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การปรับองคกรสูวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
Transforming Organizations towards 

Sustainable Social Enterprises

บทคัดยอ
 บทความทางวิชาการฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรแนวคิด การปรับองคกรสูวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน โดยเปรียบเทียบ
ใหเห็นถึงกิจกรรมเพ่ือสังคม คือการดําเนินกิจการเพ่ือแสวงหากําไรสูงสุดใหกับองคกรอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึง
ทุกภาคสวนในสังคมที่มีสวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจ ไมวากฎหมายจะกําหนดไวหรือไม สวนวิสาหกิจเพื่อสังคมเปนการกอตั้ง
กิจการ มีเปาหมายหลักเพื่อมุงหวังแกไขปญหาตางๆ ในสังคม โดยจะดําเนินงานในรูปองคกรแสวงผลกําไรหรือไมก็ได หากเปน
องคกรไมแสวงผลกําไร ตองมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีแสดงถึงความย่ังยืนขององคกร แตหากเปนองคกรแสวงผลกําไรหรือ
อยูในรูปธรุกิจเพ่ือสงัคม จะตองนํากาํไรไปใชเพือ่แกไขปญหาหรือพฒันาสังคมตามวัตถุประสงคในการกอตัง้ ไมมกีารปนผลกําไร
ใหผูถือหุน หรือหากมีก็ตองเปนสัดสวนท่ีไมมากไปกวาการนําไปใชเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาสังคมตามวัตถุประสงคของการกอต้ัง
องคกร
 ดังน้ัน หากองคกรตองการปรับองคกรสูวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน ควรเร่ิมตนดวยการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมทีละ
โครงการ โดยอาจหมุนเวียนใหพนักงานแตละคนฝกเปนเจาของโครงการ ฝกการมีสวนรวมของพนักงาน และเชื่อมตอแตละ
โครงการกบันโยบายขององคกรทีม่วีตัถปุระสงคเพือ่เปาหมายใหญ คอื วสิาหกจิเพือ่สงัคม ไมวาจะเปนดานเศรษฐกจิ สงัคม หรอื
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 profi ts 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 nonprofi t or for-profi t. If for the nonprofi t 
case, they had to form a management approach that refl ected the sustainability of the organization. In 
contrast, if they were for-profi t, they would not provide dividends to shareholders, but use their profi t to 
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solve social problems or generate social development according to their founding objectives. Else, the 
proportion of the distributed profi t should be less than that used for social benefi ts 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 benefi cial 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
 สาํนักงานสรางเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคมแหงชาต ิ(สกส.) 
ไดจดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตรี เพือ่สนบัสนนุ ประสานความ
รวมมือและเช่ือมโยงไปสูทิศทางการพัฒนาศักยภาพของ 
“วสิาหกิจเพ่ือสงัคม (Social Enterprise: SE)” ซึง่เปนกิจการ
รปูแบบใหมทีภ่าครัฐและเอกชนกําลงัใหความสนใจ เพราะเปน
กจิการท่ีมเีปาหมายอยางชัดเจนในการแกไขและพัฒนาชุมชน 
สังคม รวมถึงสิ่งแวดลอมเปนหลัก และเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ของกิจการมากกวามุงแสวงหาผลกําไรเพียงอยางเดียว ท่ีผานมา 
สกส. ไดดําเนินการผลักดันเช่ือมโยง และพัฒนากลไกในการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมใหมีความเขมแข็งในการดําเนิน
