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บทคัดยอ
บทความทางวิชาการฉบับนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ เผยแพรแนวคิด การปรับองคกรสูว สิ าหกิจเพือ่ สังคมทีย่ ง่ั ยืน โดยเปรียบเทียบ
ใหเห็นถึงกิจกรรมเพือ่ สังคม คือการดําเนินกิจการเพือ่ แสวงหากําไรสูงสุดใหกบั องคกรอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึง
ทุกภาคสวนในสังคมที่มีสวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจ ไมวากฎหมายจะกําหนดไวหรือไม สวนวิสาหกิจเพื่อสังคมเปนการกอตั้ง
กิจการ มีเปาหมายหลักเพื่อมุงหวังแกไขปญหาตางๆ ในสังคม โดยจะดําเนินงานในรูปองคกรแสวงผลกําไรหรือไมก็ได หากเปน
องคกรไมแสวงผลกําไร ตองมีรูปแบบการบริหารจัดการที่แสดงถึงความยั่งยืนขององคกร แตหากเปนองคกรแสวงผลกําไรหรือ
อยูใ นรูปธุรกิจเพือ่ สังคม จะตองนํากําไรไปใชเพือ่ แกไขปญหาหรือพัฒนาสังคมตามวัตถุประสงคในการกอตัง้ ไมมกี ารปนผลกําไร
ใหผถู อื หุน หรือหากมีกต็ อ งเปนสัดสวนทีไ่ มมากไปกวาการนําไปใชเพือ่ แกไขปญหาและพัฒนาสังคมตามวัตถุประสงคของการกอตัง้
องคกร
ดังนั้น หากองคกรตองการปรับองคกรสูวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ควรเริ่มตนดวยการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทีละ
โครงการ โดยอาจหมุนเวียนใหพนักงานแตละคนฝกเปนเจาของโครงการ ฝกการมีสวนรวมของพนักงาน และเชื่อมตอแตละ
โครงการกับนโยบายขององคกรทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ เปาหมายใหญ คือ วิสาหกิจเพือ่ สังคม ไมวา จะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม หรือ
สิ่งแวดลอม โดยแตละกิจกรรมอาจใชเวลานาน แตจะใหผลลัพธที่ดีตอทุกฝายขององคกร และจะทําใหองคกรเปนที่ยอมรับของ
สังคม ชุมชน และประเทศ
คําสําคัญ: การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม วิสาหกิจเพื่อสังคม
Abstract
The purpose of the article was to publicize the concept that leads the organization to be a sustainable
social enterprise by comparing with the activities that were based on Corporate Social Responsibility (CSR)
of which many organizations were aware and which they held for practice. In fact, the concept of CSR was
used to maximize profits of the organization which simultaneously is responsible for the well-being of society
whether or not it was mandated by law. The primary goal of social enterprise, however, was to resolve
various social problems. The form of business could be either nonprofit or for-profit. If for the nonprofit
case, they had to form a management approach that reflected the sustainability of the organization. In
contrast, if they were for-profit, they would not provide dividends to shareholders, but use their profit to
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solve social problems or generate social development according to their founding objectives. Else, the
proportion of the distributed profit should be less than that used for social benefits as stipulated in the
founding objectives.
As a result, if an organization tenacious in social enterprise needs to improve its sustainability, it should
run each CSR one by one, by rotating each employee to be the leader of the project to encourage employees’
participation. Each project should be linked to the organization’s policy; whose main goal is to be a social
enterprise. In this case, each activity, economic, social or environmental, may take long time, but the end
results would be beneficial to all stakeholders and enable the organization to be recognized by society,
community and the whole nation. Finally, CSR leads to a sustainable organization or social enterprise.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Social Enterprise
บทนํา

สํานักงานสรางเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคมแหงชาติ (สกส.)
