่าม 2555) 
    อย่างเจา้หน้าทีบางคน หากมีประสบการณ์มากแลว้ เขาก็จะยา้ยไปอยู่กับ
หน่วยงานอืนๆ เพราะเราจะสนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กิดการเติบโต ส่วนใหญ่เราจะดูคนทีมีการ
เตรียมพร้อมไวดี้แลว้ หากมีการร้องขอมา เรากจ็ะส่งไป (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 

   และเมือบุคลากรของสมาคมฯ ตอ้งมารับหนา้ทีในการดาํเนินธุรกิจควบคู่กบัการ
ทาํงานพฒันาสังคมและชุมชนไปดว้ย ก็ไดอ้าศยัประสบการณ์จากการทาํงานพฒันา นาํมาปรับใช้
เพือใหเ้หมาะสมกบัการทาํธุรกิจ  
   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    ค่อนขา้งจะปรับตวัเยอะ ก็เป็นรอยต่อทียากเหมือนกนั แต่ผูบ้ริหารเขาก็เปิด
โอกาสใหเ้ราไปอบรมอะไรต่างๆ (ทศันีย ์ทองอร่าม 2555) 
    เราตอ้งปรับเยอะ คือเมือก่อนการทาํงานพฒันา เรามีแต่ให้ เต็มใจให้ ให ้
100% ให้ 1000% ให้หมดเลย แต่พอมาทาํธุรกิจ ในการทาํธุรกิจตอ้งหวงัผลกาํไร เราตอ้ง
เคียว ตอ้งอยู่ใหไ้ด ้แต่ดว้ยความทีเราเคยให้ตลอด เพราะฉะนนั เวลาทีเราทาํอะไรบางครัง 
ความรู้สึกมนัขดัแยง้กนั (ลดัดา หมดัเต๊ะ 2555) 
    ตอ้งคิดกลบัหลงั ตอ้งคิดยอ้นกลบั เวลาทาํธุรกิจ แหล่งเงินเราไดม้ายงัไง มีอยู่
เท่าไหร่ แลว้เราจะตอ้งให้ไปเท่าไหร่ หมายถึงขายไปเท่าไหร่แลว้เราจะมีกาํไรเลียงตวัเอง 
ตอนนีนะคิดวา่มีกาํไรเลียงตวัเองเลก็นอ้ย เพือจะไดคื้นสู่สังคม คือเรายงัตงัเป้าเรืองกาํไรคืน
สู่สงัคมอยู ่แต่ ณ ตอนนีกคื็อวา่ มนัเหมือนวา่เราก็เป็นนกับุญแต่อยากมีกาํไรอยู่นะ ซึงพวกพี
เองเนีย ถา้ทาํงานมาแลว้จะค่อนขา้งแบบ เฮย้ มนัแพงไปไหม แลว้ยงัไงละ แลว้มนัจะใช่ไหม 
อะไรอย่างนี แต่ว่าเราก็จะมีการอบรมให้ความรู้เรืองธุรกิจว่าตอ้งคิดแค่ไหน ตอ้งคิดมาก
กวา่เดิม ตอ้งคิดเรืองกาํไรเขา้มาดว้ย (นวรัตน ์ทองอินทร์ 2555) 

   การเขา้อบรมความรู้ดา้นต่างๆ ทาํใหบุ้คลากรของสมาคมฯ ไดมุ้มมอง ไดแ้นวคิด
ดา้นการบริหารธุรกิจเพิมเติมขึนมากขึน โดยผูน้าํและผูบ้ริหารไดใ้ห้การสนบัสนุนเพือให้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ที 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    สนใจเรืองไหนขอใหบ้อกเหอะ เรืองธุรกิจนะ เขาก็ส่งเสริมความรู้เรา จะทาํ
โน่นทํานี เรืองการตลาด เรืองวางแผน เรืองอะไรขอให้บอก เขาก็อยากให้เราเรียนรู้
ตลอดเวลา (นวรัตน ์ทองอินทร์ 2555) 
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   อีกทงั การเสาะแสวงหาความรู้จากผูมี้ประสบการณ์ และการไดรั้บแนวความคิด
ดา้นการบริหารงานธุรกิจจากผูน้าํองค์กร บุคลากรของสมาคมฯ สามารถนาํมาใช้ร่วมกนักบัการ
ดาํเนินงานประจาํวนั เรียนรู้ ปรับเปลียน แก้ไข จนได้วิถีทางการดาํเนินธุรกิจทีเหมาะสมกับ
ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี ในรูปแบบของการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมของตนเอง 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    ผูบ้ริหารไม่มาคิดหรอก คุณจะขายอะไร มนัตอ้งคิดมาจากขา้งล่าง คุณจะขาย
อะไรให้บอกมา แลว้มาดูกนั ถา้ไดก้็ลุยเลย เราไม่ไดเ้ป็นแบบบริษทัทีกาํหนดลงมาว่าตอ้ง
ขายอนันีๆ เท่านนั ไม่ใช่ เราเกิดจากขา้งล่างขึนมา และทุกคนจะมาช่วยกนัประดิดประดอย 
ช่วยกนัคิด ช่วยกนัระดมสมอง ผูบ้ริหารแค่วางนโยบายลงมา ช่วยทาํใหบุ้คลากรไดคิ้ด ได้
วางแผน ไดบ้ริหาร เหมือนผูจ้ดัการทีนี เขาก็ไม่ไดมี้ความรู้อะไรมากมาย แต่เขาก็คิดพลิก
แพลง เห็นคนอืนกินเพือสุขภาพ ทีอืนยงัไม่มีขาย เราก็เอามาขายทีนี ผูบ้ริหารมาเห็น ก็
สนับสนุนเป็นเรืองดีไป ก็ทาํไป ก็ไม่ได้ขดัอะไร เพียงแต่ให้แนวคิดว่า ตน้ทุนจะสูงนะ 
เพราะกาํไรไม่มี จะทาํยงัไงให้มีกาํไร แลว้คุณจะช่วยเหลือสังคมไดย้งัไง ก็เป็นแนวคิด แต่
วิธีการปฏิบติัจะเป็นของเรา (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 
    เรากโ็ชคดีนะ ทีไดรั้บขอ้มลูและความช่วยเหลือจากผูจ้ดัการโรงแรมใกล้ๆ  ก็
ช่วยเหลือกนัได ้(นวรัตน ์ทองอินทร์ 2555) 

  3. การวา่จา้งงานในทอ้งถินเพือการพฒันาคุณภาพชีวติ 

   การจา้งงานในพืนทีเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันา
อาชีพให้แก่คนในทอ้งถินของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นการให้โอกาสกบัคนใน
ชุมชนไดพ้ฒันาตน จนเป็นทียอมรับในสังคม โดยบุคลากรของสมาคมฯ เป็นผูใ้ห้โอกาส ให้ความรู้ 
ดูแลเอาใจใส่และขัดเกลาคนทีเป็นภาระของสังคม ได้กลับกลายเป็นคนทีมีคุณภาพ และใน
ขณะเดียวกนั ยงัไดเ้ป็นส่วนหนึงในการช่วยเหลือสังคมและพฒันาชุมชนของตวัเองไปดว้ย 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    อย่างถามว่าพนกังานทีนีสมบูรณ์ไหม ไม่สมบูรณ์หรอก บางคนพ่อแม่มี ติด
ยาบา้ง ถา้คิดเขากคื็อภาระสงัคม ถา้เราบริหารงานเช่นธุรกิจนะ เราตอ้งเลือกบุคลากร แต่ทีนี
ไปถามไดเ้ลย เราตอ้งดูแลสภาพจิตใจเขา สักพกัหนึงถา้เขาเติบใหญ่ มีอาชีพจากเราไป 
เหมือนนอ้งทีชงกาแฟ พ่อแม่แยกทางกนั อยู่กบัเรามาสักพกั เขาจะไปหารายไดเ้พิม เราก็ไม่
ขดัขอ้ง ขอใหผ้า่นจากทีนีไป เหมือนเราบ่มเพาะวิธีการทาํงานใหแ้ลว้ เราพฒันาคนแลว้ก็คืน
กลบัใหสู่้สงัคม โดยไม่เป็นภาระกบัสงัคมอีก (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 80 

    เราก็จะพยายามเอาคนในชุมชนไม่เอาคนทีอืน เพือให้เขามาทาํงานร่วมกนั 
ช่วยเหลือไม่ใหเ้ขาตกงานเป็นปัญหาต่อสังคม อย่างเด็กทีเคยติดยาบา้ ก็จะพยายามชกัชวน
เขาเป็นเด็กเสริฟบา้ง เป็นอะไรหลายๆ อย่างบา้ง เป็นผูช่้วยกุ๊ก เป็นอะไรหลายๆ อย่างคือ 
พยายามปันเขา เหมือนทีพ่อแม่เขาเอาไม่ไหวแลว้ ให้เอามาช่วย ให้เขามีงานทาํ เหมือน
พยายามส่งเสริมให้เขามีสง่าราศี เพราะร้านเราไม่ไดม้าเป็นเด็กเสริฟแบบกิกก๊อกหรือขา้ง
ทางอะไร เพราะวา่ร้านเราค่อนขา้งจะดูดี กเ็หมือนเขาไดภู้มิใจ คนเราบางทีความภาคภูมิใจก็
ทาํใหเ้ราเป็นคนดีได ้(ทศันีย ์ทองอร่าม 2555) 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล ้องกบั
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    เหมือนเปิดโลกกวา้ง เพราะเมือก่อนทาํงานโรงงาน เชา้ทาํเยน็กลบั ชีวิตก็จะ
มีสังคมอยู่แค่ตรงนนั แต่พอมาเจอทีนี สังคมตรงนนัก็จะหายไป แต่เราไดเ้ปิดโลกกวา้งมาก
ขึน เราไดเ้ห็นอะไรทีแบบไม่คิดว่าในโลกนีจะมีเหมือนธุรกิจเพือสังคมทีนี พีแตงเขาก็จะ
ช่วยแนะนาํ ช่วยสอนเราเหมือนเราไดเ้ป็นผูใ้หญ่ขึน ก็จะรู้จกัวิธีแนวคิดมากขึน รู้จกัพูด รู้จกั
วางแผน (นพมาศ สิงห์เรือง 2555) 

  4. การฝึกอบรมและการคดัเลือกบุคลากร 

   ธุรกิจการให้บริการ เป็นธุรกิจทีต้องมีการฝึกอบรมบุคคลากรอยู่ตลอดเวลา 
เพือให้ลูกคา้ทีเขา้มาใช้บริการ ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีทีสุด ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี จึงใหโ้อกาสบุคลากรเขา้อบรมดา้นต่างๆ ทีสําคญัอยา่งสมาํเสมอ เพือเป็นการฝึกทกัษะ เพือ
พฒันาความสามารถ เปิดโอกาสในการเพิมพนูความรู้และความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    เรามีการอบรม มีการประเมิน เหมือนร้านอาหารของเราก็มีการจดัอบรมเป็น
ระยะๆ ร่วมกนัหน่วยงานราชการบา้ง นอกสถานทีบา้ง เช่น เรืองการทาํเมนูอาหาร การพบั
ผา้ วางจาน ดูแลร้านยงัไง จดัร้านยงัไงใหม้นัดูสวยงาม เราก็อบรมใหเ้ด็ก อบรมใหทุ้กๆ คน 
เรืองของการสร้างการทาํงานเป็นทีม (Team) เรากมี็ เวลาประเมินเราจะดูวา่คนนีพฒันาถึงขีด
ไหนแลว้ หลงัจากอบรมก็ผ่านขนัตอน ผ่านไป 1 ปีไป เราก็โปรโมท (Promote) เขาขึนมา ที
สําคัญอย่างแรกทุกคนต้องมีใจ รักการบริการ และทางเราจะปลุกฝังและพัฒนาให้มี
ความสามารถต่อไป (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 

   การคดัเลือกบุคคลากรของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี ไดใ้ห้ความสําคญั
กบัผูที้มีใจรักในงานบริการและมีความสามารถในการทาํงานพร้อมทงัช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
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เป็นหลกั เพราะผูบ้ริหารเชือมนัวา่ หากคนทีตอ้งการเขา้มาทาํงานมีใจเป็นอนัดบัแรก การปรับตวั
ของพวกเขาเหล่านนั ยอ่มง่ายต่อการปฏิบติังานและการเรียนรู้เพือในการดาํเนินธุรกิจสังคม 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    การคดัเลือกบุคลากรของเรา เราไม่ไดเ้ลือกคนทีมีความรู้สูง เพราะเราจา้ง
แพงไม่ไดอ้ยู่แลว้ หนึงตอ้งถามก่อน คุณชอบไหม เพราะถา้คุณชอบงานแบบนี เบืองตน้เรา
เทรน (Train) กนัได ้เพราะเรามีพีอยู่ สอนนอ้งได ้และบุคลากรส่วนใหญ่ เรามาจากคนใน
ทอ้งถิน ทีทาํงานพฒันากนัอยู่แลว้ บางทีตวัเลือกเราก็ไม่มีมาก เราก็เลือก เพราะคนทีจบ
ธุรกิจโดยตรงก็ไม่มี คนทีมีใจจะเลือกก่อน แลว้ก็เทรน (Train) ไปตามสภาพใจทีเขาสนใจ
อยู ่อย่างบางคนเราก็คาดหวงั จบโรงแรมมา เราก็เอาเขามา แต่ปรากฏเหมือนเราเอาระบบที
เตม็ๆ เอามาหาเรา แต่เราไม่ใช่อยา่งนนั เรากต็อ้งมาปรับ ซึงเขากอ็ยูไ่ม่ได ้ซึงเขาเห็นว่าทาํไม
ฉันตอ้งมาทาํงานแบบนีดว้ย บางทีแขกมาก็ตอ้งไปรับ ฉันเวลาทาํงานเป็นเวลานี เวลานัน 
นอกเวลาคุณก็จดัการสิ ซึงอย่างนีมนัไม่ไดห้รอก มนัตาย ก็ตอ้งเอาคนทีมีใจจริงๆ เขา้ใจ
ระบบเรา แลว้มาช่วยเหลือกนั (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 

  5. การปลูกฝังจิตสาํนึกรักองคก์ร 

   กฎระเบียบ ข้อบงัคบั เป็นเรืองสําคญัในการกาํหนดแนวทางด้านภาคปฏิบติั
สําหรับองคก์ร หากกฎระเบียบเคร่งครัดเกินไป ก็ไม่สามารถสร้างการดาํเนินงานร่วมกนั จนบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได ้การบริหารงานของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี จึงมีลกัษณะของ
ความเป็นพีเป็นน้อง เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ช่วยเหลือ ดูแลทุกข์สุข เปรียบเสมือนเป็น
ลูกหลานในครอบครัว ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธุรกิจใหป้ระสบความสาํเร็จไปดว้ยกนั  
   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    แนวทางของบริษทัและสมาคมทีมีมาโดยตลอด สมาคมไม่ไดเ้ป็นของใคร 
แต่เราช่วยกันสร้างให้องค์กรมันเข้มแข็ง บริษัทก็เหมือนกัน เหมือนคุณช่วยกันสร้าง 
ผลตอบแทนมาก คุณก็ไดม้าก โบนสัก็ไดม้าก ถา้น้อยคุณก็ไดน้้อย ก็แลว้แต่ คุณก็ช่วยกนั
สร้าง ขึนอยู่กบัพลงัของคุณ เราผูบ้ริหาร เราก็จะเป็นตวัผูว้างแนวทาง กระตุน้ให้เกิดการ
ทาํงาน (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 
    เหมือนบริษทัอืนถา้มาสาย 10 ครัง ก็ถูกตดัเงิน แต่ทีนีเราจะดูว่า ทาํไมละ ออ้ 
ดูแม่ เราก็ อย่างนนัไม่ตอ้งลงบนัทึก เราจะอยู่ดว้ยความเขา้ใจ อยู่อย่างครอบครัว มนัจะช่วย
ลดความเครียด ลดช่องวา่งระหว่างวยักบัเด็กสมยันีดว้ย เพราะมนัห่างกนัเยอะ เหมือนร้านนี
อยูใ่นพืนทีเขา มนักเ็หมือนเป็นของเขา เขากต็อ้งช่วยดูแล (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 
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    อยา่งทีนีกจ็ะมีพนกังานอยูป่ระมาณ 19-20 คนแลว้แต่เขา้ออก ส่วนมากแต่ละ
คนกจ็ะอยูก่นัมานาน มาทาํงานกบัเราก็เหมือนลูกหลาน เราก็จะส่งใหเ้ขาเรียนดว้ยนะคือ จะ
พยายามใหเ้ด็กทีจบ ป.6 มาใหเ้ริมเรียน ม.3 ม.6 ตอนนีก็มีเรียนถึง ปริญญาตรีก็มี เรียนเสาร์
อาทิตย ์(ทศันีย ์ทองอร่าม 2555) 

  การมีบุคลากรทีมีคุณภาพ องค์กรสามารถพัฒนาและบ่มเพาะบุคลากรจนได้
สามารถเพิมศกัยภาพในการทาํงานได ้การฝึกอบรมเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 
และสามารถเพิมขีดระดบัความสามารถในการทาํงาน ดว้ยประสบการณ์จากการดาํเนินงานทีผา่นมา 
บุคลากรเกิดการปรับใชแ้ละเกิดการพฒันา สิงเหล่านีถือไดว้่า บุคลากรของสมาคมฯ และบุคลากร
ของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี เต็มเปียมไปดว้ยคุณภาพการทาํงานดา้นสังคมและคุณภาพ
การของการดําเนินธุรกิจทีมีการเรียนรู้อยู่เสมอ จึงทาํให้ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี  
สามารถดําเนินธุรกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างมันคง  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เปรียบเสมือนการพฒันาตน เพือให้เติบโตไปพร้อมกบัการดาํเนินธุรกิจ และเติบโตไปพร้อมการ
พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใหดี้ขึน 

 3.3 ความเข้มแข็งของเครือข่ายสมาคมฯ 

  สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน เป็นองค์กรไม่แสวงหากาํไรเอกชน ซึงมีศูนย์
พฒันาสาขาต่างๆ อีกทงัยงัไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นในดา้นเงินทุน การแลกเปลียนความรู้ และการเรียนรู้จากการดาํเนินงานซึงกนัและกนั จึงทาํให้
สมาคมฯ มีกาํลงัสนบัสนุนจากหลายๆ ดา้น 

  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

   สมาคมฯ มนัมีหลายบริษทั ซึงก็จะเป็นบริษทัในเครือ ก็แลว้แต่ละจงัหวดั อย่าง
ทางเหนือกชื็อหนึง เขากด็ูแลกลุ่มธุรกิจของเขาไป แต่ละจงัหวดัเขากมี็ธุรกิจของเขาตงัอยู่ แต่
ในธุรกิจของเราก็มีความเชือมโยงกนัอยู่ อย่างทางภาคใตใ้ตก้็มีทีกระบี ก็เริมจากโครงการ
ปลูกป่ากบั ปตท. เหมือนกนั จากนนัก็มาทาํเรืองซึนามิ กระบีก็จะรับผิดชอบจงัหวดัพงังา 
รอบๆ ตามนนัไป ก็มีร้านอาหาร ทีพกั ศูนยอ์บรมก็จะเหมือนๆ กบัเรา แต่ละเครือข่ายก็จะมี
การติดต่อ และช่วยเหลือกนัอยูต่ลอด (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 

  เครือข่ายสมาคมฯ มีส่วนช่วยเหลือและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจและการดาํเนิน
กิจกรรมเพือช่วยเหลือสังคมของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรีในรูปแบบต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนือง ซึงจากการศึกษาพบว่า มีการสนับสนุนทีสําคญัในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ 1) การแลกเปลียน
ความรู้ 2) การพฒันาศกัยภาพบุคลากร และ 3) การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี 
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  1. การแลกเปลียนความรู้ 

   ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานราชบุรี เป็นหน่วยงานของสมาคมฯ ทีถูกจดัตงัขึน
เพือพฒันาคุณภาพชีวิตในพืนที ซึงจะมีลกัษณะเหมือนกบัศูนยพ์ฒันาชนบทสาขาต่างๆ ทีตงัอยูท่วั
ประเทศไทย โดยทีแต่ละศูนยฯ์ จะมีการแลกเปลียนความรู้ ใหค้วามช่วยเหลือซึงกนัและกนัอยูอ่ยา่ง
สมาํเสมอ 
   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่  

    เหมือนทีไหนมีการทาํกิจกรรมนนัไดดี้ แลว้เราประสบการณ์นอ้ย อยากทาํ
ใหไ้ดดี้เหมือนเขา เรากต็อ้งไปเรียนรู้ เรียนเพือนาํเอากลบัมาปรับใช ้เหมือนโครงการไหนที
ไหนทาํแลว้ประสบความสาํเร็จ เขากถ่็ายทอดความรู้ใหไ้ด ้(ลดัดา หมดัเต๊ะ 2555) 

   ปัจจุบนัมีสมาคมฯ สาขา และศูนยพ์ฒันาชนบท มีทงัหมด 16 แห่ง ไดแ้ก่  
   1. สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย 

   2. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานเวยีงป่าเป้า เชียงราย 

   3. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานพุทไธสง บุรีรัมย ์

   4. สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา 
   5. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานบา้นไผ ่ขอนแก่น 

   6. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานมหาสารคาม 

   7. สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม่ 
   8. สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน สาขาพิษณุโลก 

   9. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานนางรอง บุรีรัมย ์

   10. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานซบัใต ้นครราชสีมา 
   11. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานจกัราช นครราชสีมา 
   12. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานไทรโยค กาญจนบุรี 

   13. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานลาํปลายมาศ บุรีรัมย ์

   14. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานแม่เมาะ ลาํปาง 

   15. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานราชบุรี 

   16. ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานกระบี 

   ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานโทรโยค ดาํเนินการโดย บริษทั พุนอ้ยพฒันา จาํกดั 
ซึงเป็นบริษทัเดียวกันกับทีดูแลร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี ราชบุรี มีวตัถุประสงค์จดัตงัเพือดาํเนิน
โครงการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนตามแนวท่อก๊าซ ซึงเป็นศูนยฯ์ ปฏิบติังานทีประกอบไป
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ดว้ย แปลงสาธิตเกษตร โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ อาคารโรงงานอุตสาหกรรม ห้องพกั และ
หอ้งประชุม จีงสามารถถ่ายทอดความรู้กบัร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี ราชบุรี ไดโ้ดยตรง 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    ก่อนทีจะมาตงัทีนี เรามีทีโทรโยค กาญจนบุรี มาก่อนแลว้ เมือปี 2538 เรามี
โครงการปลูกป่าของ ปตท. ตามแนวท่อก๊าซ ปตท. เองอยากใหเ้ราไปทาํงานพฒันาคุณภาพ
ชีวิต ในบริเวณพืนทีหมบูา้นตามแนวท่อก๊าซ ตามทีเราปลกูป่า (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 

  2. การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 

   บุคลากรถือเป็นทรัพยากรบุคคลทีสําคญักบัสมาคมฯ และร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
ราชบุรี เพือเป็นการเพิมศกัยภาพทางด้านการพฒันา ความสามารถทางดา้นธุรกิจ หรือแมก้ระทงั
ความสามารถทางดา้นภาษา เครือข่ายของสมาคมฯ ก็มีความสําคญัในการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ไดรั้บการต่อยอดทางดา้นความรู้ ความสามารถ เพือใหเ้กิดการเรียนรู้ในตวับุคคล 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    อย่างต่างประเทศก็จะมีอยู่ทีองักฤษ ทีเราไปทาํร้านอาหารเอาไว ้ก็ช่วยเรือง
แพร่ชือเสียงของ Cabbages and Condoms ไปดว้ย อีกส่วนหนึงก็ช่วยพฒันาเจา้หนา้ทีดา้น
ภาษา เราก็จะมีการส่งเจา้หน้าทีไปทีโน่นดว้ยเหมือนกนั ไดฝึ้กงาน ไดฝึ้กภาษา เพราะ ซี 
แอนด ์ซี ดงัทวัโลกใช่ไหม เราไปเปิดทีนนั เราอาจจะเหนือยหน่อย แต่ผูบ้ริหารมองว่า คนที
ไดคื้อ บุคลากรของเรา ไดเ้รียนภาษา ไดดู้งาน พนกังานของเราก็จะมีโอกาส (ณัฐพล เทศนา
นยั 2555) 