กิจการ ภายใตภารกิจหลัก 4 ดาน ดังน้ี 1) การสรางการรับรู 
และการเรียนรูเรื่องวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือผลักดันใหเกิดผล
อยางเปนรปูธรรม 2) การพฒันารปูแบบและสนับสนนุวสิาหกจิ
เพื่อสังคม 3) การพัฒนาชองทางการเขาถึงแหลงเงนิทุนและ
ประสานผูเชีย่วชาญ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใหกบัวสิาหกิจเพ่ือสงัคม 
และ 4) การผลักดนัใหนโยบายและกฎหมายตางๆ ทีส่นบัสนนุ
วสิาหกจิเพือ่สงัคม ปจจบุนัประเทศไทยจดัตัง้ “สาํนกังานสราง
เสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแหงชาติ” (Thai Social Enterprise 
Offi ce) เปนหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีสงเสริมธุรกิจประเภทใหม
ท่ีมีจุดยืนเพ่ือสังคม นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เชน 
ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร มีการเปดสอนหลักสูตร
ผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม ปจจุบัน ประเทศไทยเริ่มมี
หลักสูตร SE เปดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวใน
รายการ “คนืความสขุใหคนในชาต”ิ ออกอากาศทางโทรทศัน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย วันศุกรท่ี 26 มิถุนายน 2558 
เวลา 20.15 น. เก่ียวกับความสามารถในการสรางความเขมแข็ง 

และความสามารถในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 
“คือการสรางหวงโซมูลคาใหได   กับทุกกิจการ ที่เนนยําก็คือ 
การนาํ Social Business เขามาดวย เปนสวนหนึง่ของ Social 
Enterprise โดย เสริมระบบ Social Business เขาไป ก็จะ
เชื่อมโยงกับ SMEs เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ” 
 รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี
มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง และท่ีปรึกษาสงิหปารค จ.เชยีงราย 
กลาวในการเสวนาหัวขอ “How can Corporate Directors 
Help Nurture Social Enterprise?” วนัท่ี 20 เมษายน 2559 
เวลา 12.00 น. ดังนี ้“ในอดตีเรามกัคุนเคยกับคาํวา CSR  เชน 
แจกผาหม เลี้ยงอาหารเด็ก สรางโรงเรียน แลวก็หยุดกันไป
เปนปตอป ถามวากิจกรรมเหลาน้ีชวยเหลือบรรเทาความลําบาก 
ความทุกขยากของสังคมไดไหม คําตอบคือ ไดเพียงชั่วคราว-
เทานั้น ซึ่งแตกตางจาก SE ที่ตองเกิดจากการเร่ิมตนของ
ปญหาสงัคมเปนตวัตัง้ โดยเราสามารถดําเนนิกจิการผานการ
กลัน่กรองโดยการคาํนงึถึงสงัคมจาก 5 ดานคอื 1)   Community 
Problem Solving เราจะชวยแกปญหาสังคมน้ันไดอยางไร 
2) Betterment of Well-being ทําอยางไรใหเขาดีขึ้น 
3)  Income Generation สงัคมตองมอีาชีพและรายไดทีย่ัง่ยนื
ไมใชใหเงินแตใหอาชีพและโอกาส 4) Profi t Marketing for 
Community Development ตองมกีาํไรกลบัคนืสูสงัคม และ
คนในชุมชนสามารถยืนไดดวยตัวเอง และ 5) Environmental 
Concern at the Core   ตองคาํนงึถงึสิง่แวดลอมเปนสาํคญั” 
(The “Sing Park” context to “Social Enterprise”, 2016)
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ 
(สปช.) นําเสนอหลักการและเหตุผล และกรอบแนวคิดของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมเปนหนึ่งในสวนประกอบที่จะทําใหชุมชน
มีความเขมแข็ง ซึ่งเปนแนวทางสงเสริมการพัฒนาสังคม
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อยางย่ังยืนทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคเอกชนใหมีสวนรวม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม อยางเก้ือกูลกัน