ไดจดั ตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพือ่ สนับสนุน ประสานความ
ร ว มมื อ และเชื่ อ มโยงไปสู ทิ ศ ทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
“วิสาหกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise: SE)” ซึง่ เปนกิจการ
รูปแบบใหมทภี่ าครัฐและเอกชนกําลังใหความสนใจ เพราะเปน
กิจการทีม่ เี ปาหมายอยางชัดเจนในการแกไขและพัฒนาชุมชน
สังคม รวมถึงสิ่งแวดลอมเปนหลัก และเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของกิจการมากกวามุง แสวงหาผลกําไรเพียงอยางเดียว ทีผ่ า นมา
สกส. ไดดาํ เนินการผลักดันเชือ่ มโยง และพัฒนากลไกในการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมใหมีความเขมแข็งในการดําเนิน
กิจการ ภายใตภารกิจหลัก 4 ดาน ดังนี้ 1) การสรางการรับรู
และการเรียนรูเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อผลักดันใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรม 2) การพัฒนารูปแบบและสนับสนุนวิสาหกิจ
เพื่อสังคม 3) การพัฒนาชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุนและ
ประสานผูเ ชีย่ วชาญ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพใหกบั วิสาหกิจเพือ่ สังคม
และ 4) การผลักดันใหนโยบายและกฎหมายตางๆ ทีส่ นับสนุน
วิสาหกิจเพือ่ สังคม ปจจุบนั ประเทศไทยจัดตัง้ “สํานักงานสราง
เสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติ” (Thai Social Enterprise
Office) เปนหนวยงานของรัฐทีม่ หี นาทีส่ ง เสริมธุรกิจประเภทใหม
ทีม่ จี ดุ ยืนเพือ่ สังคม นอกจากนัน้ มหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน
ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร มีการเปดสอนหลักสูตร
ผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม ปจจุบัน ประเทศไทยเริ่มมี
หลักสูตร SE เปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวใน
รายการ “คืนความสุขใหคนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย วันศุกรท่ี 26 มิถนุ ายน 2558
เวลา 20.15 น. เกีย่ วกับความสามารถในการสรางความเขมแข็ง

และความสามารถในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
“คือการสรางหวงโซมูลคาใหได กับทุกกิจการ ที่เนนยําก็คือ
การนํา Social Business เขามาดวย เปนสวนหนึง่ ของ Social
Enterprise โดย เสริมระบบ Social Business เขาไป ก็จะ
เชื่อมโยงกับ SMEs เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ”
รองศาสตราจารย ดร.วั น ชั ย ศิ ริ ช นะ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง และทีป่ รึกษาสิงหปารค จ.เชียงราย
กลาวในการเสวนาหัวขอ “How can Corporate Directors
Help Nurture Social Enterprise?” วันที่ 20 เมษายน 2559
เวลา 12.00 น. ดังนี้ “ในอดีตเรามักคุน เคยกับคําวา CSR เชน
แจกผาหม เลี้ยงอาหารเด็ก สรางโรงเรียน แลวก็หยุดกันไป
เปนปตอ ป ถามวากิจกรรมเหลานีช้ ว ยเหลือบรรเทาความลําบาก
ความทุกขยากของสังคมไดไหม คําตอบคือ ไดเพียงชั่วคราวเทานั้น ซึ่งแตกตางจาก SE ที่ตองเกิดจากการเริ่มตนของ
ปญหาสังคมเปนตัวตัง้ โดยเราสามารถดําเนินกิจการผานการ
กลัน่ กรองโดยการคํานึงถึงสังคมจาก 5 ดานคือ 1) Community
Problem Solving เราจะชวยแกปญหาสังคมนั้นไดอยางไร
2) Betterment of Well-being ทําอยางไรใหเขาดีขึ้น
3) Income Generation สังคมตองมีอาชีพและรายไดทยี่ งั่ ยืน
ไมใชใหเงินแตใหอาชีพและโอกาส 4) Profit Marketing for
Community Development ตองมีกาํ ไรกลับคืนสูส งั คม และ
คนในชุมชนสามารถยืนไดดว ยตัวเอง และ 5) Environmental
Concern at the Core ตองคํานึงถึงสิง่ แวดลอมเปนสําคัญ”