   ปัจจุบัน บุคลากรจากทางร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ได้รับโอกาส
เดินทางไปประเทศองักฤษ เพือเรียนภาษา และดูงานทีร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขากรุงลอนดอน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

  3. การสนบัสนุนกิจกรรมทางการตลาด 

   ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี มีเครือข่ายร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี ทัว
ประเทศทงัหมด 15 สาขา และอีก 2 สาขาในต่างประเทศ มีความช่วยเหลือกนัในดา้นส่งเสริมและ
สนบัสนุนผลิตภณัฑ์ทอ้งถินของกลุ่มแม่บา้นหรือกลุ่มต่างๆ ในแต่ละสาขา เพือเป็นการเพิมช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายใหก้บักลุ่มชาวบา้น เพือไดรั้บโอกาสในการกระจายผลิตภณัฑ์ ให้เป็นทีรู้จกัมาก
ขึน และเป็นการสร้างความหลากหลายให้กบัผลิตภณัฑ์ เพือให้ลูกคา้ในแต่ละทอ้งถินไดมี้โอกาส
เลือกซือผลิตภณัฑที์มีคุณภาพจากชุมชนจากพืนทีต่างๆ ไดง่้ายขึนและหลากหลายขึน 
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   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    สาขาต่างๆ ก็มีส่วนช่วยเหลือเรา ตอนนี ซี แอนด ์ซี แต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็น 
เหนือ ใต ้ออก ตก เราก็จะติดต่อกนัดูว่า ใครมีเครือข่ายกลุ่มแม่บา้น มีอะไรมาขาย เหมือน
ทางใต้เขามีส่งกะปิมาให้ขายทีนี ทางศูนย์ฯ บ้านไผ่ ก็จะส่งผา้พนัคออย่างทีเราตังขาย 
เชียงรายมีนาํผึงกจ็ะส่งมาให ้อยา่งปีใหม่ทีผา่นมา เราก็มีการจดักระเชา้เพือสุขภาพ เป็นพวก
ขา้ว นาํผึง อะไรประมาณนี อะไรทีช่วยเหลือกนัได ้เรากจ็ะช่วยกนั (ทศันีย ์ทองอร่าม 2555) 

  ความเขม้แข็งของเครือข่ายสมาคมฯ เป็นการเสริมสร้างความยงัยืนของธุรกิจ การ
ส่งเสริมสนับสนุนและความช่วยเหลือ ถือเป็นการดาํเนินการเพือเพิมศกัยภาพทางธุรกิจให้กับ
องคก์ร เครือข่ายสมาคมฯ เปรียบเสมือนเป็นแหล่งองคค์วามรู้ขนาดใหญ่ ทีพร้อมจะถ่ายทอดความรู้
ให้กับหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ ไม่เฉพาะหน่วยงานในสมาคมฯ เท่านัน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
โรงเรียน และมหาวิทยาลยับางแห่ง มีโอกาสเขา้ไปศึกษา ดูงาน หรือแมก้ระทงัจากหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ยงัให้ความสนใจเขา้มาศึกษาสมาคมฯ และศูนยพ์ฒันาชนบทสาขาต่างๆ ดว้ยเช่นกนั 
จึงถือวา่ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในดา้นธุรกิจของสมาคมฯ เป็นทียอมรับในสังคม สิงเหล่านี
เองจะทาํใหร้้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี เกิดการพฒันาอยา่งต่อเนืองและยงัยนื 

 3.4 ความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 
  การพฒันาคุณภาพชีวติประชาชนทีประสบผลสาํเร็จ ตอ้งไดรั้บความร่วมมือทีดีจาก
ชุมชน จากผลงานการทาํกิจกรรมเพือสังคมของศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานราชบุรีได้รับความ
ร่วมมือทีดีจากชุมชน ดงัจะเห็นไดจ้ากความสาํเร็จในการก่อตงัโรงไฟฟ้าราชบุรี และความเขา้ใจทีดี
ของชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้า ทียอมรับและไม่ต่อตา้นการก่อตงัโรงไฟฟ้า เนืองดว้ยการดาํเนินงานที
เขา้ถึงประชาชนของนกัพฒันาจากสมาคมฯ ความสัมพนัธ์อนัดีนนั มีหลกัการทีสามารถสรุปได ้คือ 
1) การเขา้ถึงประชาชน 2) ชุมชนเกิดการเรียนรู้และพฒันาอยา่งยงัยนื และ 3) การเป็นผูป้ระกอบการ
ทางสังคม มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

  1. การเขา้ถึงประชาชน 

   หลกัการทาํงานพฒันาของสมาคมฯ คือ การเขา้ถึงประชาชน และสิงนีเองทีทาํให้
เกิดความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งชุมชนและองคก์ร เมือชุมชนเปิดโอกาสและยอมรับ การแกไ้ขและการ
ช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ก็จะไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 
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    คอนเซปต ์(Concept) ของพีดีเอ คือ เราไปทาํงานทีไหน เราก็ตอ้งดูแลคนใน
ชุมชนนนั (ทศันีย ์ทองอร่าม 2555) 
    อาศยัพดูคุย อาศยัวา่เรามาเนีย เรามาเพือชุมชน ถา้เขาไม่ไวใ้จเราก็ตอ้งเขา้ไป
หาเขาอีกครัง ครังที 1 ถกูด่ากไ็ปนงัใหเ้ขาด่า กใ็ชค้วามอดทน แรงมีค่อยมี แต่เรากต็อ้งอดทน 
(นวรัตน ์ทองอินทร์ 2555) 

   ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

    แรกเขามาเนีย เรากไ็ม่รู้วา่เขามายงัไง มาสาํรวจขอ้มลู เราก็ไม่ชอบเขานะ พอ
ตอนหลงั พอเรารู้เนีย เราทาํงานเกบ็ขยะคูคลอง เขาก็มาช่วยเราเก็บ เออ ก็ทาํไปทาํมา นอ้งๆ 
เขากช่็วยเราทุกเรืองนะ เราลงคลองเขากล็งคลองกบัเรา เราอยากไดห้าความรู้ทีไหน เขาก็พา
เราไป ตอ้งบอกวา่กดี็นะ (ปรีชา เจติยวรรณ 2555) 
    ทีแรกเขามาแนะนาํยงัไม่มีโรงไฟฟ้า ถา้ไม่มีพวกเขา โรงไฟฟ้าก็ไม่ไดเ้กิด
หรอก อนันีเรืองจริงเลย เขามากินมานอนอยู่ดว้ยกนัเลย มาทาํความคุน้เคย โรงไฟฟ้าถึงได้
เกิดขึน เขาเข้าถึงชุมชน ให้ความรู้ ความจริงผมก็เป็นคนต่อต้านนะ กลวัว่าจะมีผลกับ
สิงแวดลอ้ม พอเอาจริงแลว้ เขามาซึม มาอะไรกไ็ม่ใช่ เขามีวิธีการ เขาก็มาช่วยเหลือ เขาก็เขา้
มาเรือยๆ (ชูชยั นาคเขียว 2555) 
    โรงไฟฟ้าเกิดขึนได ้ถามว่าถา้ไม่มีเขา ชาวบา้นก็ไม่เขา้ใจ เอาจริงๆ เวลาเขา
มาพฒันา คนทีไดป้ระโยชนก์ค็นแถวนนัทงันนัแหละ (ทุเรียน มีแสง 2555) 

   ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ยงัเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ของชุมชน 
เปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เขา้มาเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นส่วนหนึงของการ
ทาํธุรกิจ เพือช่วยเหลือชุมชนดว้ยเช่นกนั 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    บางทีชาวบา้นมีผลิตภณัฑ์ชุมชน ก็อาจจะเอามาวางจาํหน่ายได ้เพราะทีนี
ไม่ใช่ร้านอาหารอยา่งเดียว แต่เป็นเรืองของผลิตภณัฑชุ์มชนดว้ย (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 
    อย่างพนกังานทีนี ถา้เกิดเขามีพืชผลอยู่บา้นแลว้เขาทาํ เราก็ใหเ้ขาเอามาขาย
ทีนีได ้เป็นรายไดข้องเขาอีกทาง หรือถา้เขาอยากรู้เรืองการทาํปุ๋ยหมกัทีเราทาํอยู่ ถา้ผูรั้บ
อยากรู้ เราก็พร้อมทีจะบอก เหมือนแม่ครัวทีนีมีมะนาวอยู่ไม่รู้กีตน้ เขาก็เอามาขาย เราก็รับ
ซือไว ้(นวรัตน ์ทองอินทร์ 2555) 
    สถานทีเราก็เปิดใหจ้ดังานต่างๆ เหมือนงานแต่งงาน ซึงส่วนมาก็เป็นคนใน
ชุมชนแถบนี บางทีลูกหลานคนในชุมชนก็มาใชบ้ริการทีนี มีคณะมาเยอะแยะก็แนะนาํกนั
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มา เรากมี็ความพร้อม ลกูหลานชาวบา้นแถวนี เขาก็มาช่วยงานกนั มาร่วมแรงกนั บางทีเราก็
มีค่าเดินทางให ้ค่าอาหาร มีอาหารกเ็อากลบับา้นกนัไป (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 

   ถึงแมว้า่งบประมาณสนบัสนุนจากโรงไฟฟ้าหมดไป และโครงการพฒันาชุมชน
บางโครงการได้ปิดตวัลงแล้ว แต่บุคลากรของสมาคมฯ เองไม่ได้ขาดการติดต่อกับชุมชน ยงัมี
ความสัมพนัธ์ทีดีอยูอ่ยา่งสมาํเสมอ 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    หน่วยงานราชการเอง บางทีเราก็อาจจะไปพบเขา ซึงในงานพฒันาสังคมเรา
มีความถนัด หากเขาจะทาํ เราก็ให้คาํแนะนาํเขาได  ้หรือจะให้เราไปมีส่วนร่วม เราก็เปิด
โอกาสให ้(ณฐัพล เทศนานยั 2555) 
    คือพดูจริงๆ ณ ตอนนี กิจกรรมปิดตวัลงแลว้ เราไม่ไดง้บประมาณสนบัสนุน
จากโรงไฟฟ้าแลว้ แต่เราก็ยงัรู้จกัชุมชน เรายงัโทรไปคุย เรายงัโทรไปถามว่าเป็นยงัไงบา้ง 
เขามีปัญหาอะไรเขาก็จะโทรมาถามเรา เรายงัมีการแลกเปลียนขอ้มูลกนั ยงัมีการติดตามผล 
แต่มนักไ็ม่เหมือนทีเรายงัมีงบสนบัสนุนอยู ่แต่ไม่ใช่วา่จบโครงการ เราจะหนีเลยก็ไม่ใช่ (ลดั
ดา หมดัเต๊ะ 2555) 

   ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

    ถามวา่ช่วงนีอะ เขาไม่ไดม้าอยูก่บัเรา เขากย็งัแวะก็ยงัมานะ เราไม่รู้อะไร เรา
ก็ยงัถามขอ้มูลจากน้องๆ ได ้PDA ก็ยงัประสานงานให้คนทีเขา้มาดู PDA ยงัมาเขาก็ยงั
ประสานพาคนมาดูงานทีนี เพราะทีนีทาํเสร็จแลว้ เขาก็พาคนมาแลกเปลียนดูงานกนั (ปรีชา 
เจติยวรรณ 2555)    

    เดียวนีเขากไ็ม่มากนัแลว้ หมดสญัญาแลว้ แต่เขาก็เขา้มา พาคนมาดูงานอะไร
ไป คนต่างจงัหวดักพ็ากนัมาดูงาน (ชูชยั นาคเขียว 2555) 

