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Social Enterprise: ธุรกิจแห่งการสร้างสรรค์สังคม

Social Enterprise: Business for Social Value Creation 
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บทคัดย่อ

การประกอบธรุกจิเพือ่สงัคมได้รบัการยอมรบัจากนานาประเทศว่า เป็นหลกัการด�าเนนิธรุกจิทีมุ่ง่เน้นการสร้างคณุค่าให้แก่สงัคม
และแก้ไขปัญหาสงัคมอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ แนวคดิของการประกอบธรุกจิเพือ่สงัคม จงึควรได้รบัการศกึษาและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง และ
ควรมกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้องค์กรภาคประชาชนในรปูแบบการประกอบธรุกจิเพือ่สงัคมให้มส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ควรมีการก�าหนดนโยบายหรือแนวทางต่างๆ ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ค�ำส�ำคัญ: การประกอบการเพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม การสร้างสรรค์สังคม

Abstract

Social entrepreneurship had been accepted internatinally that its principles of conduting business had been 
emphasized on sustainably creating social values and solving social problems. Thus, the domain of social entreprheurship 
should be studied and disseminated widely. At the same time, the establishment of civil sectors such as social enterprises 
should be promoted and supported to encourge the participation of people in solving social and economic problems. 
In addtion, the policies or gideline for promoting the social enterprises should be formally issued in order to increase the 
number of social enterpises’ establishments. These actions would be one of the methods that truely helps the country in 
solving social and economic effecitvely. 
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บทน�า

ปัจจุบัน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์มีมากมาย ตั้งแต่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ รวมถึง ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ต้องอาศัยการร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครฐั ภาคเอกชน หรอืภาคประชาชน หากแต่การคาดหวงัให้ภาคส่วนต่างๆ 
เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาพบว่า ยังคงมีข้อจ�ากัดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด�าเนินการแก้ไขปัญหา เช่น ภาครัฐที่ยังติดขัดในเรื่องระบบ
การบรหิารจดัการทีล่่าช้า เพราะต้องมกีารยดึกฎระเบยีบองค์กร ในส่วนของภาคธรุกจิซึง่มกีารเน้นเรือ่งผลก�าไรขององค์กรเป็นหลกัมากกว่า
การเข้ามาแก้ไขปัญหาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนมีข้อก�าจัดที่ต้องด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้วย
เหตุนี้ หลายปีที่ผ่านมาจึงได้เกิดแนวความคิด การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprises and 
Social Entrepreneurs) ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทแก้ไขปัญหาสังคมด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์ และได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐ แนวคิดนี้จึงเป็นการดึงเอาจุดแข็งของแต่ละภาคส่วนมารวมกัน เพื่อลดจุดอ่อนของแต่ละองค์ประกอบ ก่อเกิดการขยายตัว
ของแนวคิดอย่างกว้างขวางทั่วโลก (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550) 



Executive Journal 31

แนวคิดพื้นฐานของธุรกิจเพื่อสังคม

การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) 
หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นแนวคิดที่มีรากฐาน
มาจากหน่วยงานสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์แห่งแรกก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มผู้
ใช้แรงงานในโรงงานทอผ้า ณ เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ใน
ปี ค.ศ. 1844 โดยสหกรณ์มีแนวคิดที่มุ่งเน้นสร้างความเป็นธรรม
แก่สงัคม มกีารร่วมมอืและรวมกลุม่กนัระหว่างผูท้ีเ่ดอืดร้อนให้รูจ้กั
การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีหลักการด�าเนิน
งานสหกรณ์โดยเน้นเสรีภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และ
มคีวามเอือ้อาทรต่อกนัเพือ่มุง่เน้นการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนืและ
ยกมาตรฐานความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นหลักการสหกรณ์ที่ยัง
ยึดถือปฏิบัติมาจนปัจจุบันนี้ (Pearce, 2003) นอกจากนี้ สหกรณ์
ในยุคเริ่มต้นนั้น ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์แรงงานกรรมกรในโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่สหกรณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาหลากหลายรูป
แบบ เช่น สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์รถยนต์โดยสาร และสหกรณ์เคหะชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ รูป
แบบการด�าเนนิงานของสหกรณ์ทีเ่ป็นการรวมตวักนัของประชาชน
ที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน พร้อมๆ กับการช่วย
แก้ปัญหาของตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มสมาชิก 
และแนวคิดการด�าเนินงานของสหกรณ์นี้ได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลาย และมีการน�าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของส่วน
รวมในหลากหลายรูปแบบ

ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าธุรกิจ
เพื่อสังคม นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ช่วย
สร้างงาน สร้างรายได้ และท�าให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น และยังมีผลพวงท�าให้เศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนาและ
เตบิโตอย่างยัง่ยนื (Harding, 2006) ตวัอย่างของผูป้ระกอบการเพือ่
สังคมที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก ได้แก่ ท่านโมฮัมมัด ยานุส ที่สามารถ
ช่วยเหลือสังคมและสร้างผลตอบแทนให้ธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการ
ก่อตั้งและบริหารธุรกิจธนาคารเพื่อคนจน (Martin & Osberg, 
2007) และได้กลายมาเป็นแบบอย่างของธุรกิจธนาคารทั่วโลกใน
ปัจจุบันที่ให้คนจนหรือผู้ประกอบการหญิงสามารถกู้เงินเพื่อการ
ลงทุนจ�านวนน้อยโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน (Davie, 
2011) นอกจากนี้ การประกอบการเพื่อสังคมยังได้ถูกยกให้เป็น
แนวคิดใหม่ในการพัฒนาระดับนานาชาติ โดยการประกอบการ
เพื่อสังคมได้ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นอภิปรายในการก�าหนด
นโยบายระหว่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา และรฐับาลของโอบามา
ได้จัดการประชุมสุดยอดระหว่างผู้น�าประเทศในด้านการประกอบ
การ ในปี ค.ศ. 2009 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะ
มุง่เน้นให้การสนบัสนนุการประกอบธรุกจิและการประกอบการเพือ่

สังคมในประเทศมุสลิม (“Burean of Public Affairs”, 2009) ทั้งนี้ 
การประกอบการเพือ่สงัคมยงัเป็นโอกาสส�าหรบัธรุกจิการศกึษาใน
ระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก เช่น มหาวิทยา
ลัยฮาร์วาร์ด แสตนฟอร์ด เคมบริดจ์ และออกซ์ฟอร์ด ได้เพิ่ม
สาขาการประการเพื่อสังคมเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
เพื่อประยุกต์แนวความคิดสาขานี้ในการด�าเนินธุรกิจพร้อมๆ ทั้ง
แก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจริง จึงท�าให้แนวความคิดนี้แพร่หลาย
ไปยงัมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่โลก โดยเชือ่ว่าการประกอบธรุกจิเพือ่
สงัคมสามารถเป็นอกีหนทางหนึง่ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยไม่ต้องพึง่หน่วยงานใน
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว (“การศึกษาวันนี้”, 2550)

แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม
ก่อให้เกดิการตืน่ตวัของภาคประชาชนในการเข้าร่วมรงัสรรค์สงัคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว องค์กรภาคประชาชน
ได้มีส่วนร่วมอย่างมากในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทั้งในลักษณะของการบริจาค และอาสาสมัคร (voluntary work) 
เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากความเข้มแข็งของทางด้านสังคม
ในประเทศเหล่านี ้จงึท�าให้เกดิการจดัตัง้กองทนุ เพือ่สนบัสนนุงาน
ด้านสังคมเป็นอย่างมาก การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหน่วยงาน
เพื่อสังคม ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมาปรากฏว่า หน่วยงานเหล่านี้
มกีารจดัตัง้และเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมาก ทัง้ในประเทศก�าลงัพฒันา 
ดังเช่น ประเทศอินเดียที่มีองค์กรภาคประชาชนมากว่า 1 ล้าน
องค์กร ประเทศบราซิลมีองค์กรภาคประชาชนที่จดทะเบียน เพิ่ม
ขึ้นเป็น 400,000 องค์กร จากปี 1990 ที่มีเพียง 250,000 องค์กร ใน
ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิาจ�านวนองค์กรภาค
ประชาชนเพิ่มขึ้นจาก 464,000 เป็น 734,000 องค์กร (เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2552) ส่วนประเทศอังกฤษ มีจ�านวนองค์กรภาค
ประชาชนเพิ่มขึ้นจาก 18.4 ล้าน องค์กรในปี 2001 เป็น 20.4 ล้าน 
องค์กร ในปี 2005 เป็นต้น 