(The “Sing Park” context to “Social Enterprise”, 2016)
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ
(สปช.) นําเสนอหลักการและเหตุผล และกรอบแนวคิดของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมเปนหนึ่งในสวนประกอบที่จะทําใหชุมชน
มีความเขมแข็ง ซึ่งเปนแนวทางสงเสริมการพัฒนาสังคม
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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อยางยั่งยืนทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคเอกชนใหมีสวนรวม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอม อยางเกือ้ กูลกัน
ภายใตรปู แบบองคกรทางสังคม โดยวิสาหกิจเพือ่ สังคมจะเปน
องคกรที่ใชวิธีบริหารกิจการเชนเดียวกับบริษัทเอกชน แต
เปาหมายสําคัญของการประกอบธุรกิจ คือ การนํากําไรทีไ่ ดจาก
การดํ า เนิ น การกลั บ คื น สู สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม ทั้ ง นี้ ก าร
สงเสริมใหเกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีคุณภาพ จะตองผลักดัน
นโยบาย และมาตรการเชิงยุทธศาสตร เชน สงเสริมการเรียน
การสอนเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมในทุกระดับชั้น โดยรัฐบาล
ตองสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในระยะเริ่มตน เปดโอกาสให
จดทะเบียนรับรองสถานะเปนวิสาหกิจเพือ่ สังคม สรางระบบการ
จดทะเบียนพาณิชย สําหรับวิสาหกิจเพือ่ สังคมทีไ่ มไดมงุ แสวง
ผลกําไรมาแบงปนกัน ตองมีระบบกองทุนสนับสนุนวิสาหกิจ
เพือ่ สังคม สรางระบบยกเวน หรือลดภาษีสาํ หรับวิสาหกิจเพือ่
สังคม และสรางกลไกในทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(Push forward social enterprise: Revolutionary new
business concepts, 2016)
แนวคิดของการดําเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม คือการ
ดําเนินงานหรือทํากิจการที่ตั้งเปาหมายหลักเพื่อแกไขปญหา
ของสังคมไดอยางยัง่ ยืน แตมคี วามแตกตางจากการดําเนินงาน
แบบเดิม โดยนําแนวคิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจเขามาใชในการดําเนินงานอยางครบวงจร เพื่อ
ทําใหวิสาหกิจเพื่อสังคมดําเนินการได และมีเงินหมุนเวียน
ไดโดยไมตองพึ่งงบประมาณจากแหลงทุนอื่นหรือเงินบริจาค
มีความสามารถในการสรางรายไดเพื่อทําใหกิจการมีความ
ยัง่ ยืน (sustainable organization) ทั้งนี้ วิสาหกิจเพื่อสังคม
มี 3 สวนประกอบ คือ 1) แรงบันดาลใจ (passion) ของผูบ ริหาร
ที่จะดําเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม 2) นวัตกรรม (innovation)
คือ ความคิดใหม หรือความคิดนอกกรอบที่จะสามารถคิด
กระบวนการการทีแ่ ตกตางและสรางประสิทธิภาพทีด่ กี วาเดิมได
และ 3) ธุรกิจ (business) ตองเติบโต ตอเนื่อง มั่นคง และ
ยั่งยืน ภายใตแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social
Responsibility: CSR) เปนการทําธุรกิจที่แตกตางจากธุรกิจ
ทั่วไป คือ การผูกพันธกิจของการดําเนินธุรกิจไวกับความ
รับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน และทุกสิ่งที่แวดลอมรอบองคกร
ไมวา จะเปนสิง่ แวดลอม แรงงาน ผูบ ริโภค โดยบางสวนถูกพัฒนา
มากจากคําวา การดําเนินธุรกิจเพือ่ สังคมทีย่ งั่ ยืน (Corporate
Social Sustainability: CSS) ไมวา จะ CSR หรือ CSS องคกร
ยังเนนเปนกิจการที่มีเปาหมายในการทํากําไรสูงสุด แตผนวก
แนวคิดความรับผิดชอบตอภาคสวนตางๆ ในสังคมทีม่ สี ว นได-
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สวนเสียตอการดําเนินธุรกิจไวในการดําเนินกิจการ ไมวาจะมี
กฎหมายคุมครองหรือไม
อยางไรก็ตาม สําหรับวิสาหกิจเพือ่ สังคม ธุรกิจมีแนวคิด