  2. ชุมชนเกิดการเรียนรู้และพฒันาอยา่งยงัยนื 

   ศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสานราชบุรี และร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี จะ
เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เพือให้ชุมชนเกิดการพฒันา โดยการแนะนาํ เป็นทีปรึกษา ให้ความรู้ และ
เป็นแนวทางให้ชุมชนเป็นผูล้งมือปฏิบติั ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพือให้เขา้มาช่วยเหลือ
ชุมชนในการใหค้วามรู้ในดา้นต่างๆ 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 
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    อีกอย่างเราก็มีการฝึกอบรม เช่น ตอ้งการพฒันาญาติพีนอ้งทีอยู่ทีบา้น เราก็
ถามอยากทาํดอกไมป้ระดิษฐ์ไหม เราก็ฝึกอบรมให้เขาก็ไดเ้ป็นอาชีพของเขาไปอีก เราจะ
จดัการฝึกอบรมเพือเป็นการพฒันาความรู้ของชาวบา้นไปในตวั เหมือนเราเปิดอบรมอาหาร 
เพราะเรามีความถนดัเรืองนี เราก็จะคิดว่า เราจะทาํยงัไงเพือให้ชาวบา้นมีการทาํอาหารที
ปลอดภยั หรืออย่างเราจดัทาํแปลงสาธิต 1 ไร่ 1 แสน ถา้คุณมีพืนที 1 ไร่ ทาํยงัไงแลว้จะได้
เงิน แลว้อยู่กับมนัได้ เราก็เลยจัดเป็นแปลงสาธิตทีนี แขกทีมาพกัก็จะได้เรียนรู้ไปด้วย 
ชาวบา้นมาเห็น ลกูหลาน พ่อแม่ เขามา กจ็ะไดเ้รียนรู้ไปดว้ย หรือหน่วยงานราชาการมาเห็น 
เขาก็อยากให้เราไปถ่ายทอดให้ชาวบา้นของเขาว่า 1 ไร่ 1 แสน เป็นยงัไง เพือกระจายสู่
ชุมชน (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 
    ส่วนมากทีเราทาํงานพฒันา เหมือนเราไปใหเ้ขา แต่ไปใหโ้ดยทีว่าไม่ไดเ้อา
ของไปใหเ้ขาเลยนะ แต่ว่าไปสอนวิธีการเขา เหมือนกบัทีเขาว่า ไม่ไดเ้อาปลาไปให้ แต่เอา
เบด็ไปให ้แลว้สอนวิธีการเขา (ทศันีย ์ทองอร่าม 2555) 

   ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

    เริมตงัแต่พีดีเอ เขา้มาเนีย เขาใหค้วามรู้กบัเราหลายๆ อย่าง ยกตวัอย่างนะ มา
ทาํเรืองธนาคารหมู่บา้น ใหก้บัหมู่บา้นปู่เจริญ เพราะทีนีไม่มีใครรู้เรืองเลย ระบบการเงินเนีย 
แต่พีดีเอกม็าสอนใหเ้ราเป็น ทาํบญัชีอะไรต่างๆ (ปรีชา เจติยวรรณ 2555) 
    เหมือนเขาช่วยในเรืองแนวทางทุกเรือง ทุกเรืองทีเขาเอามาให ้แลว้เขาก็เป็น
ทีปรึกษา อะไรอย่างนี มีอะไรให้พูดคุยกัน ตอ้งการอะไร เขาก็จะประสานมา วิชาการ
ตรงไหนอยากรู้อะไร เขากจ็ะพาไปคน้หา (นิเวก สุนทรธรรมจง 2555) 

   เมือชุมชนมีความรู้มีความเขา้ใจ ประชาชนในพืนทีจะเกิดการเรียนรู้ เรียนผิด
เรียนถูก เพือประยกุตอ์งคค์วามรู้ต่างๆ ใหเ้ขา้กบัสภาพชุมชนและสังคมทีเป็นอยู ่และจากนนัชุมชม
จะมีการต่อยอดทางการพฒันา และสามารถคิดคน้งานพฒันาในด้านอืนๆ ได้ต่อเนืองไป และยงั
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์เพือเป็นความรู้ให้แก่ชุมชนอืนๆ และมีส่วนร่วมในการพฒันาระดบั
ต่างๆ ไดอี้กดว้ย  
   ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

    เราเกิดการประชาคม เพราะผมจะใชห้ลกัประชาชนมีส่วนร่วมมากทีสุด เรารู้
ทุกเรือง ประชาชนก็ตอ้งรู้ทุกเรือง ผมจึงไดที้ 1 กนัมาตลอด เอาหวัใจของเขามาทาํงาน ทุก
ความคิดไม่ว่าจะผิดหรือถูกเอามาใส่ตะกร้ากนั แลว้หาลิมิตทีมนัใช่ แลว้เราก็จะทาํตรงนนั 
แลว้บูรณาการร่วมกนั (นิเวก สุนทรธรรมจง 2555) 
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    ก็มีไปบรรยายทีอืน แต่ยงัไม่ทวัประเทศนะ ส่วนมากก็ไปทางเหนือ นีก็มีไป
ช่วยโครงการปิดทองหลงัพระ โครงการของในหลวง ทีจงัหวดัน่าน ทาํได ้50 ไร่ ไปสอนให้
เขาทาํเอง ผมกไ็ปช่วยเขา เป็นทีปรึกษาใหห้ลายโครงการเหมือนกนั (ชูชยั นาคเขียว 2555) 

   ชุมชนทีพฒันาแลว้ สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กบัประชากรในชุมชน และ
เมือไดรั้บรางวลัต่างๆ เกิดเป็นการสนบัสนุนและส่งเสริมกาํลงัใจให้เกิดการพฒันาในดา้นอืนๆ การ
พฒันาทีเกิดขึน ผูที้ไดรับผลประโยชน์สูงสุดคือ คนในชุมชน การพฒันาทีสําเร็จจึงไม่ไดส่้งผลเพียง
ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจเท่านนั แต่ยงัสร้างความหวงแหนในพืนที ทุกคนพร้อมจะร่วมแรง ร่วมใจ
เพือสร้างสรรค์สิงดีๆ คืนสู่สังคม จึงนับได้ว่าการพฒันาทีเกิดจากการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
สามารถสร้างความยงัยนืได ้และสิงนีเองทาํใหชุ้มชนไม่เคยลืมวา่ การพฒันาเกิดขึนไดอ้ยา่งไร และ
ใครเป็นผูริ้เริม จึงทาํใหร้้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรีและชุมชน มีความสัมพนัธ์อนัดีเสมอมา 
  3. การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม 

   การดาํเนินธุรกิจเพือสังคม เป็นส่วนหนึงทีทาํให้ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี ไดรั้บโอกาสในการดาํเนินธุรกิจต่างๆ มากมาย เพราะชุมชนต่างรู้วา่ กาํไรส่วนหนึงมอบคืน
สู่สังคม และผูรั้บก็คือ ชุมชนในพืนที 

   ข้อมูลทีได ้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล ้องกับ
ประเด็นนี ไดแ้ก่ 

    เรากจ็ะมีคอนเน็คชนั (Connection) ซึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนั ส่วนใหญ่เขา
จะให้ความช่วยเหลือ โดยการใชบ้ริการ เพราะเขารู้ว่าผลทีไดท้างออ้ม เราก็นาํกลบัไปหา
ชุมชน (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 
    ยงัขอ้มลูโรงแรมใกล้ๆ  เนีย ถา้เป็นธุรกิจจ๋า เราไปขอขอ้มูลผูจ้ดัการเขา เขาก็
ให้ความร่วมมือเรานะ แต่เราก็บอกว่าเราเป็นนกัพฒันา พีคะ หนูไม่เขา้ใจ ทาํไมลูกคา้เป็น
อย่างนี พีทาํยงัไง เหมือนเซ็ตงานแต่งอย่างนีๆ พีคิดมาจากไหน เขาก็เห็นเราเป็นนอ้งใหม่ 
เขากใ็หค้วามร่วมมือกบัเรานะ (นวรัตน ์ทองอินทร์ 2555) 

   ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ชุมชนทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

    พอเรารู้วา่ร้านเขาเอากาํไรไปพฒันาสังคม เราก็อยากไปใชบ้ริการใหม้ากขึน 
เพราะวา่เราไดช่้วยสงัคมไปดว้ย ถึงแมจ้ะเป็นอะไรทีไม่ไดม้าก มนัเหมือนเป็นการสนบัสนุน 
แต่ถา้มองใหดี้ๆ คนทีจะไดก้็คือ คนทีบา้นเรา ชุมชนของเรา ถา้เขาพฒันา ชีวิตคนบา้นเราดี
ขึน เรากอ็ยากช่วย (รัตตินนันท ์สวสัดิวรนนัท ์2555) 
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    เขาช่วยลกูหลานเราใหมี้งานทาํ ทาํไมเราจะไม่ช่วยเขากลบัละ เราไปกินขา้ว
ร้านเขา เงินทีเขาไดก้็จา้งลูกหลานเราต่อ ช่วยกนัก็ดีไป ดีซะอีก ไดเ้ราทงันนั (ทุเรียน มีแสง 
2555) 

   การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม เปรียบเสมือนได้รับโอกาสทีดีในการดาํเนิน
ธุรกิจ การไดรั้บการสนบัสนุนผา่นการใชบ้ริการของทางร้าน หรือแมก้ระทงัความร่วมมือระหวา่ง
ผูป้ระกอบการดว้ยกนั จึงทาํให้ไดท้ราบวา่ การดาํเนินธุรกิจเพือสังคม ยอ่มไดรั้บความร่วมมือจาก
ชุมชนเสมอ เพราะทงัหมดนีร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี มอบคืนการพฒันาชุมชนและ
สังคมใหดี้ขึน และผูที้ไดรั้บผล คือ ประชากรในชุมชนนนัๆ 

 3.5 นวตักรรมทางธุรกจิ 
  การเรียนรู้จากการดาํเนินธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี  ทาํให้
ผูบ้ริหารและเจา้หน้าที มองเห็นโอกาสในการขยายฐานธุรกิจและขยายความช่วยเหลือต่อสังคม 
และโอกาสนนัคือ การสร้างนวตักรรมทางธุรกิจในรูปแบบอืนๆ เนืองดว้ยความโดดเด่นของผูน้าํใน
ดา้นความรู้ ความสามารถในดา้นต่างๆ และบุคลากรผูมี้ศกัยภาพพร้อมในการดาํเนินงาน ทาํให้ศูนย์
พฒันาชนบทผสมผสานราชบุรีและร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี มีความคิดต่อยอดทางธุรกิจ 
โดยวางแผนการสร้างนวตักรรมในรูปแบบของการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม เพือเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจทีมีอยูบ่นพืนฐานของการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม 

  ขอ้มูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองค์กรทีมีลกัษณะสอดคล้องกบัประเด็นนี 
ไดแ้ก่ 

   ทุกปีเราจะมีการวางแผนงานปีขา้มปี แลว้จดัตงัทีมงานในการวิเคราะห์ การหา
ธุรกิจใหม่ๆ เขา้มาเสริมตลอดเวลา เพือเป็นการป้องกนัเอาไว ้แต่การหาธุรกิจใหม่นี ธุรกิจ
เก่าเราก็ตอ้งรู้ คนทีจะเขา้มาใหม่ ก็ตอ้งสอดรับสานรับ เพือทีจะใหส้านต่อได ้เพราะทุกคน
ตอ้งมีการขยบัขยาย ตอ้งมีการรับรู้ร่วมกนั เหมือนการขยายสวนเกษตรทีจอมบึง เรามองว่า 
ผลิตภณัฑ์บางตวั เราก็ตอ้งอาศยัมาวางจาํหน่ายทีนีดว้ย และในจุดทีเราไป มนัอาจจะช่วย
สร้างฐานการทาํงานอีกรูปแบบหนึง เพือจุดหนึง ตรงนนัสามารถทาํธุรกิจไดดี้ เพราะมนัเป็น
เครือบริษทัเดียวกนั มนัอาจจะช่วยใหที้นีแขง็ขึน (ณฐัพล เทศนานยั 2555) 
   เรากาํลงัขยายไปทีจอมบึงราชบุรี ทีนนัจะเป็นเรืองของการทาํเกษตร ซึงเราจะ
ใหช้าวบา้นดูว่า ทาํเกษตรยงัไงถึงลดค่าใชจ่้ายได ้และไม่ใชส้ารเคมี และชาวบา้นก็สามารถ
มาเรียนรู้ได ้โดยเริมตน้จะเป็นสวนเกษตรก่อน แต่ต่อไปอาจจะมีร้านอาหาร ซึงกาํลงัคิดกนั
อยู ่(ณฐัพล เทศนานยั 2555) 
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  นวตักรรมทางธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี คือ สวนเกษตรที 
อาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี เป็นรูปแบบการพฒันาสวนเกษตรทีสามารถลดตน้ทุน ลดการใช้
สารเคมี เป็นการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัเพือเลียงตนเองไดอ้ยา่งยงัยืน อีกทงัยงัเป็นการ
สนบัสนุนกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่า (Supply chain) เพือลดตน้ทุนวตัถุดิบในร้านอาหารและสร้างมูลค่า
ให้กบัผลิตภณัฑ์ โดยผูน้าํเป็นผูริ้เริมแนวความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบติังานในรูปแบบใหม่ๆ 
จึงเกิดเป็นสวนเกษตรทีอาํเภอจอมบึง เพือการลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้สารเคมี โดยตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือจากเครือข่ายสมาคมฯ เพือร่วมกนัวจิยัและพฒันา และผลลพัธ์จะช่วยในการลดตน้ทุน สร้าง
ความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ และร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี จะไดรั้บพืชผลทีปลอด
สารพิษเป็นวตัถุดิบทีส่งเขา้สู่ร้านอาหาร สวนเกษตรทีอาํเภอจอมบึง คือ การจดัการความรู้ทีเกิดจาก
ประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจ และจดัการความคิดเชิงระบบในการดาํเนินงาน สวนเกษตรแห่งนี
ยงัเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เปิดให้เป็นสถานทีให้ความรู้แก่ชุมชนและเกษตรกร ทงันี บุคลากรจะ
เกิดการเรียนรู้และร่วมกนัทาํงานเป็นทีม เพือสร้างสรรคน์วตักรรมทางธุรกิจชินนี ให้สําเร็จลุล่วงไป
ได ้และสามารถเพิมความสามารถในการทาํกาํไร เพือคืนสู่สังคมไดม้ากขึนดว้ย 