การสร้างคุณค่าของธุรกิจเพื่อสังคม

ส�าหรับแนวทางในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจและทาง
สังคมของการประกอบการเพื่อสังคมนั้น มีความแตกต่างอย่าง
ชดัเจนระหว่างองค์กรการกศุลและองค์กรธรุกจิทัว่ไป ดงัในรปูภาพ
ที่ 1 ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในภาคประชาชน 
จะอยูก่ึง่กลางระหว่างองค์กรการกศุลทีมุ่ง่เน้นประโยชน์เพือ่สงัคม
เพียงอย่างเดียว และองค์กรธุรกิจ ที่มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การ
สร้างผลก�าไรหรือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดย
ธุรกิจเพื่อสังคมจะมุ่งสร้างคุณค่าทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากธุรกิจเพื่อสังคมไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่การสร้างคุณค่าทาง
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เศรษฐกิจหรือการมุ่งสร้างก�าไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการ
สร้างผลตอบแทนทางสงัคมเป็นเป้าหมายหลกัขององค์กร ในขณะ
เดียวกันจะมีการสร้างผลก�าไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล่าวโดย
สรุป ธุรกิจเพื่อสังคมมีจุดมุ่งหมายเดียวกับองค์กรการกุศลที่มุ่ง
ช่วยเหลือสังคม แต่ธุรกิจเพื่อสังคมนั้น จะมีเป้าหมายรวมมุ่งเน้น
ในการสร้างคณุค่าทัง้ในด้านของการพฒันาสร้างสรรค์สงัคมและสิง่
แวดล้อมควบคูไ่ปกบัการสร้างผลก�าไรเพือ่น�าไปใช้ในกจิกรรมเพือ่
สังคมต่อไป (พสุ เดชะรินทร์, 2552) แนวทางส�าหรับการประกอบ
ธุรกิจเพื่อสังคมนั้น มีหลากหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่
การสร้างประโยชน์สู่สังคม การใช้โอกาสและแนวทางกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และน�าไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อ
สังคม เช่น การจ้างงาน หรือการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นต้น 
(Drainmin, 2004)

ภำพที่ 1 การสร้างคุณค่าขององค์กรต่างๆ

การศึกษาทางด้านธุรกิจเพื่อสังคม

ถึงแม้ธุรกิจเพื่อสังคมได้รับความสนใจแพร่หลายมาก
ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน แต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม
ยังมีจ�านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจทั่วๆ ไป 
ซึง่เป็นผลท�าให้งานวจิยัในแขนงนีย้งัไม่มกีารให้ค�าจ�ากดัความหรอื
นยิามของธรุกจิเพือ่สงัคม แนวคดิและขอบเขตของธรุกจิเพือ่สงัคม
อย่างชัดเจน (Smallbone, Evans, Ekanem, & Butters, 2001) 
ทั้งนี้ ในการศึกษาศาสตร์วิชาหรือแขนงวิชาใดๆ ก็ตาม การให้
ค�าจ�ากัดความหรือนิยามความหมายของแนวคิดต่างๆ เป็นพื้น
ฐานทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ในการสร้างทฤษฎแีละการศกึษาวจิยัในสาขา
วชิาต่างๆ ดงันัน้ ในอดตีได้มนีกัวชิาการมากมายทีไ่ด้ถกเถยีงและ
อภิปรายเกี่ยวกับนิยามของธุรกิจเพื่อสังคมคือ อะไร แต่ยังไม่มีข้อ
สรุปร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ ซึ่งนักวิจัยแต่ละคนจะมีค�านิยาม
เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมของตนเองซึ่งอาจจะมีความคล้ายคลึง
หรือแตกต่างกันออกไป แต่ในยุคเริ่มต้นของการศึกษาธุรกิจเพื่อ
สังคม ส่วนใหญ่การจะกล่าวถึงนิยามของธุรกิจเพื่อสังคมนั้น มัก
จะอ้างองิจากผลงานของ Bill Drayton (1970-1989) ซึง่เป็นผูก่้อตัง้
สถาบนั Ashoka เป็นองค์กรทีมุ่ง่สร้างนวตักรรมเพือ่ประโยชน์ของ
สาธารณ และสนับสนุนทุนให้แก่ผู้ผลิตนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ของชุมชนหรือสังคม (Davie, 2011) นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการ

ธุรกิจเพื่อสังคมคุณค่ำทำงสังคม
องค์กรที่แสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม
คุณค่ำทำงเศรษฐกิจองค์กรธุรกิจทั่วไป

องค์กร
การกุศลทั่วไป

คุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ

องค์กรไม่หวังผลก�าไร
แต่มีรายได้จากธุรกิจ

คนอื่นๆ ที่พยายามให้ค�าจ�ากัดความของธุรกิจเพื่อสังคม โดย Bull 
และ Crompton (2005) ให้ก�าหนดนิยามของธุรกิจเพื่อสังคมไว้ว่า 
ธรุกจิเพือ่สงัคมเป็นหน่วยงานทีส่าม ของสงัคม (The Third Sector) 
นอกเหนอืจากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ได้แก่ หน่วยงานไม่
หวงัผลก�าไร ธรุกจิเพือ่สงัคม องค์กรเพือ่สงัคม องค์กรอาสาสมคัร
เอกชน หน่วยงานในภาคประชาชน ซึ่งค�านิยามเหล่านี้สามารถใช้
เรยีกแทนกนัได้ ซึง่ MacGillivray, Conaty, Doling, และMullineux 
(1998) ได้ให้ค�าจ�ากัดความธุรกิจเพื่อสังคมว่า เป็นหน่วยงานที่อยู่
กึ่งกลางระหว่างองค์กรการกุศลและองค์กรธุรกิจ 

ในงานวิจัยทางด้านการประกอบการเพื่อสังคมของ 
Dacin, Matear, และDacin (2010) ทีไ่ด้ค้นคว้า ศกึษาวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเพื่อสังคมตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน พบว่า นิยามของการประกอบการเพื่อสังคมหรือ

ธุรกิจเพื่อสังคมในงานวิจัยต่างๆ ของนักวิชาการส่วนใหญ่นั้น มุ่ง
ที่จะศึกษาและอธิบายลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดย
เน้นที่จะแสดงถึงคุณสมบัติและพฤติกรรมของผู้ประกอบการ แรง
จูงใจในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม ความสามารถในการมองเห็น
โอกาสที่บุคคลอื่นมองไม่เห็น และความพยามเปลี่ยนแปลงสังคม
โดยใช้ทักษะความเป็นผู้น�าและการใช้ทรัพยากรที่จ�าเป็นในการ
ประกอบการ นอกจากนี ้Dacin, Matear, และDacin ยงัได้เปรยีบ
เทียบนิยามค�าจ�ากัดความ ผลตอบแทน รูปแบบขององค์กร แรง
จงูใจ และของเขตของการประกอบการเพือ่สงัคม กบัการประกอบ
การประเภทอื่นๆ อีก 3 ประเภท ได้แก่ การประกอบธุรกิจแบบ
ดัง้เดมิ การประกอบการเพือ่องค์กร และการประกอบการทางด้าน
วัฒนธรรม ดังแสดงในตารางที่ 1

กล่าวโดยสรุป Dacin, Matear, และDacin (2010) พบ
ว่า การประกอบการเพือ่สงัคม (Social Entrepenurship) เป็นหน่วย
งานหรือองค์กรที่สามารถใช้หลักในการด�าเนินธุรกิจในการแก้ไข
ปัญหาสงัคม โดยมุง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงสงัคมและยกระดบัความเป็น
อยู่ของสังคมหรือคนในชุมชน และสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
โดยรวม เช่น นิตยสาร BE Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารเพื่อสังคม
ที่มุ่งช่วยเหลือคนขาดโอกาสในสังคม โดยการสร้างอาชีพให้คน
ยากจนไร้ที่อยู่อาศัยสามารถรับนิตยสารไปขายเพื่อแก้ไขปัญหา
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การว่างงานและปัญหาความยากจน (อิศรา พนาราม, 2553) หรือ
ร้านภูฟ้า ที่ขายสินค้าในโครงการส่งเสริมอาชีพของชาวเขา เพื่อ
เป็นการสร้างรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนที่อยู่ใน
โครงการ เป็นต้น 