ภายใตรปูแบบองคกรทางสงัคม โดยวสิาหกจิเพือ่สงัคมจะเปน
องคกรที่ใชวิธีบริหารกิจการเชนเดียวกับบริษัทเอกชน  แต
เปาหมายสําคัญของการประกอบธุรกิจ คือ การนํากําไรท่ีไดจาก
การดําเนินการกลับคืนสูสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้การ
สงเสริมใหเกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีมีคุณภาพ จะตองผลักดัน
นโยบาย และมาตรการเชิงยุทธศาสตร เชน สงเสริมการเรียน
การสอนเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมในทุกระดับชั้น โดยรัฐบาล
ตองสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในระยะเริ่มตน เปดโอกาสให
จดทะเบียนรับรองสถานะเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคม สรางระบบการ
จดทะเบยีนพาณชิย สาํหรบัวสิาหกจิเพือ่สงัคมทีไ่มไดมุงแสวง
ผลกําไรมาแบงปนกัน ตองมีระบบกองทุนสนับสนุนวิสาหกิจ
เพือ่สงัคม สรางระบบยกเวน หรอืลดภาษสีาํหรบัวสิาหกจิเพือ่
สังคม และสรางกลไกในทุกระดับท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
(Push forward social enterprise: Revolutionary new 
business concepts, 2016)
 แนวคิดของการดําเนินวิสาหกิจเพื่อสังคม คือการ
ดําเนินงานหรือทํากิจการที่ตั้งเปาหมายหลักเพื่อแกไขปญหา
ของสังคมไดอยางย่ังยืน แตมีความแตกตางจากการดําเนินงาน
แบบเดิม โดยนําแนวคิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจเขามาใชในการดําเนินงานอยางครบวงจร เพื่อ
ทําใหวิสาหกิจเพ่ือสังคมดําเนินการได และมีเงินหมุนเวียน
ไดโดยไมตองพึ่งงบประมาณจากแหลงทุนอื่นหรือเงินบริจาค 
มีความสามารถในการสรางรายไดเพ่ือทําใหกิจการมีความ
ย่ังยืน (sustainable organization) ทั้งนี้ วิสาหกิจเพื่อสังคม
มี 3 สวนประกอบ คือ 1)  แรงบันดาลใจ (passion) ของผูบริหาร
ที่จะดําเนินวิสาหกิจเพ่ือสังคม 2) นวัตกรรม (innovation) 
คือ ความคิดใหม หรือความคิดนอกกรอบท่ีจะสามารถคิด
กระบวนการการท่ีแตกตางและสรางประสิทธิภาพท่ีดีกวาเดิมได
และ 3) ธุรกิจ (business) ตองเติบโต ตอเนื่อง มั่นคง และ
ยั่งยืน ภายใตแนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) เปนการทําธุรกิจที่แตกตางจากธุรกิจ
ทั่วไป คือ การผูกพันธกิจของการดําเนินธุรกิจไวกับความ
รับผิดชอบที่มีตอผูถือหุน และทุกสิ่งที่แวดลอมรอบองคกร 
ไมวาจะเปนส่ิงแวดลอม แรงงาน ผูบริโภค โดยบางสวนถูกพัฒนา
มากจากคําวา การดาํเนนิธรุกจิเพือ่สงัคมทีย่ัง่ยนื (Corporate 
Social Sustainability: CSS) ไมวาจะ CSR หรอื CSS องคกร
ยังเนนเปนกิจการที่มีเปาหมายในการทํากําไรสูงสุด แตผนวก
แนวคิดความรับผิดชอบตอภาคสวนตางๆ ในสังคมท่ีมีสวนได-

สวนเสียตอการดําเนินธุรกิจไวในการดําเนินกิจการ ไมวาจะมี
กฎหมายคุมครองหรือไม 
 อยางไรก็ตาม สําหรับวิสาหกิจเพ่ือสังคม ธุรกิจมีแนวคิด
จัดต้ังเปนกิจการ (enterprise) มีการจดทะเบียนโปรงใส
สามารถตรวจสอบได แสดงใหเห็นวามีความตองการดําเนิน
กจิการอยางตอเนือ่ง มรีะบบการสบืทอดการบรหิารงานอยาง
ชัดเจน และผลิตสินคาเพ่ือชวยเหลือกลุมเปาหมายของการ
ดําเนินกิจการ เชน ผลิตสินคา และ/หรือ บริการเพื่อนําเงิน
รายไดไปชวยเหลือเด็กดอยโอกาส สวนธุรกิจเพื่อสังคม 
(social business) เปนหนวยยอยของวสิาหกจิเพือ่สงัคม  โดย
เปนรปูแบบหน่ึงของการทําวสิาหกิจเพ่ือสงัคม ในรูปแบบการ
จัดตั้งองคกรไมแสวงหาผลกําไร แตจะมีลักษณะของการ