จัดตั้งเปนกิจการ (enterprise) มีการจดทะเบียนโปรงใส
สามารถตรวจสอบได แสดงใหเห็นวามีความตองการดําเนิน
กิจการอยางตอเนือ่ ง มีระบบการสืบทอดการบริหารงานอยาง
ชัดเจน และผลิตสินคาเพื่อชวยเหลือกลุมเปาหมายของการ
ดําเนินกิจการ เชน ผลิตสินคา และ/หรือ บริการเพื่อนําเงิน
รายได ไ ปช ว ยเหลื อ เด็ ก ด อ ยโอกาส ส ว นธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม
(social business) เปนหนวยยอยของวิสาหกิจเพือ่ สังคม โดย
เปนรูปแบบหนึง่ ของการทําวิสาหกิจเพือ่ สังคม ในรูปแบบการ
จัดตั้งองคกรไมแสวงหาผลกําไร แตจะมีลักษณะของการ
จดทะเบียนเปนธุรกิจ เชน การรับซือ้ หนังสือมือสองมาขายบน
เว็บเพื่อนําเงินไปชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ลักษณะสําคัญที่
ธุรกิจเพื่อสังคม คือผูถือหุนสามารถถอนทุนคืนได แตตองไม
ไดรับเงินสวนเกินจากตนทุน โดยตองเก็บเงินไวใชในการ
บริหารเงินเพือ่ ประโยชนแกสงั คมตามเปาหมายองคกร เชนที่
ประเทศอังกฤษมีกฎหมายกําหนดไวชดั เจนวาบริษทั ทีล่ ม เลิก
กิจการไป หามกระจายสินทรัพยไปใหกับผูถือหุน แตตอง
สงมอบใหกลุม เปาหมาย (หรือกลุม ทีร่ ะบุในวัตถุประสงคทจี่ ะ
ชวยเหลือ) ในการดําเนินกิจการ (Thai Social Enterprise
Office, 2016)
ในการนี้ การดําเนิน “กิจกรรมเพื่อสังคม” เปนการ
ดําเนินกิจการเพือ่ แสวงหากําไรสูงสุดใหกบั องคกร แตดาํ เนินการ
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึงทุกภาคสวนใน
สังคมที่มีสวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจ ไมวากฎหมายจะ
กําหนดไวหรือไม สวน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เปนการกอตั้ง
กิจการเพื่อมุงหวังแกไขปญหาตางๆ ในสังคมเปนเปาหมาย
หลัก โดยจะดําเนินงานในรูปองคกรแสวงผลกําไรหรือไมก็ได
หากเปนองคกรไมแสวงผลกําไร ตองมีรปู แบบการบริหารจัดการ
ที่แสดงถึงความยั่งยืนขององคกร แตหากเปนองคกรแสวงผล
กําไรหรืออยูใ นรูปธุรกิจเพือ่ สังคม จะตองนํากําไรทีไ่ ดรบั ไปใช
เพือ่ แกไขปญหาหรือพัฒนาสังคมตามวัตถุประสงคในการกอตัง้
ไมมีการปนผลกําไรใหผูถือหุน หรือหากมีก็ตองเปนสัดสวนที่
ไมมากไปกวาการนําไปใชเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสังคม
ตามวัตถุประสงคของการกอตั้งองคกร
แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเปนเรื่องที่องคกรตอบ
สนองตอประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย
มุงใหประโยชนกับคน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเปน

เรือ่ งของบทบาทขององคกรธุรกิจในสังคม และความคาดหวัง
ของสังคมทีม่ ตี อ องคกรธุรกิจ โดยองคกรทําดวยความสมัครใจ
และจะตองมีบทบาทเกีย่ วของกับกิจกรรมทัง้ นีส้ ามารถวัดผล
กิจกรรมเพื่อสังคมได 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ ทาง
สังคม และทางสิ่งแวดลอม ที่นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Sustainable Development: SD) (Coleman, 1990) โดย
สามารถจัดประเภทกิจกรรมของ CSR ดังนีค้ อื 1) การสงเสริม
การรับรูปญหาทางสังคม (cause promotion) คือองคกร
สามารถเขาไปชวยและแกไขปญหาสังคมได 2) การตลาดที่
เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (cause-related marketing)
คือองคกรทําการตลาดโดยมุงประโยชนสูสังคม 3) การตลาด
องคกรเพือ่ สังคม (corporate social marketing) คือองคกร
ทีท่ าํ การตลาดโดยยึดพันธกิจสูส งั คมเปนหลักจะทําการตลาด
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสังคมเปนหลัก 4) การบริจาคเพื่อการ
กุศล (corporate philanthropy) คือองคกรที่ทําธุรกิจแบบ
ยัง่ ยืนและนําผลกําไรบริจาคคืนสูส งั คม 5) การอาสาชวยเหลือ
