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บทคัดย่อ

	 นวัตกรรมทางสังคมเป็นแนวความคิด	และการด�าเนินการเพื่อน�าเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญตามความต้องการของชุมชน	ซึ่ง	
บทความนี้ใช้ข้อมูลจาก	63	ประเทศ	ในปี	พ.ศ.	2533	พ.ศ.	2538	และพ.ศ.	2543	แสดงให้เห็นว่าประโยชน์ของนวัตกรรมทางสังคมไม่ได้
มีแค่เพียงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร	แต่ยังส่งผลประโยชน์ถึงการพัฒนาประเทศในรูปแบบของคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว	และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	 เช่น	 นวัตกรรมทางสังคมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของรัฐบาลจะส่งผลให้ประชากรมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น	 และมีอัตราการตาย
ของทารกแรกเกิดลดน้อยลง

Abstract

	 Social	innovation	is	a	concept,	implemented	to	foster	major	changes	to	meet	social	needs.	This	article	employed	
cross	country	data	from	63	countries	in	1990,	1995	and	2000	to	illustrate	the	benefits	of	social	innovation	on	health	status	
and	environmental	quality.	The	study	finds	that	social	innovation	that	improves	the	government	effectiveness	will	also	
increases	life	expectancy	and	decrease	infant	mortality	rate.		In	other	words,	social	innovation	is	good	for	organization,	
society,	and	country	development.

บทน�า

	 ในโลกยุคปัจจุบัน	เราสามารถพบเห็นผลจากนวัตกรรมทางสังคมได้ทั่วไปรอบตัวเรา	ตั้งแต่กลุ่มองค์กรช่วยเหลือตนเอง	สายด่วน
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ	สถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชน	องค์กรผู้บริโภค	รวมไปถึง	มหาวิทยาลัยเปิดและศาลชุมชน	ซึ่งนวัตกรรมทาง
สังคมที่กล่าวมาข้างต้นนั้น	เกิดขึ้นตามความต้องการของชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นไป	บทความนี้จะเน้น
ให้เห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของนวัตกรรมทางสังคมที่มีต่อสังคม	 และการพัฒนาของประเทศในแง่มุมที่นอกเหนือไปจากการน�า
ประโยชน์ที่ได้จากวัตถุประสงค์พื้นฐาน	 โดยเนื้อหาข้างต้นจะเริ่มจากการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคม	 ความแตก
ต่างระหว่างนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมทางธุรกิจ	ความส�าคัญของนวัตกรรมทางสังคม	รวมไปถึงการศึกษาหาความสัมพันธ์ของ
นวตักรรมทางสงัคมและดชันชีีว้ดัการพฒันาทางสขุภาพและสิง่แวดล้อมโดยใช้ข้อมลูจากประเทศต่างๆ	เพือ่แสดงถงึการศกึษาเชงิประจกัษ์
และเน้นให้เห็นถึงความส�าคัญของนวัตกรรมทางสังคมต่อการพัฒนาประเทศ	บทความนี้เน้นนวัตกรรมทางสังคมสองเรื่องใหญ่	เรื่องแรก
คือ	ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมองค์กรและคุณภาพชีวิต	เรื่องที่สองคือ	ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมทางสังคม
ที่ส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) คืออะไร

	 ค�าจ�ากัดความของนวัตกรรมทางสังคมมีมากมายขึ้นอยู่กับสถาบันที่ให้ค�าจ�ากัดความ	แต่ใจความส�าคัญของนวัตกรรมทางสังคม
คือวิธีการ	หลักการ	แนวความคิดและโครงสร้างที่เป็นที่ต้องการของสังคม	อาทิ	ระบบการศึกษา	การพัฒนาชุมชน	และสุขภาพ	รวมไป
ถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีอารยธรรม	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 นวัตกรรมทางสังคมคือนวัตกรรมใหม่ทางความคิดที่พัฒนาสังคมและช่วยเสริม
สร้างความสามารถทางสังคม	(Caulier-Grice,	2010)	ทั้งนี้	นวัตกรรมทางสังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสถาบัน	โครงสร้างขององค์กร	
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และระบบขัน้พืน้ฐานเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น	และพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน	(Edgington,	2010)	เช่น	การ
ให้สนิเชือ่แก่องค์กรทีท่�ากจิกรรมเพือ่สงัคม	การศกึษาทางไกล	การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและนโยบายของรัฐบาล	 โดยสรุปแล้ว
นวัตกรรมทางสังคมจะแสดงถึงรูปแบบของการสร้างสรรค์ที่จะน�า
ไปสูก่ารปฏริปูสถาบนั	หน่วยงาน	หรอืนโยบายใหม่ๆ	(Damanpour,	
1991;	Drazin,	Glynn,	&	Kazanjian,	1999;	Gryskiewicz,	2000)

ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทาง

สังคม

	 โดยทั่วไปแล้ว	 นวัตกรรมทางธุรกิจจะเป็นนวัตกรรมที่
เกีย่วข้องกบัการแสวงหาก�าไร	หรอืการสร้างความคดิใหม่เพือ่ทีจ่ะ
น�าไปสู่ผลก�าไรทางธุรกิจ	 ซึ่งส่วนมากจะประกอบด้วยนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี	 หรือนวัตกรรมทางองค์กร	 ซึ่งรวมถึงยุทธวิธีการ
บริหารบริษัท	 โดยนวัตกรรมทางธุรกิจจะเน้นเรื่องการปรับปรุง
ประสทิธภิาพของบรษิทัซึง่จะเป็นประโยชน์ทัง้กบับรษิทัเองรวมไป
ถึงผู้บริโภคและบริษัทคู่แข่งผ่านทาง	innovation	spillovers	(Pol	&	
Ville,	2009)
	 ในขณะเดียวกัน	 ค�าจ�ากัดความของนวัตกรรมทางสังคม
ยงัค่อนข้างหลากหลายและก�ากวม	แต่ส่วนมากแล้วนวตักรรมทาง
สงัคมจะรวมถงึนวตักรรมทัง้หลายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคณุภาพชวีติ
ของประชากร	ทัง้นี	้ในชวีติประจ�าวนัจะสามารถพบเหน็นวตักรรม
ทางสังคมได้ชัดเจนมากขึ้นผ่านทางการปรับตัวโครงสร้างองค์กร	
เนื่องจากโครงสร้างองค์กรแบบเก่าไม่เหมาะสมเมื่อมีการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี	จงึกล่าวได้ว่า	นวตักรรมทางธรุกจินัน้
สามารถน�าไปสู่นวัตกรรมทางสังคมในล�าดับต่อไป	 โดยส่วนมาก
นวัตกรรมทางสังคมจะคาบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สถาบัน	การปรับปรุงสาธารณูปโภค	หรืองานบริการสังคมที่จะส่ง
ผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	 อย่างไรก็ดี	 เราจะเห็นได้ว่า	
นวัตกรรมทางธุรกิจนั้น	 ไม่จ�าเป็นต้องเป็นนวัตกรรมทางสังคม
เสมอไป	 อาทิ	 นวัตกรรมหนึ่งให้ผลก�าไรทางธุรกิจแต่อาจส่งผล	
กระทบทางสิง่แวดล้อมต่อชมุชน	เป็นต้น	ในทางกลบักนั	นวตักรรม
ทางสงัคมนัน้	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นนวตักรรมทางธรุกจิทีมุ่ง่เน้นแต่ผล
ก�าไร	 อาทิ	 โครงการ	Clean	Up	the	World	 ของ	The	United	
Nations	 Environmental	 Program	 ซึ่งเป็นโครงการรักษา											
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีอาสาสมัครเกินกว่า	35	ล้านคนจาก	120	
ประเทศทั่วโลก	 การศึกษานี้จะเน้นถึงความส�าคัญของผลของ
นวัตกรรมทางสังคมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของรัฐบาล	 ผ่านทางการ
ปรบัปรงุโครงสร้างทีม่ต่ีอคณุภาพชวีติของประชากร	และการมชีวีติ
ของประชาชน	และความส�าคัญของผลของนวัตกรรมทางสังคมที่

มีต่ออัตราการเข้าศึกษาที่ส่งผลต่อระดับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