จดทะเบียนเปนธรุกจิ เชน การรับซือ้หนังสอืมอืสองมาขายบน
เว็บเพ่ือนําเงินไปชวยเหลือเด็กดอยโอกาส ลักษณะสําคัญที่
ธุรกิจเพื่อสังคม คือผูถือหุนสามารถถอนทุนคืนได แตตองไม
ไดรับเงินสวนเกินจากตนทุน โดยตองเก็บเงินไวใชในการ
บรหิารเงนิเพือ่ประโยชนแกสงัคมตามเปาหมายองคกร เชนที่
ประเทศอังกฤษมีกฎหมายกําหนดไวชดัเจนวาบรษิทัทีล่มเลกิ
กิจการไป หามกระจายสินทรัพยไปใหกับผูถือหุน แตตอง
สงมอบใหกลุมเปาหมาย (หรอืกลุมท่ีระบใุนวตัถุประสงคทีจ่ะ
ชวยเหลือ) ในการดําเนินกิจการ (Thai Social Enterprise 
Offi ce, 2016)
 ในการนี้ การดําเนิน “กิจกรรมเพื่อสังคม” เปนการ
ดําเนินกิจการเพ่ือแสวงหากําไรสูงสุดใหกับองคกร แตดําเนินการ
อยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยคํานึงถึงทุกภาคสวนใน
สังคมท่ีมีสวนไดเสียกับการดําเนินธุรกิจ ไมวากฎหมายจะ
กําหนดไวหรือไม สวน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” เปนการกอตั้ง
กิจการเพื่อมุงหวังแกไขปญหาตางๆ ในสังคมเปนเปาหมาย
หลัก โดยจะดําเนินงานในรูปองคกรแสวงผลกําไรหรือไมก็ได 
หากเปนองคกรไมแสวงผลกําไร ตองมีรูปแบบการบริหารจัดการ
ที่แสดงถึงความยั่งยืนขององคกร แตหากเปนองคกรแสวงผล
กาํไรหรืออยูในรูปธรุกจิเพ่ือสงัคม จะตองนํากาํไรท่ีไดรบัไปใช
เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาสังคมตามวัตถุประสงคในการกอต้ัง 
ไมมีการปนผลกําไรใหผูถือหุน หรือหากมีก็ตองเปนสัดสวนที่
ไมมากไปกวาการนําไปใชเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาสังคม
ตามวัตถุประสงคของการกอตั้งองคกร

แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม
 การดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเปนเรื่องที่องคกรตอบ
สนองตอประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย
มุงใหประโยชนกับคน ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเปน
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เรือ่งของบทบาทขององคกรธรุกจิในสงัคม และความคาดหวงั
ของสังคมท่ีมีตอองคกรธุรกิจ โดยองคกรทําดวยความสมัครใจ 
และจะตองมบีทบาทเกีย่วของกบักจิกรรมทัง้นีส้ามารถวดัผล
กิจกรรมเพื่อสังคมได 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ ทาง
สังคม และทางสิ่งแวดลอม ที่นําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 
(Sustainable Development: SD) (Coleman, 1990) โดย
สามารถจดัประเภทกจิกรรมของ CSR ดงันีค้อื 1) การสงเสรมิ
การรับรูปญหาทางสังคม (cause promotion) คือองคกร
สามารถเขาไปชวยและแกไขปญหาสังคมได  2) การตลาดท่ี
เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (cause-related marketing) 
คือองคกรทําการตลาดโดยมุงประโยชนสูสังคม 3) การตลาด
องคกรเพือ่สงัคม  (corporate social marketing) คอืองคกร
ทีท่าํการตลาดโดยยึดพนัธกิจสูสงัคมเปนหลักจะทําการตลาด
โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อสังคมเปนหลัก 4) การบริจาคเพื่อการ
กุศล (corporate philanthropy) คือองคกรที่ทําธุรกิจแบบ
ยัง่ยนืและนําผลกําไรบริจาคคืนสูสงัคม 5)  การอาสาชวยเหลือ
ชุมชน (community volunteering) คือองคกรที่ดําเนินงาน
ดวยการชวยเหลอืชมุชนอยางจรงิจงั อาจเปนชมุชนเดยีวหรอื
หลายชุมชน และ 6) การดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม 
(socially  responsible  business  practices) คือองคกร