ชุมชน (community volunteering) คือองคกรที่ดําเนินงาน
ดวยการชวยเหลือชุมชนอยางจริงจัง อาจเปนชุมชนเดียวหรือ
หลายชุมชน และ 6) การดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม
(socially responsible business practices) คือองคกร
ที่ดําเนินธุรกิจ ธุรการ และมีงบประมาณเพียงพอที่จะทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม (Kotler, Roberto, & Lee, 2002)
องคกรดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพราะมุงหวังแกไข
ปญหา สังคม และชุมชนทางใดทางหนึง่ อยางแทจริงและยัง่ ยืน
อาทิ แกปญหาความยากจน แกปญหาความเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาติ หรือเพือ่ รักษาสิง่ แวดลอม ไมใชมงุ สรางเฉพาะภาพ
ลักษณเชิงบวกใหกบั องคกร นอกจากนี้ CSR ยังมีความสําคัญ
ดังนี้ 1) การประกอบธุรกิจโดยยึดหลักศีลธรรม จริยธรรม หรือ
ยึดหลักการบริหารแบบหลักธรรมาภิบาล 2) การคํานึงถึงผูมี
สวนไดสว นเสียขององคกรทุกภาคสวน 3) การคํานึงถึงบุคลากร
ที่รวมงานดวยหลักธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล 4) การ
สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาในสายอาชีพที่กาวหนา
5) มีความรับผิดชอบในการผลิต การตลาดและการขายตอ
ผูบริโภค 6) แบงปนหรือคืนกําไรสูสังคม ตามกําลังและ
งบประมาณทีต่ ง้ั ไว 7) การรณรงค รักษา และดูแลหรือแกปญ
 หา
ดานสิง่ แวดลอม และ 8) ดําเนินงานดวยความโปรงใสตรวจสอบได
นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดทีร่ ะบุวา ผูม สี ว นไดสว นเสียกับ
องคกรไมใชหมายถึงเฉพาะเจาของกิจการ หรือผูถ อื หุน เทานัน้
แตยังรวมถึงพนักงาน ชุมชุน สังคมบริเวณที่องคกรตั้งอยู
รัฐบาล และลูกคา หรือทุกฝายทีม่ สี ว นเกีย่ วของกับองคกรและ
มีโอกาสทีจ่ ะสราง และ/หรือไดรบั ผลกระทบจากองคกรนัน้ ๆ

ดังนัน้ จึงควรตองทําความเขาใจเกีย่ วกับผูม สี ว นไดสว นเสียใน
องคกรทัง้ แงบวกและแงลบ องคกรจึงจะทํา CSR ไดดว ยเจตนา
เพือ่ สังคมอยางแทจริง ซึง่ จะทําใหองคกรทีท่ าํ CSR มีภาพลักษณ
ที่ดี ไดรับการยอมรับจากชุมชนรอบองคกร สังคม ประชาชน
ลูกคาและผูไมไดเปนลูกคา รวมถึงผูมีสวนไดเสียโดยตรงและ
ทางออม ซึง่ จะทําใหบริษทั เติบโตพรอมการยอมรับจากสังคม
นํามาสูก ารดําเนินกิจการดวยความยัง่ ยืนจากกิจกรรมดวยสังคม
(Kecharananta, 2009)
แนวคิดอีกประการหนึง่ เกีย่ วกับวิสาหกิจเพือ่ สังคม โดย
ตองมีวตั ถุประสงคทจี่ ะสนองตอบตอเปาหมายทางสังคม หรือ
สิ่งแวดลอมเปนหลัก วิสาหกิจเพื่อสังคมอาจเปนไดทั้งองคกร
ทีไ่ มแสวงหากําไร (non-profits) หรือแสวงหากําไร (for-profits)
ซึ่งหากมีกําไร ก็จะนํากําไรสวนใหญไปขยายหรือลงทุนใน
กิจการหรือโครงการเพือ่ สังคมเพิม่ เติม และแบงปนกําไรบางสวน
กลับคืนใหเจาของ ขณะทีค่ าํ วา “ธุรกิจเพือ่ สังคม” นัน้ หมายถึง
รูปแบบขององคกรทีแ่ สวงหากําไรเพียงอยางเดียว และใชกาํ ไร
ทั้งหมดเพื่อหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อสังคมโดยไมปนกลับไปให
ผูถ อื หุน ดังนัน้ ธุรกิจเพือ่ สังคม จึงเปนสวนหนึง่ ของวิสาหกิจเพือ่
สังคม (The Secretariat of the House of Representatives,
2015)
วิสาหกิจเพือ่ สังคมสามารถจําแนกได 5 ลักษณะ ไดแก
1) โมเดลที่เนนการสรางหนวยธุรกิจที่สรางรายไดสูง เพื่อนํา
กําไรไปชวยเหลืองานหรือกิจกรรมทางสังคม โดยทีต่ วั ธุรกิจไม
จําเปนตองสรางผลกระทบทางสังคมโดยตรง และไมจําเปน
ตองเกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมทางสังคมที่ไปชวยเหลือ
2) โมเดลธุรกิจที่เนนการขายสินคา/บริการในตลาดปกติ เพื่อ
นํากําไรไปสนับสนุนสินคา/บริการใหกบั กลุม ทีอ่ ยูฐ านลางของ
สังคม (cross-subsidy model) เชน กิจการที่ใชโมเดล one