ทั้งนี้  การศึกษาทางด ้านการเป ็นผู ้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) นั้น มีรากฐานมาจากการประกอบการ
แบบดั้งเดิมหรือการท�าธุรกิจแบบดั้งเดิมนั่นเอง (Conventional 
Entrepreneurship) ซึ่งผู้ประกอบการจะเป็นผู้สร้างและพัฒนา
ธรุกจิขึน้จากการใช้นวตักรรมต่างๆ ในเชงิพาณชิย์ (Schumperter, 
1934) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแบบดั้งเดิมที่จะประสบความส�าเร็จได้ 
ต้องมีทักษะ ความสามารถ และการตัดสินใจที่ดี นอกจากนี้ ต้อง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความตื่นตัวที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆ 
ในธรุกจิตลอดเวลา มคีวามกล้าในการรบัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ใน
การด�าเนินธุรกิจ และมีความพยายามที่จะสร้างความอยู่รอดและ
ความเติบโตให้กับธุรกิจ ทั้งนี้ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และ
การจดัการต่างสรปุว่า แรงจงูใจทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัทีท่�าให้การประกอบ
การแบบดั้งเดิมประสบความส�าเร็จนั้น เกิดจากแรงขับเคลื่อนทาง
ด้านตลาดที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการมุ่ง
สร้างผลก�าไร เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งให้
แก่ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยว 
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง เป็นต้น (Dacin et al., 2010)

นอกจากนี้ Dacin, Matear, และ Dacin (2010) ได้
ให้จ�ากัดความของ การประกอบการเพื่อองค์กร (Intuitional 
Entrepreneurship) ไว้ว่า เป็นหน่วยงานที่มุ่งใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิวัติและพัฒนาองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ที่ล้าสมัยขององค์กร การล้มล้างองค์กรเดิมและสรรสร้างองค์กร
ใหม่ให้ดียิ่งกว่าเดิม การประกอบการประเภทนี้ เป็นการศึกษา
ทางด้านกลไกขององค์กร โดยเน้นด้านกระบวนการในการจัดตั้ง
องค์กรและการเปลี่ยนแปลงองค์กร การประกอบการเพื่อองค์กร 
มวีสิยัทศัน์ในการมุง่สร้างความถกูต้องชอบธรรมเป็นบรรทดัฐานที่
จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ โดยการประกอบการ
ประเภทนี้ สามารถจัดให้อยู่ในประเภทองค์กรที่หวังผลก�าไร และ
มุ่งสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน ส�าหรับการประกอบการทาง
ด้านวัฒนธรรม (Cultural Entrepreneurship) เป็นการประกอบ
ธุรกิจโดยนักลงทุนทางด้านวัฒนธรรม ที่มองเห็นโอกาสของความ
เป็นเอกลัษณ์ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที่ และใช้
โอกาสในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ 
การประกอบการทางด้านวฒันธรรมสามารถถกูจดัตัง้ขึน้ในรปูแบบ
ขององค์กรทีไ่ม่หวงัผลก�าไรหรอืองค์กรทีห่วงัผลก�าไรกไ็ด้ โดยมุง่ที่
จะสรรสร้างคณุค่า บรรทดัฐาน และแบบแผนของสนิค้าและบรกิาร
ใหม่ๆ ที่น�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ 

ตำรำงที่ 1 ข้อแตกต่างของการประกอบการจ�าแนกตามพันธกิจและกระบวนการหรือทรัพยากรในการประกอบธุรกิจ

                   ประเภท

ประเดน็

การประกอบธุรกจิ

ดั้งเดมิ

(Conventional)

การประกอบการเพือ่

องค์กร

(Institutional)

การประกอบการทาง

ด้านวฒันธรรม

(Cultural)

การประกอบการ

เพือ่สังคม

(Social)

ค�ำจ�ำกัดควำม หน่วยงานที่สามารถ
สร้างวิสัยทัศน์ใหม่
จากการสรรสร้าง
นวัตกรรมที่
ประสบความส�าเร็จ