ที่ดําเนินธุรกิจ ธุรการ และมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม (Kotler, Roberto, & Lee, 2002)
 องคกรดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพราะมุงหวังแกไข
ปญหา สงัคม และชุมชนทางใดทางหนึง่อยางแทจริงและยัง่ยนื 
อาทิ แกปญหาความยากจน แกปญหาความเสื่อมโทรมของ
ธรรมชาต ิหรอืเพือ่รกัษาสิง่แวดลอม ไมใชมุงสรางเฉพาะภาพ
ลกัษณเชงิบวกใหกบัองคกร นอกจากนี ้CSR ยงัมคีวามสาํคญั
ดงันี ้1) การประกอบธุรกจิโดยยึดหลักศลีธรรม จรยิธรรม หรอื
ยึดหลักการบริหารแบบหลักธรรมาภิบาล 2) การคํานึงถึงผูมี
สวนไดสวนเสียขององคกรทุกภาคสวน 3)  การคํานึงถึงบุคลากร
ที่รวมงานดวยหลักธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล 4) การ
สนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาในสายอาชีพท่ีกาวหนา 
5) มีความรับผิดชอบในการผลิต การตลาดและการขายตอ
ผูบริโภค 6) แบงปนหรือคืนกําไรสูสังคม ตามกําลังและ
งบประมาณท่ีต้ังไว 7) การรณรงค รักษา และดูแลหรือแกปญหา
ดานส่ิงแวดลอม และ 8) ดําเนินงานดวยความโปรงใสตรวจสอบได 
 นอกจากนี ้ยงัมแีนวคดิทีร่ะบวุา ผูมสีวนไดสวนเสยีกบั
องคกรไมใชหมายถึงเฉพาะเจาของกิจการ หรือผูถอืหุนเทานัน้ 
แตยังรวมถึงพนักงาน ชุมชุน สังคมบริเวณที่องคกรตั้งอยู 
รฐับาล และลกูคา หรอืทกุฝายทีม่สีวนเกีย่วของกบัองคกรและ
มโีอกาสทีจ่ะสราง และ/หรอืไดรบัผลกระทบจากองคกรนัน้ๆ 

ดงันัน้ จงึควรตองทําความเขาใจเก่ียวกับผูมสีวนไดสวนเสียใน
องคกรท้ังแงบวกและแงลบ องคกรจงึจะทาํ CSR ไดดวยเจตนา
เพ่ือสังคมอยางแทจริง ซ่ึงจะทําใหองคกรท่ีทํา CSR มีภาพลักษณ
ที่ดี ไดรับการยอมรับจากชุมชนรอบองคกร สังคม ประชาชน 
ลูกคาและผูไมไดเปนลูกคา รวมถึงผูมีสวนไดเสียโดยตรงและ
ทางออม ซ่ึงจะทําใหบริษัทเติบโตพรอมการยอมรับจากสังคม 
นํามาสูการดําเนินกิจการดวยความย่ังยืนจากกิจกรรมดวยสงัคม 
(Kecharananta, 2009)
 แนวคดิอกีประการหนึง่เกีย่วกบัวสิาหกจิเพือ่สงัคม โดย
ตองมวีตัถุประสงคทีจ่ะสนองตอบตอเปาหมายทางสังคม หรือ
สิ่งแวดลอมเปนหลัก วิสาหกิจเพื่อสังคมอาจเปนไดทั้งองคกร
ท่ีไมแสวงหากําไร (non-profi ts) หรือแสวงหากําไร (for-profi ts) 
ซึ่งหากมีกําไร ก็จะนํากําไรสวนใหญไปขยายหรือลงทุนใน
กิจการหรือโครงการเพ่ือสังคมเพ่ิมเติม และแบงปนกําไรบางสวน
กลับคืนใหเจาของ ขณะท่ีคําวา “ธุรกิจเพ่ือสังคม” น้ันหมายถึง
รปูแบบขององคกรท่ีแสวงหากําไรเพียงอยางเดียว และใชกาํไร
ทั้งหมดเพ่ือหมุนเวียนในธุรกิจเพ่ือสังคมโดยไมปนกลับไปให
ผูถือหุน ดังน้ัน ธุรกิจเพ่ือสังคม จึงเปนสวนหน่ึงของวิสาหกิจเพ่ือ
สงัคม (The Secretariat of the House of Representatives, 
2015)
 วสิาหกิจเพ่ือสงัคมสามารถจําแนกได 5 ลกัษณะ ไดแก 
1) โมเดลที่เนนการสรางหนวยธุรกิจท่ีสรางรายไดสูง เพ่ือนํา
กาํไรไปชวยเหลืองานหรือกจิกรรมทางสังคม โดยท่ีตวัธรุกจิไม
จําเปนตองสรางผลกระทบทางสังคมโดยตรง และไมจําเปน
ตองเกี่ยวของโดยตรงกับกิจกรรมทางสังคมที่ไปชวยเหลือ 
2) โมเดลธุรกิจท่ีเนนการขายสินคา/บริการในตลาดปกติ เพื่อ
นาํกาํไรไปสนบัสนนุสนิคา/บรกิารใหกบักลุมท่ีอยูฐานลางของ
สังคม (cross-subsidy model) เชน กิจการที่ใชโมเดล one 
for one คือ จะมีการบริจาค 1 ช้ินสําหรับสินคา 1 ช้ินท่ีผูบริโภค
ซื้อใหกับผูดอยโอกาสท่ีเปนกลุมเปาหมายทางสังคมของ
กิจการ โดยมีการใชโมเดลนี้อยางแพรหลาย 3) โมเดลธุรกิจที่
เนนการสรางผลกระทบทางสังคมผานกระบวนการ และสินคา/
บริการของกิจการเอง (social needs model) ไดแก กิจการ