 การสร้างธุรกิจอย่างย ังยืนของ  ร้านอาหาร  ซี  แอนด์  ซี  สาขาราชบุรี  ในฐานะ
ผูป้ระกอบการทางสังคม เกิดขึนไดจ้ากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการมีเป้าหมาย
ร่วมกันของทุกคนในองค์กร ทีร่วมกนัดาํเนินธุรกิจเพือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคม ความ
ร่วมมือจากชุมชนเป็นสิงสาํคญั เป็นแรงผลกัดนัทีทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาต่างๆ ประสบผลสําเร็จ การ
ดาํเนินธุรกืจของผูป้ระกอบการทางสังคม กาํไรไม่ใช่เป็นสิงทีผูป้ระกอบการปรารถนาสูงสุด แต่
การเปลียนแปลงทีดีขึนของชุมชนและสังคมในพืนทีนนัๆ ถือเป็นผลกาํไรทีตอ้งการมอบคืนให้แก่
สังคม และสิงทีผูป้ระกอบการของสมาคมฯ ปรารถนา คือ การต่อยอดทางธุรกิจเพือขยายฐานการ
พฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนไปยงัพืนทีถดัไป เหมือนการขยายธุรกิจไปยงัอาํเภอจอมบึง จงัหวดั
ราชบุรี ของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ไม่ใช่เฉพาะเป็นการเพิมพืนทีในการพฒันาชุมชน
และสังคมเท่านนั แต่ยงัเป็นการเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจ เพือดาํเนินธุรกิจในแต่ละกา้ว
อยา่งมนัคง และเพือใหเ้กิดความยงัยนื 
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 บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัเรือง “การสร้างธุรกิจอยา่งยงัยืนของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี 
ในฐานะผูป้ระกอบการทางสังคม” ครังนีมีวตัถุประสงค์การวิจยัเพือศึกษาความหมายการเป็น
ผูป้ระกอบการทางสังคม คน้หารูปแบบการพฒันาชุมชนและสังคม และเพือศึกษาองคป์ระกอบการ
สร้างธุรกิจอยา่งยงัยนื ของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี 

 การศึกษาวิจัยดังกล่าว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวธีิปรากฏการณ์วทิยา เพือศึกษา
ปรากฏการณ์และประสบการณ์ในชีวิตบุคคลทีไดป้ระสบมา มุ่งทาํความเขา้ใจความหมายของการ
เป็นผูป้ระกอบการทางสังคมของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ในพืนที 4 อาํเภอ ดงัต่อไปนี อาํเภอเมือง อาํเภอโพ
ธาราม อาํเภอดาํเนินสะดวก และอาํเภอบางแพ ทังนีผูว้ ิจยัใช้แนวคิดผูป้ระกอบการทางสังคม 
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพฒันาชุมชนและสังคมอย่างยงัยืน แนวคิด
เกียวกบัความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกิจ กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ และงานวิจยั เป็นแนวทางเพือ
การกาํหนดกรอบในการศึกษาวจิยั 

 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม และวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้ง แบ่งผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัจากชุมชน จาํนวนรวม 8 คน  ประกอบด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล 2 คน 
กาํนนั 1 คน ครู 1 คน เกษตรกรชาํนาญการ 1 คน พนกังานร้านอาหาร 1 คน เจา้ของธุรกิจ 1 คน 
และชาวบา้นทวัไป 1 คน ทีอาศยัอยูใ่นพืนที 4 อาํเภอ และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากองคก์ร จาํนวน 4 

คน ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการทวัไป 1 คน ผูจ้ดัการร้านอาหาร 1 คน เจา้หน้าทีการเงิน 1 คน และ
เจา้หนา้ทีธุรการ 1 คน โดยเครืองมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบดว้ย สมุดบนัทึกขอ้มูลในภาคสนาม 
เครืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล แนวคาํถามสัมภาษณ์ และตวัผูว้ิจยัซึงถือว่าเป็นเครืองมือ
สาํคญัทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

 แนวคาํถามทีผูว้ิจยัใช้ในการสัมภาษณ์เป็นแนวคาํถามสัมภาษณ์แบบโดยเปิดกวา้งไม่
จาํกดัคาํตอบ ทีพฒันาจากแนวคิดและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ไดรั้บการตรวจสอบจากอาจารยที์ปรึกษา
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพือให้ผูว้ิจยัได้รับคาํตอบทีตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยใช้
แนวคาํถามเรืองแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมและการสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนกบัผูใ้ห้
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ขอ้มูลหลกัจากองคก์ร และแนวคาํถามเรืองการพฒันาชุมชนและสังคม กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากชุมชน 
ทงันีการดาํเนินการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ใช้คาํถามทีเข้าใจง่าย หากผูใ้ห้ข้อมูลไม่เข้าใจ
คาํถาม  หรือตอบไม่ตรงคาํถาม ผูว้ิจยัจะตังคาํถามใหม่ทีทาํให้เข ้าใจง่ายขึนใน เพือลดความ
วิตกกงัวลในการให้ขอ้มูลการสัมภาษณ์ และเป็นการเปิดโอกาสแก่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการเล่า
ประสบการณ์การทาํงานโดยอิสระ  โดยผูว้ิจยัจะถามเพิมเติมเมือต้องการให้ขยายความหรือ
ตรวจสอบความเขา้ใจเท่านนั 

 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทีได้จากการสัมภาษณ์ลงรหัสขอ้มูล เพือป้องกนัมิให้ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ปะปนกนั จากนนัผูว้จิยัถอดเทปสัมภาษณ์แบบคาํต่อคาํแลว้พิมพเ์ป็นบทสัมภาษณ์ และนาํ
ขอ้มูลทีไดม้าทาํการวิเคราะห์เนือหา ตีความ สร้างรหสัคาํ จดัหมวดหมู่ของปรากฏการณ์ทีปรากฏ
ในขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมภาษณ์ โดยไม่มีการคาดผลและตังขอ้สมมติไวล้่วงหน้า สังเกตความ
แตกต่างและความเหมือนกนัของปรากฏการณ์นัน สืบคน้แก่นแทข้องปรากฏการณ์ทาํความเขา้ใจ
ถึงเนือหาให้ลึกซึงในปรากฏการณ์ เพือหาสาระสําคญัของปรากฏการณ์และความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล และสรุปประเด็นสําคญัทีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ซึงผูว้ิจยัรวบรวมประเด็นสําคญัทีมีความเชือมโยง
กบัรหสัคาํ และเปรียบเทียบขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแต่ละท่านถึงความเหมือนและความต่างใน
การใหค้วามหมายตามประสบการณ์ ผูว้ิจยันาํแก่นแทข้องปรากฏการณ์ทีไดป้ระกอบกบัการสังเกต 
การจดบนัทึกภาคสนาม และจากรูปภาพทีไดเ้ก็บเป็นขอ้มูล ผูว้จิยั สาํรวจองคป์ระกอบหรือวิธีการที
ปรากฏการณ์นันเกิดขึน  โดยใช้จิตสํานึก  ความรู้ตามแนวทางการศึกษาวิจัย แล้วพิจารณา
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบสําคญัๆ  ผูว้ิจยันําแก่นแท ้องค์ประกอบ ร่วมกบัการสังเกตของ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีคน้พบ นาํมารวบรวมใหต่้อเนือง เรียงลาํดบัความสําคญัถึงสิงทีคน้พบ จากนนั
ทาํการจดักรอบความคิด เพือกาํหนดขอบเขตขอ้มูลในประเด็นทีสอดคลอ้งกบังานวิจยั จากนนันาํ
ขอ้มูลทีวเิคราะห์แลว้ส่งกลบัใหผู้ใ้หข้อ้มูลหลกั เพือใหค้วามเห็นและปรับปรุงใหเ้หมาะสม ขนัตอน
สุดท้าย ผูว้ิจยัทาํการตีความหมายของข้อมูลทีค้นพบในบริบททีศึกษา  เพือสร้างความเข้าใจ
ปรากฏการณ์การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม จากประสบการณ์ของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทงัหมด โดย
อาศยัแนวคิดทีเหมาะสมในการอธิบายปรากฏการณ์ (Spiegelberg 1970, อา้งถึงใน แน่งน้อย ยา่น
วารี 2542) 

 ผลการศึกษาถึง การให้ความหมายของการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม  จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีวิธีปรากฏการณ์วิทยา พบว่าขอ้มูลของความหมาย  พบว่าขอ้มูลของ
ความหมายเกิดจากประสบการณ์ในการดาํเนินงานพฒันาชุมชนและสังคม และการบริหารงาน
ธุรกิจของผูบ้ริหารและเจา้หน้าทีร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ทงันีความหมายทีเกิดขึนมี
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ความคล้ายคลึงกับแนวคิดผูป้ระกอบทางสังคม โดยการให้ความหมายทีได้จากวิเคราะห์มี 3 
ความหมาย ดงันี 

 1. การเป็นธุรกิจสนบัสนุนขององคก์รไม่แสวงหากาํไร 

  ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี  เป็นธุรกิจสนบัสนุนของ  สมาคมพฒันา
ประชาชนและชุมชน (PDA) ภายใตแ้นวคิด ความยงัยืนขององค์กรไม่แสวงหากาํไร (NGO 

Sustainability) ของ ดร.มีชยั วีระไวทยะ ผูก้่อตงัสมาคมฯ เนืองจากความไม่แน่นอนของเงิน
บริจาคและเงินทุนสนบัสนุนจากต่างประเทศ และขอ้จาํกดัในการให้ทุนและการบริจาค ซึงการ
การบริจาคนันๆ ย่อมมีการยุติหรือหมดลงได  ้จึงจาํเป็นตอ้งสร้างธุรกิจของตวัเองเพือนาํรายได้
ไปสนบัสนุนการดาํเนินงานของสมาคมฯ  
 2. การดาํเนินธุรกิจเพือให้เกิดรายไดอ้ยา่งพอเพียงและมุ่งเนน้การพฒันาคนในชุมชน 

  รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของ ร้านอาหารซี แอนด์ ซี ราชบุรี จึงเน้นการดาํเนินธุรกิจ
เพือการพฒันาชุมให้เกิดความยงัยืน เช่น การสร้างอาชีพให้คนในชุมชน มากกว่าทีดาํเนินธุรกิจ
เพือความมงัคงัและเพือให้เกิดกาํไรสูงสุด รายไดข้องธุรกิจเกิดขึนอย่างพอเพียง เพือหล่อเลียง
ธุรกิจให้ดาํเนินต่อไปได  ้เน้นการสร้างผลตอบแทนให้กบัสังคม การสร้างงานและสร้างอาชีพ 
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส เป็นศูนยก์ลางในการช่วยเหลือและพฒันา ผูบ้ริหารและพนกังานจะมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที โดยผ่านการดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมของทางร้าน
เอง และโครงการพฒันาต่างๆ ของสมาคมฯ 