หน่วยงานที่สามารถ
ใช้ทรัพยากรในการ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
ขององค์กรเพื่อที่จะ
ล้มล้างองค์กรเดิมและ
สรรสร้างองค์กรใหม่

หน่วยงานที่สามารถ
มองเห็นโอกาสและ
ใช้โอกาสในการ
สร้างคุณค่าให้แก่สังคม 
วัฒนธรรม 
หรือเศรษฐกิจ

หน่วยงานที่สามารถ
ใช้หลักในการด�าเนิน
ธุรกิจในการแก้ไข
ปัญหาสังคม

กำรกระจำยควำมมั่งคั่ง 
(ผลตอบแทน)

ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น/ 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ถือหุ้น/ 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ถือหุ้น/ 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

รูปแบบขององค์กร มุ่งสร้างผลก�าไร มุ่งสร้างผลก�าไร ไม่หวังผลก�าไร/ 
มุ่งสร้างผลก�าไร

ไม่หวังผลก�าไร/
มุ่งสร้างผลก�าไร
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                   ประเภท

ประเดน็

การประกอบธุรกจิ

ดั้งเดมิ

(Conventional)

การประกอบการเพือ่

องค์กร

(Institutional)

การประกอบการทาง

ด้านวฒันธรรม

(Cultural)

การประกอบการ

เพือ่สังคม

(Social)

วัตถุประสงค์หลัก 
(แรงจูงใจ)

เศรษฐกิจ ปฏิวัติ/พัฒนาองค์กร เผยแพร่/ ให้ความรู้
ด้านวัฒนธรรม

เปลี่ยนแปลงสังคม/ 
ยกระดับความเป็นอยู่

สินค้ำ/บริกำร ผลิต/กระจายสินค้า
หรือบริการเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค

สร้างความถูกต้อง/
ความชอบธรรม

สร้างคุณค่าและ
บรรทัดฐานใหม่

สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

ขอบเขต ความเติบโตและ
การอยู่รอดของธุรกิจ

ความได้เปรียบ
การแข่งขัน

การพาณิชย์และ
วัฒนธรรม 
(ความดั้งเดิม)

ความยั่งยืนเศรษฐกิจ
และพันธกิจทางสังคม

ตัวอย่ำงธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจท่องเที่ยว
โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท โกดัก
บริษัท แอปเปิ้ล

พิพิธภัณฑ์
วงดนตรีซิมโฟนี

นิตยสาร 
BE Magazine
ร้านภูฟ้า

ที่มำ: ดัดแปลงจาก Dacin, P. A., Matear, M. T., & Dacin, M. (2010). Social entrepreneurship: Why we don’t need a new theory 
and how we move forward from here. Academy of Management Perspectives, 24(3), p. 44. 
 

มีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นในสังคม การก�าหนด
นโยบายหรือแนวทางต่างๆ ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อสังคมเพิ่มขึ้น และสนับสนุนการศึกษาที่เน้นเรื่องการประกอบ
การเพือ่สงัคม การด�าเนนิการเช่นนี ้จะเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2552) 

จากการศึกษาแนวคิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์สังคมเป็นหลัก โดย
ยึดแนวทางด้านการพัฒนาสังคมในการขับเคลื่อนธุรกิจ ค�านึง
ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใช้โอกาสและนวัตกรรมในการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืนทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ผลตอบแทนที่ได้มาจาก
การประกอบธรุกจิเพือ่สงัคมนัน้ จะมกีารน�ากลบัไปกระจายสูส่งัคม
และช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

บทสรุป

ประเทศไทย ควรมกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุองค์กรภาค
ประชาชนในรูปแบบการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมให้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนเช่นเดียวกับประเทศ
อื่นทั่วโลก เพื่อมุ่งเน้นกระบวนการประกอบการเพื่อสังคมที่น�าไป
สู่การสร้างสรรค์สังคม การเปลี่ยนแปลงที่ดีในระยะยาว และการ
สร้างความเติบโตให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป โดยภาครัฐควร
เร่งผลักดัน แนวคิดเรื่องการประกอบการเพื่อสังคมให้เกิดความ
เข้าใจอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมให้เกิดในภาคปฏิบัติ เช่น การ
สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
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