for one คือ จะมีการบริจาค 1 ชิน้ สําหรับสินคา 1 ชิน้ ทีผ่ บู ริโภค
ซื้ อ ให กั บ ผู ด อ ยโอกาสที่ เ ป น กลุ ม เป า หมายทางสั ง คมของ
กิจการ โดยมีการใชโมเดลนี้อยางแพรหลาย 3) โมเดลธุรกิจที่
เนนการสรางผลกระทบทางสังคมผานกระบวนการ และสินคา/
บริการของกิจการเอง (social needs model) ไดแก กิจการ
ทีจ่ าํ หนายสินคา หรือใหบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมอินทรีย
การคาที่เปนธรรม อาทิ เลมอนฟารม หรือมูลนิธิโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร 4) โมเดลธุรกิจทีถ่ อื ครองโดยผูด อ ยโอกาส
(beneficiaries-owned model) เชน ธนาคารกรามีน ใน
บังคลาเทศ (ถือหุนสวนใหญโดยคนฝากเงินที่เปนคนยากจน)
และ 5) โมเดลธุรกิจที่ขายผลิตภัณฑหรือใหบริการปกติใน
ระบบตลาดแต เ น น การจ า งงานผู ด อ ยโอกาสเป น หลั ก ใน
โครงสรางองคกร (work integration model) เชน กิจการ
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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ศูนยรบั แจงของมูลนิธเิ พือ่ การพัฒนาคนพิการมหาไถ (พนักงาน
ทัง้ หมดเปนคนพิการ) เปนตน (The Secretariat of the House
of Representatives, 2015)
ทั้งการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
และแนวคิดเกีย่ วกับวิสาหกิจเพือ่ สังคม (SE) นําไปสูก ารพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ที่ ส ามารถสนองความต อ งการที่ จํ า เป น ของคนรุ น
ปจจุบัน โดยไมกระทบขีดความสามารถในการสนองความ
ตองการที่จําเปนของคนในรุนตอไป ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืนจะคํานึงถึงมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
(Stephen, John, & Tom, 2000) โดยองคกรตองบริการ
ความหลากหลาย (diversity in organization) ในองคกรกอน
โดยเริ่มจากการชักชวนพนักงานใหรวมทํากิจกรรมเพื่อสังคม
ดวยความเต็มใจ มีการอบรม และการใหนโยบายของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมอยางเปนรูปธรรมโดยไมแอบแฝงผลประโยชนของ
ผูบริหาร (Robbins & Judge, 2013) และจะสามารถนํา
กระบวนการสูว สิ าหกิจเพือ่ สังคม ดวยการมีสว นรวมของพนักงาน
(employee involvement) ในโครงการหรือกิจกรรมสูส งั คม
(social activities) อยางเขมแข็ง ควรเริม่ กิจกรรมจากพนักงาน
ในองคกรกอน เมือ่ พนักงานในองคกรเขาใจคําวา วิสาหกิจเพือ่
สังคมดีแลว การที่องคกรจะรองขอความรวมมือจากลูกคา
หรือผูขายวัตถุดิบ (supplier) ยอมไมใชเรื่องยาก เนื่องจาก
องคกรแข็งแรง กิจกรรมที่ดีสูสังคมก็จะสรางความรวมมือ
ไดงาย ผลดีที่ตามมากับองคกรจะยั่งยืน ดวยพนักงานและผูมี
สวนไดสว นเสียรูส กึ รักและศรัทธาองคกร (Herbert, Heneman,
Timothy, & Judge, 2006) ประโยชนทไี่ ดจากการปรับองคกร
ดวยวิสาหกิจเพื่อสังคมคือ 1) ภาพลักษณที่ดีขององคกร
2) เกิดวัฒนธรรมดานจริยธรรมที่ดีใหกับพนักงานในองคกร
(creating on ethical organization culture) และ 3) พนักงาน
ในองคกรจะเกิดพฤติกรรมการทํางานแบบมีวฒ
ั นธรรมรวมกัน
(organization culture) (Robbins & Judge, 2013) และ
(Robbins & Judge, 2012) สุดทายองคกรตองมีการปรับ
ประยุกต (strategy implementation) ดําเนินธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมทีละโครงการ โดยอาจหมุนเวียนให
พนักงานแตละคนฝกเปนเจาของโครงการซึง่ เปนการแทรกแซง
กับพนักงานกอน (strategic change interventions) ดวย
การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สวนองคกรนัน้
ตองมีวัตถุประสงคเพื่อเปาหมายใหญคือ วิสาหกิจเพื่อสังคม
โดยนํากิจกรรมมาเปนตัวตอเชือ่ มไปสูว สิ าหกิจเพือ่ สังคมทีว่ างไว
แมอาจใชเวลานานแตกอใหเกิดผลลัพธที่ดีกับทุกฝายของ