ท่ีจําหนายสินคา หรือใหบริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอินทรีย 
การคาที่เปนธรรม อาทิ เลมอนฟารม หรือมูลนิธิโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร 4) โมเดลธุรกิจท่ีถือครองโดยผูดอยโอกาส 
(benefi ciaries-owned model)  เชน  ธนาคารกรามีน  ใน
บังคลาเทศ (ถือหุนสวนใหญโดยคนฝากเงินที่เปนคนยากจน) 
และ 5) โมเดลธุรกิจที่ขายผลิตภัณฑหรือใหบริการปกติใน
ระบบตลาดแตเนนการจางงานผูดอยโอกาสเปนหลักใน
โครงสรางองคกร (work integration model) เชน กิจการ



72 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

ศูนยรับแจงของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาคนพิการมหาไถ (พนักงาน
ท้ังหมดเปนคนพิการ) เปนตน (The Secretariat of the House 
of Representatives, 2015)
 ทั้งการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 
และแนวคดิเก่ียวกบัวสิาหกจิเพือ่สงัคม (SE) นาํไปสูการพฒันา
ที่ยั่งยืนท่ีสามารถสนองความตองการที่จําเปนของคนรุน
ปจจุบัน โดยไมกระทบขีดความสามารถในการสนองความ
ตองการท่ีจําเปนของคนในรุนตอไป ซึ่งแนวทางการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนจะคํานึงถึงมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
(Stephen, John, & Tom, 2000) โดยองคกรตองบริการ
ความหลากหลาย (diversity in organization) ในองคกรกอน
โดยเร่ิมจากการชักชวนพนักงานใหรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม
ดวยความเตม็ใจ มกีารอบรม และการใหนโยบายของวสิาหกิจ
เพื่อสังคมอยางเปนรูปธรรมโดยไมแอบแฝงผลประโยชนของ
ผูบริหาร (Robbins & Judge, 2013) และจะสามารถนํา
กระบวนการสูวิสาหกิจเพ่ือสังคม ดวยการมีสวนรวมของพนักงาน 
(employee involvement) ในโครงการหรือกจิกรรมสูสงัคม 
(social activities) อยางเขมแข็ง ควรเร่ิมกิจกรรมจากพนักงาน
ในองคกรกอน เมือ่พนกังานในองคกรเขาใจคาํวา วสิาหกจิเพือ่
สังคมดีแลว การที่องคกรจะรองขอความรวมมือจากลูกคา 
หรือผูขายวัตถุดิบ (supplier) ยอมไมใชเรื่องยาก เนื่องจาก
องคกรแข็งแรง กิจกรรมที่ดีสูสังคมก็จะสรางความรวมมือ
ไดงาย ผลดีที่ตามมากับองคกรจะยั่งยืน ดวยพนักงานและผูมี
สวนไดสวนเสียรูสึกรักและศรัทธาองคกร (Herbert, Heneman, 
Timothy, & Judge, 2006) ประโยชนทีไ่ดจากการปรบัองคกร
ดวยวิสาหกิจเพื่อสังคมคือ 1) ภาพลักษณที่ดีขององคกร 
2) เกิดวัฒนธรรมดานจริยธรรมท่ีดีใหกับพนักงานในองคกร 
(creating on ethical organization culture) และ 3)  พนักงาน
ในองคกรจะเกิดพฤติกรรมการทํางานแบบมีวฒันธรรมรวมกัน 
(organization culture) (Robbins & Judge, 2013) และ 
(Robbins & Judge, 2012) สุดทายองคกรตองมีการปรับ
ประยุกต (strategy implementation) ดําเนินธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมทีละโครงการ โดยอาจหมุนเวียนให
พนักงานแตละคนฝกเปนเจาของโครงการซ่ึงเปนการแทรกแซง
กับพนักงานกอน (strategic change interventions) ดวย
การดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สวนองคกรน้ัน
ตองมีวัตถุประสงคเพื่อเปาหมายใหญคือ วิสาหกิจเพื่อสังคม 
โดยนํากิจกรรมมาเปนตัวตอเช่ือมไปสูวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีวางไว 
แมอาจใชเวลานานแตกอใหเกิดผลลัพธที่ดีกับทุกฝายของ
องคกร และจะทําใหองคกรเขาสูความย่ังยืน (sustainable 
organization) (Wheelen & Hunger, 2012) เพื่อใหภาพ