 3. การนาํกาํไรส่วนหนึงกลบัคืนสู่สังคม 

  ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี นาํกาํไรทีได้ ส่งต่อไปยงัสมาคมฯ เพือพฒันา
กิจกรรมและโครงการเพือสังคมในด้านอืนๆ งานพฒันาทีได้เกิดขึนตามภูมิภาคต่างๆ ของทาง
สมาคมฯ ทีไดเ้ขา้ไปดาํเนินงาน ก็เปรียบเสมือนเป็นการนาํกาํไรของทาง ซี แอนด์ ซี ราชบุรี ไป
แกไ้ขปัญหาสังคมในระดบัภูมิภาค และในระดบัประเทศไดใ้นลาํดบัต่อไป 
 ผลการศึกษาถึง รูปแบบการพฒันาชุมชนและสังคมของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี ไดด้าํเนินงานผา่นโครงการและกิจกรรมพฒันาชุมชนและสังคมของสมาคมฯ ในดา้นต่างๆ 
จึงดาํเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ โดยมีบุคลากรของทางร้านอาหาร ซี 
แอนด ์ซี สาขาราชบุรี เป็นผูด้าํเนินงานและขบัเคลือนกิจกรรมต่างๆ เหล่านนั ในนามของสมาคมฯ 
ประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมทีสาํคญั 3 อยา่ง ดงันี 
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 1. ธนาคารพฒันาหมู่บา้น  
  การพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัองคก์รชุมชนในชนบท เพือให้เกิดการ
พึงพาตนเองอย่างยงัยืน เริมตน้โครงการเมือปี พ.ศ. 2547 มีวตัถุประสงค์เพือส่งเสริมการออมเงิน
และเสริมสร้างความประหยดัของชาวบา้น เพือเป็นแหล่งเงินทุนงบประมาณในการพฒันาชุมชนใน
ตาํบลแพงพวย  
 2. วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ 

  เพือเสริมสร้างศกัยภาพของเกษตรกรในพืนที เพือให้ลดการใช้สารเคมี และเพือ
สุขภาพอนามัยทีดีขึนของคนในชุมชนตําบลแพงพวย  สนับสนุนการใช้สมุนไพรสกัดเพือ
การเกษตร สามารถลดตน้ทุนทางการเกษตรไดอี้กดว้ย โดยเริมโครงการเมือปี พ.ศ. 2548 จากกลุ่ม
เกษตรปลอดสารพิษและสามารถพฒันาขึนทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมือปี พ.ศ. 2549 จนถึง
ปัจจุบนั 

 3. หอ้งสมุดของเล่น 

  มีวตัถุประสงค์เพือส่งเสรมให้เด็กมีจิตสาธารณะและสร้างสรรค์สังคม โดยเด็กใน
เมืองจะมีโอกาสแบ่งปันของเล่นใหก้บัเด็กดอ้ยโอกาสในชนบท ส่วนเด็กในชนบทก็ไดรั้บโอกาสมี
ของเล่น และในเวลาเดียวกนัไดช่้วยเหลือสังคม และพฒันาพืนทีของตนเองไปพร้อมกนั ห้องสมุด
ของเล่นไดเ้ริมตน้ดาํเนินการตงัแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบนั 

 ผลการศึกษาถึง การสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี มี
การดาํเนินงานและวิธีการต่างๆ เพือทาํให้ธุรกิจเกิดความยงัยืน โดยผูว้ิจยัพบวา่ องคป์ระกอบหลกั
สาํคญัทีสามารถนาํพาธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี ใหเ้กิดความยงัยนื ดงันี 

 1. ความโดดเด่นของผูน้าํองคก์ร 

  ผูน้าํมีทีมีความรู้ความสามารถ มีคุณลกัษณะทางสังคม และเป็นทียอมรับในระดบั
นานาชาติ ดร.มีชยั วีระไวทยะ และคุณธวชัชยั ไตรทองอยู ่ไดร่้วมมือกนัดาํเนินกิจกรรมและธุรกิจ
เพือสังคมมาอย่างยาวนาน แสดงให้เห็นได้ว่า หากองค์กรขาดผูน้าํทีดีในการกาํหนดทิศทางของ
ธุรกิจแลว้ ก็ไม่สามารถนาํธุรกิจให้เป็นทีรู้จกั เป็นทีรับรู้ของสังคมได ้อีกทงัยงัไม่สามารถดาํเนิน
กิจการเพือก่อให้เกิดความยงัยืนได ้เมือผูป้ระกอบการสังคมเกิดความยงัยืนแลว้ การพฒันาคุณภาพ
ชีวติประชาชนก็จะขยายพืนทีออกไปไดเ้รือยๆ ชนบทก็จะไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนืองและทวัถึง
เช่นเดียวกนั 

 2. บุคคลากรมีคุณภาพ 

  ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี มีบุคคลากรทีมีประสบการณ์ดา้นงานพฒันาและ
สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการทาํงานธุรกิจไดเ้ป็นอยา่งดี มีการวา่จา้งงานในทอ้งเพือเป็นการพฒันา
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คุณภาพชีวิต มีการจดัฝึกอบรมอย่างสมาํเสมอ และคดัเลือกบุคคลากรทีมีใจรักในงานบริการและ
พฒันา บุคลากรมีจิตสํานึกรักองค์กร จึงทาํให้บุคคลากรทีนีเต็มเปียมไปดว้ยคุณภาพทีช่วยเหลือ
องคก์รใหด้าํเนินธุรกิจไปอยา่งมนัคง 

 3. ความเขม้แขง็ของเครือข่ายสมาคมฯ 

  สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน เป็นองค์กรไม่แสวงหากาํไรเอกชน ซึงมีศูนย์
พฒันาสาขาต่างๆ อีกทงัยงัไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ และไดรั้บ
ความช่วยเหลืออยา่งต่อเนืองจากนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นเงินทุน การแลกเปลียนความรู้ 
และการเรียนรู้จากการดาํเนินงานซึงกันและกัน เป็นการเสริมสร้างความยงัยืนของธุรกิจ การ
ส่งเสริมสนับสนุนและความช่วยเหลือ ถือเป็นการดาํเนินการเพือเพิมศกัยภาพทางธุรกิจให้กับ
องคก์ร เครือข่ายสมาคมฯ เปรียบเสมือนเป็นแหล่งองคค์วามรู้ขนาดใหญ่ ทีพร้อมจะถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัหน่วยงานต่างๆ อยูเ่สมอ  
 4. ความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน 

  ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นผูป้ระกอบการทางสังคม ทีมีความจริงใจใน
การช่วยเหลือและช่วยพฒันาชุมชนและสังคม ดาํเนินกิจกรรมพฒันาต่างๆ ดว้ยการเขา้ถึงประชาชน 
มีส่วนช่วยเหลือชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเนืองและยงัยืน จนชุมชนสามารถพึงพา
ตนเองได้และเกิดความภาคภูมิใจ จึงทาํให้เกิดความช่วยเหลือ และความเข้าใจทีดี  ระหว่าง
ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี และชุมชนในพืนที 4 อาํเภอ อยา่งเสมอมา 
 5. นวตักรรมทางธุรกิจ 

  นวตักรรมทางธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี คือ สวนเกษตรทีอาํเภอ
จอมบึง จงัหวดัราชบุรี สวนเกษตรทีสามารถลดตน้ทุน ลดค่าใชจ่้าย ลดการใชส้ารเคมี และเพิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด อีกทงัยงัเป็นการสนับสนุนกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่า 
(Supply chain) ถือเป็นนวตักรรมทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผูน้าํ อาศยัความร่วมมือจาก
เครือข่ายสมาคมฯ เพือร่วมกนัวิจยัและพฒันา เพือช่วยสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ของ
ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี และเปิดใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้แก่เกษตรกร และประชาชน 

  

อภิปรายผลการวจัิย 
 ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ไดเ้ริมตน้จาก สมาคมฯ ไดรั้บมอบหมายให้เป็น
ศูนยก์ลางการดาํเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี และเพือพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใน 84 
หมู่บา้น 9 ตาํบลรอบโรงไฟฟ้า เพือทาํความเขา้ใจกบัชุมชนเรืองการก่อตงัโรงไฟฟ้า และช่วยเหลือ
ชุมชนเพือให้เกิดการพฒันาอย่างยงัยืน ดว้ยการสนบัสนุนงบประมาณจากกลุ่มในเครือของบริษทั 
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ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) จึงจดัตงัศูนยพ์ฒันาชนบทแบบผสมผสานราชบุรี เพือ
เริมตน้งานพฒันา และพบวา่ชุมชนประสบปัญหาดา้นความเป็นอยู ่เช่น งบประมาณทีไม่เพียงพอจาก
ภาครัฐ ขาดแคลนสาธารณูปโภคขนัพืนฐาน ประสบปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม และปัญหา
ความยากจน เป็นตน้ จากนนัศูนยพ์ฒันาฯ จึงเริมตน้โครงการต่างๆ เพือเป็นการแกไ้ขปัญหา และ
พฒันาคุณภาพชีวติประชาชน 
 หลงัจากโครงการพฒันารอบๆ โรงไฟฟ้าสาํเร็จ และไดปิ้ดตวัลง ทางสมาคมฯ ไม่ไดรั้บ
เงินทุนในการพฒันาต่อไปอีก แต่พนักงานและเจา้หน้าทีต่างๆ ไม่ได้ถูกปลดออก จาํเป็นตอ้งมี
รายไดเ้พือมาเลียงดูบุคลากร จึงทาํใหผู้บ้ริหารตดัสินใจสร้างธุรกิจร้านอาหารและทีพกั ตามแนวคิด
ของคุณมีชยั วรีะไวทยะ ทีสร้างความยงัยนืของ NGO ดว้ยการหาเงินบริจาคดว้ยตวัเอง โดยใชชื้อ ซี 
แอนด์ ซี (Cabbages and Condoms) ตามรูปแบบของสมาคมฯ โดยทีพกัเจา้หนา้ที ถูกดัดแปลงให้
เป็นโรงแรมเพือเปิดใหบ้ริการหอ้งพกัดว้ย 
 ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ไม่ไดถู้กสร้างขึนเพือดาํเนินธุรกิจเพียงอยา่งเดียว
เท่านนั แต่ยงัรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนอยูส่มาํเสมอ ถึงแมโ้ครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี จะปิด
ตวัลงไปแลว้ก็ตาม นโยบายของผูบ้ริหารคือ การนาํกาํไรทีไดส่้วนหนึงกลบัคืนสู่สังคม ผา่นทางการ
บริจาคให้แก่สมาคมฯ จึงทาํให้ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นผูป้ระกอบการทางสังคม 
สอดคล้องกับแนวคิดผูป้ระกอบการทางสังคม และยงัดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมอืนๆ ผ่านทาง
โครงการและกิจกรรมของสมาคมฯ ผูบ้ริหารดาํเนินธุรกิจ โดยเนน้การทาํประโยชน์เพือสังคม จึง
เล็งเห็นการสร้างปีกธุรกิจใหม่ๆ เพือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัร้านอาหาร ซี  แอนด ์ 
ซี สาขาราชบุรี จึงเกิดเป็นนวตักรรมทางธุรกิจ ทีบุคลากรร่วมแรงร่วมใจกนั เพือพฒันาธุรกิจ สังคม 
ชุมชน และสิงแวดลอ้ม ใหพ้ร้อมกบัการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมอยา่งยงัยนื 