ผลของนวัตกรรมทางสังคมต่อคุณภาพชีวิต

	 เนื้อหาส่วนนี้เน้นถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
นวัตกรรมทางสังคมที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของรัฐบาลและคุณภาพ
ชีวิตของประชากร	 โดยใช้ข้อมูลรายประเทศจ�านวน	63	ประเทศ
ทั่วโลกในปี	พ.ศ.	2533	พ.ศ.	2538	และ	พ.ศ.	2543	โดยข้อมูล
คุณภาพชีวิตของประชากรที่ใช้ในการศึกษานี้คือ	 อายุคาดหมาย
เฉลีย่ของคน	(life	expectancy	rate)	และอตัราการตายของทารก
แรกเกิด	 (infant	mortality	 rate)	 จากฐานข้อมูล	Word	
Development	 Indicator	 ส่วนข้อมูลที่ใช้แสดงนวัตกรรมทาง	
สงัคมทีช่่วยเพิม่ศกัยภาพและการปรบัปรงุโครงสร้างรฐับาลนัน้	คอื
ตวัชีว้ดัประสทิธผิลของภาครฐั	(government	effectiveness)	และ
ดชันกีารควบคมุปราบปรามคอรปัชัน่	(control	of	corruption)	จาก	
Kaufmann,	Kraay	และ	Mastruzzi	(2007)
	 อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนหรือระยะเวลาของการมีชีวิต
อยู่	 หมายถึงอายุโดยเฉลี่ยของประชากรที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่	 ใน
ขณะที่อัตราการตายของทารกแรกเกิด	หมายถึงจ�านวนทารกแรก
เกดิทีเ่สยีชวีติก่อนอายถุงึหนึง่ปีต่อจ�านวนทารกแรกเกดิ	1,000	คน	
ทัง้อายคุาดหมายเฉลีย่ของคนและอตัราการตายของทารกแรกเกดิ
เป็นดชันทีีใ่ช้ในการชีว้ดัระดบัสขุภาพในระดบัประเทศ	นอกจากนี้
ตัวชี้วัดประสิทธิผลของภาครัฐ	หมายถึง	ตัววัดของการให้บริการ
ประชาชน	 คุณภาพของระบบราชการ	 และประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินนโยบาย	โดยตัวชี้วัดดังกล่าวนี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง	-2.5	ถึง	
2.5	 ค่าที่สูงกว่าแสดงถึงโครงสร้างภาครัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่า	ในขณะที่ดัชนีการควบคุมปราบปรามคอรัปชั่น	หมายถึง	
ตัววัดความโปร่งใสของสถาบัน	โดยดัชนีนี้จะมีค่าอยู่ระหว่าง	-2.5	
ถึง	2.5		ทั้งนี้ค่าที่สูงกว่าจะแสดงถึงโครงสร้างรัฐบาลที่มีความ
โปร่งใสมากกว่า	ทัง้นี	้นวตักรรมทางสงัคมทีช่่วยเพิม่ศกัยภาพของ
รัฐบาลหรือองค์กรผ่านทางการปรับปรุงโครงสร้าง	 จะส่งผลให้ทั้ง	
ตัวชี้วัดประสิทธิผลของภาครัฐและดัชนีการควบคุมปราบปราม
คอรัปชั่นสูงขึ้น		
	 ในการศึกษานี้จะใช้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแสดงความ
สมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชวีติของคนในประเทศและนวตักรรมทาง
สังคมที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างองค์กร	โดยภาพที่	1	แสดงถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างอายุคาดหมายเฉลี่ยของประชากรและนวัตกรรม
ทางสังคมที่ส่งผลให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 จากรูปจะ
เห็นได้ว่านวัตกรรมทางสังคมที่ช่วยให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น	 มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับอายุคาดหมายเฉลี่ยของ
ประชากร
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ภาพที่ 1	ความสัมพันธ์ระหว่างอายุคาดหมายเฉลี่ยประชากร	(life	
expectancy)	 และประสิทธิภาพของรัฐบาล	 (government	
effectiveness)

ที่มา:	Kaufmann,	Kraay	และ	Mastruzzi	(2007)

	 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	 คุณภาพชีวิตของประชากรที่วัดโดย
การมีชีวิตยืนยาวขึ้นจะสูงขึ้นได้หากมีนวัตกรรมทางสังคมที่ช่วย
เปลี่ยนโครงสร้าง	และสร้างประสิทธิภาพของรัฐบาลให้ดีขึ้น
	 ในทางกลับกัน	 ภาพที่	 2	 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
นวัตกรรมทางสังคมที่ส่งผลให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
และอตัราการตายในทารกแรกเกดิลดลง	จากรปูจะเหน็ได้ว่า	อตัรา
การตายในทารกแรกเกดิจะลดน้อยลงหากมนีวตักรรมทางสงัคมที่
ช่วยเปลี่ยนโครงสร้าง	 และสร้างประสิทธิภาพของรัฐบาลให้ดีขึ้น	
ซึ่งสอดคล้องกับภาพที่	1

ภาพที่ 2	 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตายของทารกแรกเกิด	
(infant	mortality	rate)	และประสทิธภิาพของรฐับาล	(government	
effectiveness)

ที่มา:	Kaufmann,	Kraay	และ	Mastruzzi	(2007)