ของการเร่ิมตนนโยบายวิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีชัดข้ึน ขอยกตัวอยาง
บริษัทใหญที่เริ่มปรับองคกรสูสังคมที่ยั่งยืนดวยวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ดังนี้

ตัวอยางกิจการท่ีเปลี่ยนจากการดําเนินธุรกิจอยางมี
ความรับผิดชอบตอสังคมเปนวิสาหกิจสังคมที่ยั่งยืน
 Wal-Mart ปรับเปล่ียนองคกรโดยการสรางศูนยจําหนาย
ผลติภณัฑจากธรรมชาต ิและเริม่จาํหนายผลติภณัฑฉลากเขยีว 
จาํหนายผลติภณัฑออรแกนคิและปลาทีจ่บัดวยวธิกีารประมง
อยางย่ังยืน มีการอบรมและกําหนดให ผูขายวัตถุดิบ (supplier) 
เปล่ียนกระบวนการทํางาน และบรรจุภัณฑสินคาใหเปนมิตรกับ
ธรรมชาตแิละมปีระสทิธภิาพมากขึน้มแีนวทางการบรหิารเพือ่
สิง่แวดลอมมากข้ึน (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2011)
 Timberland เปนบริษัทท่ีใชวัตถุดิบแปรรูปของใชแลว
กลับมาใชใหม ไมมีสารเคมี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การผลิต
ที่ประหยัดพลังงานจําหนายผลิตภัณฑรองเทา เสื้อผา และ
ของใชคุณภาพดี และมีกิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
อยางสมําเสมอ รวมถึงมีโครงการชวยเหลือผูยากไรในชุมชน
และยังชักชวนใหพนักงานทํากิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
อยางสมําเสมอ (Kotler et al., 2011)
 Playpumps เปนของเลนมาหมุนสําหรับเด็ก อยูที่
ประเทศอฟัรกิาใตโดยมแีนวคดิจากการทีม่าหมนุ จะสามารถ
สรางพลังงาน และชวยสูบนําสะอาดท่ีเก็บไวเพ่ืออุปโภคบริโภค 
ทําใหชุมชนมีนําสะอาดใช
 Digital Divide Data เปนบริษัทเก่ียวกับเทคโนโลยี ที่
เปดโอกาสใหคนพิการและผูดอยโอกาส ในประเทศกัมพูชา
เขามารวมงาน และไดรับการสงเสริมพัฒนางานเทียบเทากับ
คนปกติ ซ่ึงถือวาเปนการใหโอกาสกับผูดอยโอกาสเปนอยางมาก
 บริษัท วงษพาณิชย จํากัด ดําเนินกิจการเก่ียวกับการ
คัดแยกและใชวัตถุดิบแปรรูปของใชแลวกลับมาใชใหมดวย
กระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังใหโอกาสคน
ในชุมชนทํางานกับบริษัท พรอมท้ังมีการอบรมและสงเสริม
ทักษะการทํางานใหกับคนในชุมชน
 โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
ที่คนควาวิจัยและศึกษาดานสมุนไพร มีเปาหมายเพ่ือผลิต
สมุนไพรเปนที่ยอมรับของสังคมในวงกวางจนสามารถใช
ทดแทนยาจากตางประเทศ
 บรษิทั ปาใหญครเีอชัน่ จาํกดั เปนบรษิทัผูผลติรายการ
โทรทัศนที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคม เชน รายการความรูคือ
ประทีป รายการทุงแสงตะวันฯ  
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 บริษัท สยามบานดิน จํากัด เปนผูเช่ียวชาญการออกแบบ
และสรางบานดินที่เปนมิตรตอชีวิตและสิ่งแวดลอม ดําเนิน
กิจกรรมภายใตอาศรมวงศสนิท มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะ
ประทีป
 บรษิทั โคโคบอรด จาํกดั ประกอบธุรกิจไมอดัจากเศษ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตรและแปรรูป เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
ชาวไรชาวสวนและสรางงานสรางอาชีพแกชุมชน  
 บริษัท ไทยคราฟท แฟรเทรด จํากัด กอต้ังข้ึนในป 2535 
ทํากิจการคาหัตถกรรมโดยผูผลิตในแตละชุมชนทั่วประเทศ 
เนนการขายท่ีราคาเปนธรรมกับผูซื้อและรับซ้ือในคาแรงที่
เหมาะสมกับผูผลติ เพ่ือใหชมุชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 ธนาคารกรามีน ทีป่ระเทศบังคลาเทศ ทาํธรุกรรมเก่ียว
กับใหกูเงินโดยไมตองใชหลักทรัพยคําประกัน ปลอยเงินกู
ขนาดยอมใหแมบานชาวบังคลาเทศลงทุนเพ่ือตั้งกิจการของ