 จากผลการศึกษา พบว่า การให้ความหมายของการเป็นผูป้ระกอบการสังคม คือ การ
ดาํเนินธุรกิจอย่างพอเพียง การนํากาํไรทีได้ส่วนหนึงคืนสู่สังคม โดยผ่านทางการสนับสนุน
กิจกรรมของสมาคมฯ มีเป้าหมายหลกัเพือ กระจายรายไดสู่้ชนบท สร้างอาชีพแก่คนในพืนที พฒันา
ชุมชนดว้ยการเรียนรู้จนเกิดการพึงพาตนเอง เจา้ของ ผูบ้ริหาร เจา้หน้าที ชุมชน ลูกคา้ ภาครัฐและ
ภาคเอกชน  มี ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดี ขึน  ซึงจะสอดคล้องกับแนวคิดการเป็น
ผูป้ระกอบการสังคม คือ การดาํเนินธุรกิจเพือใหเ้กิดกาํไรและรายไดเ้หมือนองคก์รทวัไป (พสุ เดชะ
รินทร์ 2552) และใชธุ้รกิจของตนเองเป็นเครืองมือหาแหล่งเงินทุน (เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ 2553) 
ใหค้วามสําคญักบัความยงัยืนและสามารถขจดัปัญหาทางสังคม (Scofield 2012) ลกัษณะของธุรกิจ 
เป็น กิจการเพือสังคมทีจดัตงัโดยองค์กรสาธารณประโยชน์ (คณะวิจยัโครงการกิจการเพือสังคม
นาํดี 2553) 
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 จากผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบการพฒันาชุมชนและสังคมของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
สาขาราชบุรี มีลกัษณะทีเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพือพฒันาประชาชนให้พึงตนเองไดม้าก
ทีสุด มีการให้ความรู้ ให้การศึกษา เพือให้ประชาชนคิดและตดัสินใจบนพืนฐานความตอ้งการของ
ชุมชนเอง  เพื อให้ประชาชนเ กิดความคิดทีจะ ช่วยกัน ดูแล รักษาผลประโยช น์ ต่อไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2554) จะสอดคลอ้งกบัแนวคิดทีวา่ ผูป้ระกอบการทีใชโ้ครงสร้างขององคก์ร
ทาํงานร่วมกบัชุมชนอยา่งยงัยืน สร้างกระบวนการปฏิรูปสถาบนัเพือให้เกิดความกา้วหน้าในการ
แกไ้ขปัญหาสังคม (Dees 1998) เช่น ตวัอยา่งของโครงการธนาคารพฒันาชุมชน มีการนาํปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนทาํให้ชุมชนมีศกัยภาพทีจะมีความยงัยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง 
(สาํนกันายกรัฐมนตรี 2554)  
 ผลการศึกษาองค์ประกอบของการสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
สาขาราชบุรี พบวา่ มีองค์ประกอบสําคญัในดา้นต่างๆ ยงัให้ความสอดคลอ้งกบั และแนวคิดต่างๆ 
ทีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ดงัต่อไปนี 

 ผูน้าํองค์กรของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาราชบุรี ตระหนักรับรู้และผลกัดนัโอกาส
ใหม่ๆ เพือสนับสนุนพนัธกิจ ทาํงานอย่างกล้าหาญ โดยไม่คาํนึงข้อจาํกัดของทรัพยากรทีมีอยู ่
เปิดเผยความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน ต่อผลงานทีไดถู้กสร้างขึน (Dees 1998) อีกทงัยงัแสวงหา
การสนบัสนุนจากสังคมในวงกวา้ง เพือส่งเสริมให้คนในชุมชนยอมรับและนาํแนวคิดไปปฏิบติั
ตาม (โกศล ดีศีลธรรม 2554) ดงันนั ผูน้าํทีมีคุณภาพก็จะสามารถรวบรวมคนเพือพฒันาสิงต่างๆ ได้
มากขึน (สัญญา สัญญาววิฒัน์ 2549, อา้งถึงใน สุมิตร สุวรรณ 2554) 
 บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถและความเชียวชาญ พร้อมทีจะเป็นกองกาํลงัทีสําคญั
ในระบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม นาํไปสู่การพฒันาทียงัยืนในดา้นอืนๆ ไดต่้อไป (พระธรรม
ปิฎก 2542, อา้งถึงใน สุมิตร สุวรรณ 2554) 
 การสร้างระบบเครือข่ายระหวา่งผูป้ระกอบการทวัไปและผูป้ระกอบการทางสังคม ซึง
เครือข่ายนีจะทาํให้ผูป้ระกอบการทงัคู่เกิดการเรียนรู้ซึงกนัและกนั โดยผูป้ระกอบการทางสังคม
สามารถกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการทวัไป ให้เกิดการประยุกตใ์ชแ้นวคิดดา้นสังคมเพือให้นาํกาํไรคืน
สู่สังคม และเพือเป็นแรงจูงใจให้แก่ผูป้ระกอบการ (Hynes 2009) เพือเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
เครือข่ายไปดว้ยกนั 

 ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี สามารถสร้างสรรค์ต้นทุนทางสังคม (Scofield 

2012) จนทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน และปราศจากการต่อรองหรือการต่อตา้นจากสังคม 
(Hynes 2009) มีการแลกเปลียนความรู้ เกิดการจา้งงาน เกิดการพฒันาฝีมือในชุมชน จนทาํให้
องคก์รเกิดความเขม้แขง็ทางดา้น ฝีมือแรงงาน (Austin et al., 2006) 
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 นวตักรรมทางธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ถูกพฒันาขึน โดยเนน้การ
สร้างฐานรากทีแขง็แกร่งและมนัคง (จิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 2552) สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดใน
การจดัทาํตวัชีวดัการพฒันาทียงัยนืของไทย คือ การพฒันาอยา่งมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ สามารถ
อยูบ่นพืนฐานของการอนุรักษ์ ฟืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม สามารถพึงพา
ตนเองได ้มีภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจทีพร้อมรับกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนไดอ้ยา่งยงัยืน และเพือ
การกระจายความมงัคงั (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2555) 
โดยให้ความใส่ใจต่อผูบ้ริโภค สิงแวดล้อม หรือการสร้างนวตักรรมให้กบัตวัสินคา้หรือบริการ
นนัเอง (Thompson et al., 2010) 

 นิตนา ฐานิตธนกร (2553) ไดท้าํการศึกษา การประกอบการเพือสังคม นวตักรรมทาง
สังคมของผูป้ระกอบการยุคใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ แนวความคิดการประกอบการเพือสังคม เป็น
นวตักรรมทีผสมผสานทกัษะทางธุรกิจของผูป้ระกอบการให้เขา้กบัเป้าหมายการแกไ้ขปัญหาสังคม 
ซึงเป็นการประกอบการทีมุ่งเน้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความยงัยืน งานวิจยันี 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ดร.มีชยั วรีะไวทยะ ในดา้นการสร้างความยงัยืนให้กบัองคก์รไม่แสวงหา
กาํไร เพราะการทีสมาคมฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางสังคมไดด้ว้ยบนพืนฐานของการบริจาค การ
สนบัสนุนจากรัฐบาลและการหารายได้ โดยปัจจยัทงัหมดนีอยูบ่นความเสียง หากไม่สามารถสร้าง
รายไดด้ว้ยตนเอง (Boschee and McClurg 2003) ดงันัน แนวคิดของ ดร.มีชยั วีระไวทยะ เป็น
นวตักรรมทีผสมผสานลกัษณะของการประกอบการทางธุรกิจเพือเป้าหมายทางสังคม ซึงทาํให้เกิด
รูปแบบของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี ลกัษณะของธุรกิจเพือสนบัสนุนสมาคมฯ สามารถสร้างรายได ้
เพือนาํไปเป็นเงินทุนใหก้บัสมาคมฯ เพือดาํเนินการพฒันาคุณภาพชีวติประชาชนต่อไป 

 การสร้างธุรกิจอย่างย ังยืนของร้านอาหาร  ซี  แอนด์  ซี  สาขาราชบุรี  ในฐานะ
ผูป้ระกอบการทางสังคม เกิดจาการพฒันาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกบัการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิงแวดลอ้ม การสร้างนวตักรรมทางธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นการ
สร้างความยงัยนืใหก้บัองคก์ร โดยการเพิมผลประกอบการและผลกาํไร กระจายรายไดสู่้พืนทีอืนๆ 
เป็นการยกระดบัของคุณภาพชีวิตของประชาชนในพืนทีให้ดีขึน สร้างความพึงพอใจให้กบัคนใน
ชุมชน อยา่งไรก็ตาม การสร้างธุรกิจอยา่งยงัยืนให้เกิดความยงัยืนได ้ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบสําคญั
หลายๆ อยา่ง เพือจะสามารถสร้างธุรกิจใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนืโดยไม่เป็นผลเสียและเกิดความ
ไม่เป็นธรรมกับชุมชนและสังคม ทังนี ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ได้ตระหนักถึง
ความสําคญัต่อชุมชนเป็นหลกั โดยอาศยัหลกัความคิดทีว่า “เขาอยู่ได ้เราก็อยู่ได”้ ในการดาํเนิน
ธุรกิจ และมีเป้าหมายหลกัเพือพฒันาชุนและสังคมใหเ้กิดความยงัยนื พร้อมไปกบัการสร้างธุรกิจให้
เกิดความมนัคงบนพืนฐานของความพอเพียง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 100 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมไม่ไดมุ้่งเน้นเพือประโยชน์ทางสังคมเพียงอย่างเดียว 
แต่กลยทุธ์ทางการตลาด และการเปิดโอกาสทางการธุรกิจ ถือเป็นสิงสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํเนิน
ธุรกิจเช่นเดียวกนั ถึงแมไ้ม่ได้มุ่งหวงัให้เกิดกาํไรสูงสุด แต่การรักษาหรือเพิมผลประกอบการ 
นบัเป็นสิงสาํคญัทีก่อใหเ้กิดความยงัยนืได ้ดงันนัผูว้จิยัขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะดงันี 

 1. ผู้บริหารของร้านอาหาร ซี  แอนด์ ซี  สาขาราชบุรี  ควรกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด  เพือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน  และสร้างให้ร้านอาหาร  ซี  แอนด์ ซี  สาขา
ราชบุรี เป็นทีรู้จกัมากขึน เพราะในปัจจุบนัธุรกิจยงัไม่เป็นทีรู้จกัในวงทีจาํกดั และเพือเป็น
การเพิมขีดความสามารถทางธุรกิจให้กบัร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรีเอง ไม่ว่าจะเป็น
ในการให้บริการด้านอาหารหรือทีพกั หรือเป็นการสร้างจุดแข็งให้กบัองค์กร เพือสามารถ
แข่งขนัในตลาดได้เพิมมากขึน 

 2. ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญักบัศกัยภาพทีมีอยู่ของร้านอาหาร ซี  แอนด์ ซี สาขา
ราชบุรี ซึงสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบอืนๆ ได้ เช่น ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
องค์กรและชุมชน  สามารถนาํขอ้ได้เปรียบทางธุรกิจทีมีอยู่ ต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนขยายได้ 
เช่น เปิดเป็นแหล่งรับซือพืชผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ เพือจดัจาํหน่ายให้กบัพืนทีอืนๆ 
ทงันี ควรศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการดาํเนินธุรกิจ แต่ไม่ควรละทิงศกัยภาพทีก่อให้โอกาส
ทางธุรกิจทีมีอยู่ในมือ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. จากการวิจยัพบว่า ศกัยภาพของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี สามารถ
ริเริมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  เพือช่วยเหลือชุมชนและสังคมในพืนทีได ้ด ้วยตวัเอง 
เนืองจากการดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมในปัจจุบนั อาศยัรูปแบบและโครงการจากสมาคมฯ 
จนสามารถดาํเนินงานได้เป็นผลสําเร็จ  ด้วยความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรและชุมชน 
ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้ด้วยตวัเองอย่างต่อเนือง 
อีกทังยงัสามารถก่อให้เกิดรูปแบบการดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมใหม่ๆ  และสามารถเป็น
ตน้แบบเพือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัเครือข่ายสมาคมฯ ทีมีลกัษณะทางกายภาพของพืนที
ใกล้เคียงกนั 