องคกร และจะทําใหองคกรเขาสูความยั่งยืน (sustainable
organization) (Wheelen & Hunger, 2012) เพื่อใหภาพ
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ของการเริม่ ตนนโยบายวิสาหกิจเพือ่ สังคมทีช่ ดั ขึน้ ขอยกตัวอยาง
บริษัทใหญที่เริ่มปรับองคกรสูสังคมที่ยั่งยืนดวยวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ดังนี้
ตัวอยางกิจการที่เปลี่ยนจากการดําเนินธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมเปนวิสาหกิจสังคมที่ยั่งยืน
Wal-Mart ปรับเปลีย่ นองคกรโดยการสรางศูนยจาํ หนาย
ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ และเริม่ จําหนายผลิตภัณฑฉลากเขียว
จําหนายผลิตภัณฑออรแกนิคและปลาทีจ่ บั ดวยวิธกี ารประมง
อยางยัง่ ยืน มีการอบรมและกําหนดให ผูข ายวัตถุดบิ (supplier)
เปลีย่ นกระบวนการทํางาน และบรรจุภณ
ั ฑสนิ คาใหเปนมิตรกับ
ธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีแนวทางการบริหารเพือ่
สิง่ แวดลอมมากขึน้ (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2011)
Timberland เปนบริษทั ทีใ่ ชวตั ถุดบิ แปรรูปของใชแลว
กลับมาใชใหม ไมมีสารเคมี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การผลิต
ที่ประหยัดพลังงานจําหนายผลิตภัณฑรองเทา เสื้อผา และ
ของใชคุณภาพดี และมีกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
อยางสมําเสมอ รวมถึงมีโครงการชวยเหลือผูยากไรในชุมชน
และยังชักชวนใหพนักงานทํากิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
อยางสมําเสมอ (Kotler et al., 2011)
Playpumps เปนของเลนมาหมุนสําหรับเด็ก อยูที่
ประเทศอัฟริกาใตโดยมีแนวคิดจากการทีม่ า หมุน จะสามารถ
สรางพลังงาน และชวยสูบนําสะอาดทีเ่ ก็บไวเพือ่ อุปโภคบริโภค
ทําใหชุมชนมีนําสะอาดใช
Digital Divide Data เปนบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่
เปดโอกาสใหคนพิการและผูดอยโอกาส ในประเทศกัมพูชา
เขามารวมงาน และไดรับการสงเสริมพัฒนางานเทียบเทากับ
คนปกติ ซึง่ ถือวาเปนการใหโอกาสกับผูด อ ยโอกาสเปนอยางมาก
บริษัท วงษพาณิชย จํากัด ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการ
คัดแยกและใชวัตถุดิบแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหมดวย
กระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังใหโอกาสคน
ในชุมชนทํางานกับบริษัท พรอมทั้งมีการอบรมและสงเสริม
ทักษะการทํางานใหกับคนในชุมชน
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
ที่คนควาวิจัยและศึกษาดานสมุนไพร มีเปาหมายเพื่อผลิต
สมุนไพรเปนที่ยอมรับของสังคมในวงกวางจนสามารถใช
ทดแทนยาจากตางประเทศ
บริษทั ปาใหญครีเอชัน่ จํากัด เปนบริษทั ผูผ ลิตรายการ
โทรทัศนที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคม เชน รายการความรูคือ
ประทีป รายการทุงแสงตะวันฯ

บริษทั สยามบานดิน จํากัด เปนผูเ ชีย่ วชาญการออกแบบ
และสรางบานดินที่เปนมิตรตอชีวิตและสิ่งแวดลอม ดําเนิน
กิจกรรมภายใตอาศรมวงศสนิท มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะ
ประทีป
บริษทั โคโคบอรด จํากัด ประกอบธุรกิจไมอดั จากเศษ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรและแปรรูป เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ชาวไรชาวสวนและสรางงานสรางอาชีพแกชุมชน
บริษทั ไทยคราฟท แฟรเทรด จํากัด กอตัง้ ขึน้ ในป 2535
ทํากิจการคาหัตถกรรมโดยผูผลิตในแตละชุมชนทั่วประเทศ
เนนการขายที่ราคาเปนธรรมกับผูซื้อและรับซื้อในคาแรงที่
เหมาะสมกับผูผ ลิต เพือ่ ใหชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ธนาคารกรามีน ทีป่ ระเทศบังคลาเทศ ทําธุรกรรมเกีย่ ว