ตนเอง เพื่อสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้น ปรากฏวาหนี้เสีย
ของธนาคารกรามีนอยูในระดับตํากวาธนาคารพาณิชย 
 Grameen Danone ที่ผลิตอาหารท่ีมีสารอาหารท่ี
จําเปนตอรางกาย จําหนายในราคา 3.30 บาท ซึ่งคนยากจน
สามารถบริโภคได และรับซื้อนมวัวจากชาวบาน เพื่อมาผลิต
โยเกิรตและต้ังสาวกรามีนสรางอาชีพจําหนาย   โยเกิรต ทาํให
คนจนมีอาชีพ มีโยเกิรตรับประทานในราคาท่ีตํา
 สิงหปารค จัดต้ังข้ึนเพ่ือคืนกําไรสูสังคม และส่ิงแวดลอม
อยางมั่นคงและยั่งยืน จากการจางงานในทองถิ่น พัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปตางๆ จากความคิดสรางสรรค และจาก
บทบาทการทํางานท่ีหลากหลายของคนในชุมชน โดยคืน
ผลกําไรสูสวนรวมในรูปของการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนอยาง
ตอเนื่อง นําไปสูผลกําไรท่ีแทจริง โดยมีคุณลักษณะดังนี้คือ 
1) เปาหมายทางสังคมและสิ่งแวดลอมไมใชกําไรสูงสุด 2) มี
รปูแบบการดาํเนนิการทีม่คีวามยัง่ยนืทางการเงนิ 3)  เปนมติร
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม และ 4) ผลกําไรกลับคืนสูสังคมและ
เปาหมายที่กําหนดไว 

บทสรุป
 เดมิองคกรมแีนวคดิทีเ่รยีกวา “การดาํเนนิกจิกรรมเพือ่
สังคม” คือการดําเนินกิจการเพ่ือแสวงหากําไรสูงสุดใหกับ
องคกร แตดําเนินการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยมี
กิจกรรมท่ีทําสาธารณประโยชนสูสังคมและชุมชน ตอมามี
แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม เปนการกอต้ังกิจการโดยมี
เปาหมายหลักเพื่อมุงหวังแกไขปญหาตางๆ ในชุมชน และ
สังคม ตั้งแตกระบวนการผลิต จัดซื้อ และจําหนายสินคาออก

สูผูบริโภค เชน วัตถุประสงคในการแกปญหาสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคเพื่อผลิตสินคาท่ีราคาตําคุณภาพดีสูสังคม 
วัตถุประสงคในการชวยเหลือกลุมชุมชน เปนตน ดังนั้น หาก
องคกรตองการดาํเนนิตามแนวคดิวสิาหกจิเพือ่สงัคม ควรเริม่
จากกําหนดวัตถุประสงคเพื่อสังคมอยางชัดเจน ดวยการ
ดําเนินงานขององคกรที่สามารถขับเคลื่อนได เริ่มปฏิบัติและ
ตระหนกัเพือ่สงัคมอยางสมาํเสมอ  และผูมสีวนไดสวนเสยีของ
บริษัทรวมถึงลูกคาของบริษัทจะมีมุมมองกับองคกรในภาพ
ลักษณที่ดี ทั้งนี้ หากบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ
ตองการทําวิสาหกิจเพื่อสังคม ควรจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมที่
ไมแสวงหาผลกําไร เพือ่เกิดความคลองตวัในการดาํเนนิงานสู
สังคมที่ชัดเจนขึ้น กลาวอีกนัยหนึ่งคือ องคกรอาจยึดหลัก
ทฤษฎีแนวคิดเดิมคอื “การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม” เพราะ
เปนการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมเชนเดียวกับ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเชนกัน แตแตกตางตรงวัตถุประสงคชวง
เริม่ตนธรุกจิ และพจิารณาขนาดขององคกรปจจบุนัทีส่ามารถ
ดําเนินงานไดเปนหลัก ดังนั้น การปรับองคกรสูวิสาหกิจเพื่อ
สังคม องคกรควรเริ่มจากแนวคิดดังนี้ 1) มีเปาหมายการ
ดําเนินธุรกิจหรือกิจการขององคกรเพื่อสังคมอยางแทจริง 
2) รายไดขององคกรตองมัน่คงไมเสีย่งหรือมคีวามเส่ียงตาํ จงึ
จะสามารถชวยเหลือสังคมได 3) การดําเนินกิจการคํานึงถึง
การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 4) กําไรที่ไดตองคืนสูสังคม และ
อยูรวมกันไดดวยกําไรที่ยุติธรรม และ 5) กิจการที่ดําเนินตอง
โปรงใสตรวจสอบได  
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