 2. ชุมชนในพืนที 4 อาํเภอมีความพอใจต่อรูปแบบของกิจกรรมเพือสังคมของ
ร้านอาหาร ซี  แอนด์ ซี สาขาราชบุรีทีมีอยู ่ พบได้จากความภาคภูมิใจของชุมชนต่อความ
ประสบสําเร็จในการดาํเนินกิจกรรมภายในชุมชนเอง และยงัสามารถต่อยอดความรู้ทีได้รับ 
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จนทาํให้เกิดกิจกรรมเพือสังคมในรูปแบบอืนๆ  ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า ควรเพิมโครงการและ
กิจกรรมใหม่ๆ เพือให้เกิดการพฒันาในดา้นอืนๆ ดงันนัผูว้ิจยัขอเสนอให้ผูบ้ริหารของร้านอาหาร 
ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการนาํเสนอโครงการใหม่ๆ ให้กบัชุมชน ทงันีการพิจารณาเพิม
โครงการ อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งทีมาของเงินทุน  แต่หากสมาคมฯ ร้านอาหาร  ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชนในพืนทีร่วมมือกนั โดยมีร้านอาหาร ซี  แอนด์ ซี  สาขาราชบุรี  เป็น
หน่วยงานกลางในการดูแลรับผิดชอบ จะสามารถระดุมเงินทุนได้ โดยไม่ตอ้งอาศยัแหล่ง
เงินทุนจากทีใด ซึงจะเป็นผลให้คนในพืนทีร่วมกนัพฒันาชุมชน และร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี 
สาขาราชบุรี จะมีความเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมทีเด่นชัดขึน 

 3. ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี  สาขาราชบุรี ควรดาํเนินการเพือเป็นองค์กรแห่งความ
เรียนรู้อย่างเต็มตวั ด้วยศกัยภาพหลายๆ ด้านทีมี หากปล่อยให้เป็นเพียงแค่การช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาสังคมเพียงอย่างเดียว ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ก็จะไม่เป็นทีจดจาํแก่
ชุมชน หากธุรกิจตอ้งดาํเนินเพือให้เลียงตวัเองได้ การพฒันาตนเองเพือให้เป็นศูนยก์ลางแห่ง
การเรียนรู้ จะสามารถขยายการเขา้ถึงประชาชนได ้มากขึน  สามารถเป็นแบบอย ่างให้
ผูป้ระกอบการในทอ้งถินในการเ รืองการดํา เนินธุรกิจ เพือสังคม  ร่วมปลูกจิตสํานึกให้
ภาคเอกชนร่วมกนัพฒันาพืนที  และสามารถระดมความร่วมมือจากภาครัฐได้มากขึน  การ
ประกอบธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เองก็จะเป็นทีรู้จกัมากขึน และได้รับ
ความสนใจมากขึนด้วย 

 

ข้อเสนอแนะเพอืการศึกษาต่อไป 
 1. การศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะในพืนที 84 หมู่บา้น 9 ตาํบล 4 อาํเภอ 
ประกอบด้วย อาํเภอเมือง อาํเภอโพธาราม อาํเภอดาํเนินสะดวก และอาํเภอบางแพ ของจงัหวดั
ราชบุรีเท่านัน  ผูว้ ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะว่าควรจะมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับพืนทีของ
ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี ในสาขาของจงัหวดัอืนๆ 

 2. เนืองดว้ยร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นการประกอบธุรกิจให้การบริการ
ในจงัหวดัราชบุรี และธุรกิจสนบัสนุนของสมาคมฯ เป็นการหารายไดข้ององคก์รไม่แสวงหากาํไร 
(NGO) หากไดศึ้กษาผูป้ระกอบการทางสังคมรายอืนๆ ทีประกอบธุรกิจในดา้นทีแตกต่างออกไป 
และมีวตัถุประสงคจ์ดัตงัขึนเพือดาํเนินธุรกิจเพือสังคม ไม่ไดน้าํกาํไรไปสนบัสนุนหน่วยงานใดๆ 
ดงันันวิธีดาํเนินธุรกิจ รูปแบบการพฒันาชุมชนและสังคม อาจมีความหมาย ทีมา และรูปแบบ
ต่างกันไปด้วย เช่น ศึกษาการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมของบริษทั ทีวีบูรพา จาํกัด ผูผ้ลิตสือ
สิงพิมพแ์ละรายการเพือสังคม เป็นตน้  
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 3. การวิจยัในครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะความหมายของการเป็นผูป้ระกอบการทาง
สังคม รูปแบบการพฒันาชุมชนและสังคม และการสร้างธุรกิจอย่างยงัยืนของ ร้านอาหาร ซี 
แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เท่านัน ผูว้ิจยัขอเสนอให้ศึกษาความสามารถในทางธุรกิจด้านอืนๆ เช่น 
รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ กระบวนการสร้างนวตักรรม และการพฒันาองคก์รธุรกิจของร้านอาหาร ซี 
แอนด ์ซี สาขาราชบุรี เป็นตน้ 

 4. ผูว้จิยัทีมีความสนใจในเรืองการให้ความหมาย ทีมาของความหมาย และรูปแบบของ
การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ควรศึกษาโดยใชว้ิธีวิทยา
ของการศึกษาเชิงคุณภาพอืนๆ เช่น วิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก (Methodology of Grounded 

Theory) ซึงลักษณะของวิธีวิทยานี    มุ่งการพัฒนาแนวคิด  หรือสร้างทฤษฎีจากข้อมูลจาก
ปรากฏการณ์จริง เนืองด้วยร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี กาํเนิดมาจากแนวคิด ความยงัยืน
ขององคก์รไม่แสวงหากาํไรของ ดร.มีชยั วีระไวทยะ ซึงผูที้สนใจจะสามารถศึกษาเพือสร้างทฤษฎี
การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมใหม่ๆ ผา่นแนวคิดความยงัยนืขององคก์รไม่แสวงหากาํไร 

 5. เนืองดว้ยร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นธุรกิจสนบัสนุนของสมาคมฯ ที
เปิดดาํเนินการมาถึง 37 ปี ถือไดว้า่สมาคมฯ มีความแน่วแน่และมุ่งมนัเพือพฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน ไม่เพียงแต่ในพืนทีจงัหวดัราชบุรีเท่านนั ยงัประกอบไปด้วยสมาคมฯ สาขา ศูนยพ์ฒันา
ชนบทในพืนทีต่างๆ ถึง 16 แห่ง และมีธุรกิจสนบัสนุนอีกเป็นจาํนวนมาก ดงันนัในการศึกษาวิจยัครัง
ต่อไปควรศึกษาในเรืองการประกอบธุรกิจของสมาคมฯ โดยละเอียด เพือให้ผูที้มีความสนใจดา้น
การดาํเนินธุรกิจขององค์กรไม่แสวงหากาํไร ได้รับทราบขอ้มูลต่างๆ อย่างละเอียด อีกทงัยงัช่วย
สนบัสนุนขอ้มูลเรืองของความหมายการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคม รูปแบบการพฒันาชุมชนและ
สังคม และการสร้างธุรกิจอยา่งยงัยนื ทีไดจ้าการศึกษาในครังนี 
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คําถามผู้ให้ข้อมูลหลกัใน ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี 
 1. จุดเริมตน้ของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี เกิดขึนไดอ้ยา่งไร 
 2. นโยบาย วตัถุประสงค ์วสิัยทศัน์ของร้านมีอะไรบา้ง 
 3. จุดมุ่งหมายของการเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมของทางร้าน คืออะไร 

 4. รูปแบบผูป้ระกอบทางสังคมของ ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี เป็นอยา่งไร 
 5. การพฒันาชุมชนและสังคมของ ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี เป็นอยา่งไร  
 6. อะไร คือ จุดเด่นสําคญั ทีทาํให้ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นทีรู้จกัของ

ชุมชน และประชาชน 
 7. องคป์ระกอบสําคญัอะไรทีทาํให้ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี มีการพฒันา

อยา่งต่อเนือง 
 8. ปรัญชาความพอเพียง สามารถประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไรบา้ง ต่อการบริหารงานของร้าน 

และต่อการพฒันาชุมชน  
 9. ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ให้ความสําคญักบัแนวคิดความรับผิดชอบต่อ

สังคม อยา่งไร 
 10. สมาคมพฒันาประชาชนและชุมชนมีส่วนช่วยเหลือ และสนับสนุนร้านอาหาร ซี 

แอนด ์ซี สาขาราชบุรี อยา่งไรบา้ง 
 11. ประชาชน ชุมชน และสังคม มีผลตอบรับอย่างไร ต่อกิจกรรมเพือแก้ไขปัญหา

สังคมของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี 
 12. ทิศทางของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี จะเป็นอยา่งไร 
 13. การสร้างธุรกิจอยา่งยงัยนืของร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี เป็นอยา่งไร  
 14. ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี สาขาราชบุรี ประสบความสําเร็จในดา้นการดาํเนินธุรกิจเพือ

สังคม ท่านคิดวา่ องคป์ระกอบสาํคญั มีอะไรบา้ง 
 
คําถามผู้ให้ข้อมูลหลกัชุมชนในพนืท ี 
 1. คาํถามดา้นขอ้มูลส่วนตวั ประกอบดว้ย ชือ อายุ อาศยัอยูใ่นพืนทีนีเป็นระยะเวลานาน
เท่าไร 
 2.  ท่าน รู้จัก ร้านอาหาร  ซี  แอนด์  ซี  หรือไม่  ถ้า รู้จัก  รู้ห รือไม่ว่าทาง ร้านเป็น
ผูป้ระกอบการทางสังคม ประกอบธุรกิจเพือช่วยเหลือสังคม 
 3. สภาพชุมชนของท่าน ก่อนทีร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี จะเขา้มาในดาํเนินธุรกิจ เป็น
อยา่งไรบา้ง 
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 4. ร้านอาหาร ซี แอนด ์ซี เขา้มาช่วยเหลือชุมชนของท่านในดา้นใดบา้ง 
 5. หลังจาก ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี ดําเนินงานเพือช่วยเหลือชุมชนของท่าน มีการ
เปลียนแปลงหรือไม่ อยา่งไร 
 6. ท่านคิดวา่ ชุมชนของท่าน มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาหรือไม่ อยา่งไร 
 7. ท่านคิดวา่ คาํวา่ “เศรษฐกิจพอเพียง” จาํเป็นต่อชุมชนท่านหรือไม่ 
 8. ณ ปัจจุบนั ท่านคิดวา่ การแกไ้ขปัญหาเพือสังคมของ ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี เพียงพอ
ต่อชุมชนของท่านแลว้หรือไม่ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รายละเอยีดผู้ให้ข้อมูลหลกั 
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ผู้ให้ข้อมูลหลกัจาก ร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา ราชบุรี 
 1. นายณฐัพล  เทศนานยั ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการทวัไป บริษทัพุนอ้ยพฒันาจาํกดั  
   และผูอ้าํนวยการศูนยพ์ฒันาชนบท 
   ผสมผสานราชบุรี 
 2. นางสาวทศันีย ์ ทองอร่าม ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการร้านอาหารและเจา้หนา้ที 
   ปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสาน  
   ราชบุรี 
 3. นางสาวนวรัตน์  ทองอินทร์ ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ทีการเงินและเจา้หนา้ที 
   ปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสาน  
   ราชบุรี 
 4. นางสาวลดัดา  หมดัเตะ๊ ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ทีธุรการและเจา้หนา้ที 
   ปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาชนบทผสมผสาน  
   ราชบุรี 
 
ผู้ให้ข้อมูลหลกัจากชุมชนในพนืทรัีบผดิชอบของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา ราชบุรี  
 1. นายปรีชา  เจติยวรรณ กาํนนัตาํบลแพงพวยและประธานกลุ่ม 
  ธนาคารหมู่บา้น อาย ุ53 ปี 
 2. นายนิเวก  สุนทรธรรมจง สมาชิกองคก์รบริหารส่วนตาํบล 
  แพงพวยและผูจ้ดัการธนาคารหมู่บา้น อาย ุ60 ปี 
 3. นายชูชยั นาคเขียว ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร 
  ปลอดสารพิษตาํบลแพงพวย  อาย ุ61 ปี 
 4. นายนิพนธ์ นาคเขียว เกษตรกรชาํนาญการและเลขานุการ 
  วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ 
  ตาํบลแพงพวย  อาย ุ63 ปี 
 5. นางสาวดุษณี  มญัญะหงษ ์ ครูโรงเรียนวดัคงคาราม อาย ุ57 ปี 
 6. นางสาวนพมาศ  สิงห์เรือง พนกังานร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี  
  สาขา ราชบุรี อาย ุ31 ปี 
 7. นางทุเรียน  มีแสง คา้ขาย       อาย ุ64 ปี 
 8. นางรัตตินนันท ์ สวสัดิวรนนัท์ เจา้ของธุรกิจ อาย ุ35 ปี 
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