กับใหกูเงินโดยไมตองใชหลักทรัพยคําประกัน ปลอยเงินกู
ขนาดยอมใหแมบานชาวบังคลาเทศลงทุนเพื่อตั้งกิจการของ
ตนเอง เพื่อสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้น ปรากฏวาหนี้เสีย
ของธนาคารกรามีนอยูในระดับตํากวาธนาคารพาณิชย
Grameen Danone ที่ผลิตอาหารที่มีสารอาหารที่
จําเปนตอรางกาย จําหนายในราคา 3.30 บาท ซึ่งคนยากจน
สามารถบริโภคได และรับซื้อนมวัวจากชาวบาน เพื่อมาผลิต
โยเกิรต และตัง้ สาวกรามีนสรางอาชีพจําหนาย โยเกิรต ทําให
คนจนมีอาชีพ มีโยเกิรตรับประทานในราคาที่ตํา
สิงหปารค จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ คืนกําไรสูส งั คม และสิง่ แวดลอม
อยางมั่นคงและยั่งยืน จากการจางงานในทองถิ่น พัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ จากความคิดสรางสรรค และจาก
บทบาทการทํางานที่หลากหลายของคนในชุมชน โดยคืน
ผลกําไรสูสวนรวมในรูปของการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนอยาง
ตอเนื่อง นําไปสูผลกําไรที่แทจริง โดยมีคุณลักษณะดังนี้คือ
1) เปาหมายทางสังคมและสิ่งแวดลอมไมใชกําไรสูงสุด 2) มี
รูปแบบการดําเนินการทีม่ คี วามยัง่ ยืนทางการเงิน 3) เปนมิตร
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม และ 4) ผลกําไรกลับคืนสูสังคมและ
เปาหมายที่กําหนดไว
บทสรุป
เดิมองคกรมีแนวคิดทีเ่ รียกวา “การดําเนินกิจกรรมเพือ่
สังคม” คือการดําเนินกิจการเพื่อแสวงหากําไรสูงสุดใหกับ
องคกร แตดําเนินการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยมี
กิจกรรมที่ทําสาธารณประโยชนสูสังคมและชุมชน ตอมามี
แนวคิ ด วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม เป น การก อ ตั้ ง กิ จ การโดยมี
เปาหมายหลักเพื่อมุงหวังแกไขปญหาตางๆ ในชุมชน และ
สังคม ตั้งแตกระบวนการผลิต จัดซื้อ และจําหนายสินคาออก

สูผูบริโภค เชน วัตถุประสงคในการแกปญหาสิ่งแวดลอม
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ผลิ ต สิ น ค า ที่ ร าคาตํ า คุ ณ ภาพดี สู สั ง คม
วัตถุประสงคในการชวยเหลือกลุมชุมชน เปนตน ดังนั้น หาก
องคกรตองการดําเนินตามแนวคิดวิสาหกิจเพือ่ สังคม ควรเริม่
จากกําหนดวัตถุประสงคเพื่อสังคมอยางชัดเจน ดวยการ
ดําเนินงานขององคกรที่สามารถขับเคลื่อนได เริ่มปฏิบัติและ
ตระหนักเพือ่ สังคมอยางสมาํ เสมอ และผูม สี ว นไดสว นเสียของ
บริษัทรวมถึงลูกคาของบริษัทจะมีมุมมองกับองคกรในภาพ
ลักษณที่ดี ทั้งนี้ หากบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ
ตองการทําวิสาหกิจเพื่อสังคม ควรจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมที่
ไมแสวงหาผลกําไร เพือ่ เกิดความคลองตัวในการดําเนินงานสู
สังคมที่ชัดเจนขึ้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือ องคกรอาจยึดหลัก
ทฤษฎีแนวคิดเดิมคือ “การดําเนินกิจกรรมเพือ่ สังคม” เพราะ
เปนการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมเชนเดียวกับ
วิสาหกิจเพื่อสังคมเชนกัน แตแตกตางตรงวัตถุประสงคชวง
เริม่ ตนธุรกิจ และพิจารณาขนาดขององคกรปจจุบนั ทีส่ ามารถ
ดําเนินงานไดเปนหลัก ดังนั้น การปรับองคกรสูวิสาหกิจเพื่อ
สังคม องคกรควรเริ่มจากแนวคิดดังนี้ 1) มีเปาหมายการ
ดําเนินธุรกิจหรือกิจการขององคกรเพื่อสังคมอยางแทจริง
2) รายไดขององคกรตองมัน่ คงไมเสีย่ งหรือมีความเสีย่ งตาํ จึง
จะสามารถชวยเหลือสังคมได 3) การดําเนินกิจการคํานึงถึง
การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 4) กําไรที่ไดตองคืนสูสังคม และ
อยูรวมกันไดดวยกําไรที่ยุติธรรม และ 5) กิจการที่ดําเนินตอง
โปรงใสตรวจสอบได
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