ในขณะเดียวกัน	 ภาพที่	3	 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอายุ
คาดหมายเฉลี่ยของประชากรและดัชนีการควบคุมปราบปราม
คอรัปชั่น	 แสดงผลสนับสนุนผลจากนวัตกรรมทางสังคมว่า	
นวัตกรรมทางสังคมที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างและควบคุมการ
คอรัปชั่น	จะช่วยส่งผลให้ประชากรมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น	นอกจากนี้	
ภาพที่	4	ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการตายของทารก
แรกเกิดและดัชนีการควบคุมปราบปรามคอรัปชั่น	 แสดงผล
สอดคล้องกับการศึกษาข้างต้น	 กล่าวคือ	 นวัตกรรมทางสังคมที่
ช่วยปรับปรุงโครงสร้างและควบคุมการคอรัปชั่นจะช่วยให้อัตรา
การตายของทารกแรกเกิดลดลง

ภาพที่ 3	ความสัมพันธ์ระหว่างอายุคาดหมายเฉลี่ยของประชากร	
(life	expectancy)	 และการควบคุมการคอรัปชั่น	(control	of	
corruption)

ที่มา:	Kaufmann,	Kraay	และ	Mastruzzi	(2007)

ภาพที่ 4	 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดของทารกแรกเกิด	
(infant	mortality)	 และการควบคุมการคอรัปชั่น	 (control	of	
corruption)

ที่มา:	Kaufmann,	Kraay	และ	Mastruzzi	(2007)
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ผลของนวัตกรรมทางสังคมต่อการลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

	 จากการน�าเสนอข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 นวัตกรรมทางสังคมที่ช่วยส่ง
เสรมิการปรบัโครงสร้างของสถาบนั	จะส่งผลดต่ีอคณุภาพชวีติของประชากร
ในรปูแบบของการมชีวีติทีย่นืยาวขึน้	และอตัราการตายในทารกแรกเกดิทีล่ด
น้อยลง	ส่วนต่อไปนี้จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
และนวัตกรรมทางสังคมที่มีผลต่ออัตราการเข้าศึกษา	นวัตกรรมทางสังคมที่
ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการศกึษา	เช่น	การพฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั	การ
ผลติและพฒันาสือ่ใหม่ๆ	จะช่วยส่งเสรมิให้อตัราการเข้าศกึษาเพิม่สงูขึน้	ส่วน
ค่ามลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการศึกษานี้จะใช้ค่าปริมาณฝุ่นละออง	
(particulate	matter)	ซึ่งเป็นค่ามลพิษในอากาศ	เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง
เป็นปัญหามลภาวะทางอากาศของหลายประเทศทั่วโลก	 และปัญหาจากฝุ่น
ละอองยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรอย่างมาก	 โดยข้อมูลของทั้ง	
อตัราการเข้าศกึษา	และค่าปรมิาณฝุน่ละอองทีใ่ช้ในการศกึษานีร้วบรวมจาก
ฐานข้อมูลของ	World	Development	Indicator

ภาพที่ 5	ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละออง	(enrollment	rate)	และ
อัตราการเข้าศึกษา	(articulate	matter)

ที่มา:	Kaufmann,	Kraay	และ	Mastruzzi	(2007)

	 จากภาพที	่5	แสดงให้เหน็ว่าอตัราการเข้าศกึษาและปรมิาณฝุน่ละออง
มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกัน	 กล่าวคือ	 ถ้านวัตกรรมทางสังคมช่วย
กระตุน้ให้อตัราการเข้าศกึษาสงูขึน้	จะส่งผลให้ปรมิาณฝุน่ละอองทีเ่ป็นมลพษิ
ทางอากาศลดน้อยลง

บทสรุป

	 บทความนีช้ีใ้ห้เหน็ถงึความรูท้ัว่ไปและความส�าคญัของนวตักรรมทาง
สังคมที่มีต่อการปรับโครงสร้างทางสังคมและการพัฒนาประเทศ	นวัตกรรม
ทางสังคมเป็นแนวความคิดและการกระท�าที่เป็นที่ต้องการของสังคม	และมี
จุดประสงค์ที่พัฒนาทางสังคมไปในทางที่ดีขึ้น	 ทั้งนี้	 ผลประโยชน์ของ
นวตักรรมทางสงัคมนอกจากจะสร้างประสทิธภิาพแก่องค์กรหรอืชมุชนนัน้ๆ	
แล้ว	ยังส่งผลถึงการพัฒนาประเทศในด้านอื่น	เช่น	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	
และสิง่แวดล้อมซึง่สามารถเหน็ได้จากผลการศกึษาเชงิประจกัษ์จากบทความ
นี้	 จะเห็นได้ว่าเราควรให้การสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคม	 เพราะนอกจาก
จะส่งผลให้องค์กรท�างานอย่างมีประสิทธิผลแล้ว	ยังส่งผลประโยชน์ต่อเนื่อง
ไปถึงระดับชุมชน	สังคม	และประเทศเป็นล�าดับต่อไป
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