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บทคัดย่อ

	 แนวความคดิการประกอบการเพือ่สงัคม	เปน็นวตักรรมทางสงัคมทีผ่สมผสานทกัษะทางธรุกจิของผูป้ระกอบการเขา้กบัเปา้หมาย
ในการแก้ไขปัญหาสังคม	 ซึ่งการประกอบการเพื่อสังคม	 มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	 และแสวงหาโอกาส	 รูปแบบ	 และ 
วิธีการใหม่ๆ	 ในการเปลี่ยนแปลงสังคมมากกว่าการมุ่งเน้นสร้างผลกำาไรเพียงอย่างเดียว	 ดังนั้น	 การประกอบการเพื่อสังคมจึงเป็นทาง
เลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกัน 
อย่างรุนแรง	 นอกจากนี้ผู้ประกอบการในยุคใหม่ต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาธุรกิจและสังคม	 ตลอดจนการนำานวัตกรรมใหม่ๆ		 
มาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	 ควบคู่ไปกับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	 และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยรวมอย่าง
ยั่งยืน	

Abstract

 The concept of social entrepreneurship is viewed as a field of social innovation aligning entrepreneurial business 
skills with the goal of solving social problems.  Social entrepreneurship aims to develop economic and social sustainability 
through pursuing the opportunities, patterns, and innovative practices for those social changes rather than focusing on 
profitability.  Therefore, social entrepreneurship is an interesting alternative especially for new entrepreneurs to succeed in 
today’s competitive business environment.  In addition, new generation entrepreneurs should place an emphasis on business 
and social development, adopting an innovative approach, resolving economic and environment problems, and making 
a positive impact on sustainable social change as a whole.

บทนำา

 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และสถาบันการศึกษาแล้วว่า	 นวัตกรรมมีบทบาทสำาคัญ
อยา่งยิง่ตอ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	ทัง้นีน้กัเศรษฐศาสตรไ์ดป้ระเมนิแลว้วา่	50-80%	ของการเตบิโตทางเศรษฐกจิเกดิจากนวตักรรม
และความรู้ใหม่	 (Mair	&	Marti,	2006)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมทางสังคม	(Social	 Innovation)	 ซึ่งมีความหมายกว้างๆ	 ว่า	 
“ความคิดใหม่ๆ	ที่สามารถนำามาใช้ในการตอบสนองเป้าหมายทางสังคม”		หรือหมายถึง	“กิจกรรมและบริการใหม่ที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของสังคมเป็นหลัก	 โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม”	(Mulgan,	2007)	 นิยามดังกล่าวได้แยกความแตกต่าง
อย่างชัดเจนระหว่าง	นวัตกรรมทางสังคม	และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ	(ฺBusiness	Innovation)	ที่มุ่งแสวงหาผลกำาไรและเผยแพร่ผ่านองค์กร
ที่เน้นการสร้างผลกำาไรสู่องค์กรของตนเอง	 นวัตกรรมทางสังคมมีหลากหลายรูปแบบ	 ได้แก่	 การออกแบบ	(Design)	 เทคโนโลยี	
(Technology)	การประกอบการเพือ่สงัคม	(Social	Entrepreneurship)	นโยบายสาธารณะ	(Public	Policy)	การพฒันาชมุชน	(Community	
Development)	และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	(Social	Movement)		นอกจากนี้นวัตกรรมทางสังคมไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะในธุรกิจ
ที่ไม่แสวงผลกำาไร	 เช่น	 สถาบันการศึกษา	 มูลนิธิ	 วัด	 สหกรณ์	 และองค์กรการกุศลต่างๆ	 แต่นวัตกรรมทางสังคมที่มีอยู่มากมายทั้ง 
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ในอดีตจนถึงปัจจุบัน	ยังถูกขับเคลื่อนโดยหน่วยงานต่างๆ	ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน	 อาทิ	 หน่วยงานทางการเมืองและรัฐบาล	
เช่น	 การให้บริการสาธารณสุขรูปแบบใหม่	 หน่วยงานด้าน
การเกษตร	 เช่น	 อาหารเกษตรอินทรีย์	 หน่วยงานด้านการตลาด	
เช่น	โปรแกรมโอเพนซอร์ส		หน่วยงานด้านการเงิน	เช่น	สหกรณ์
ออมทรพัย	์หนว่ยงานดา้นการศกึษา	เชน่	รปูแบบการสอนและการ
อนุบาลเด็กแนวใหม่	และการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ	เช่น	กลุ่ม
สิทธิมนุษยชน	กลุ่มสตรี	กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น		

แนวคิดและความหมายของการประกอบการเพื่อสังคม

	 ทั้งนี้นวัตกรรมทางสังคมที่กำาลังได้รับการสนใจจากทุก 
ภาคสว่นอยา่งกวา้งขวางในปจัจบุนั	คอื	การประกอบการเพือ่สงัคม	
(Social	 Entrepreneurship)	 (Martin	&	Novicevic,	2010)	 
จากการศึกษาวิจัยทางด้านการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม	
(Social	Entrepreneur)	 ในหลายๆ	 ประเทศ	 พบว่า	 การเป็น 
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม	นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม	 ช่วยสร้างงาน	 สร้างรายได้	 และทำาให้คนในชุมชนมี 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	และยังมีผลพวงทำาให้เศรษฐกิจของประเทศมี
การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน	(Harding,	2006)	 นอกจากนี้	
มหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก	 เช่น	 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 
สแตนฟอรด์	เคมบรดิจ	์และออกซฟ์อรด์	ไดเ้พิม่สาขาการประกอบ

การเพื่อสังคมเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน	 เพื่อประยุกต์ 
แนวความคดิสาขานีใ้นการดำาเนนิธรุกจิพรอ้มทัง้แกไ้ขปญัหาสงัคม
ที่เกิดขึ้นจริง	จึงทำาให้แนวความคิดนี้แพร่หลายไปยังมหาวิทยาลัย
ตา่งๆ	ทัว่โลก	โดยเชือ่วา่การประกอบธรุกจิเพือ่สงัคมสามารถเปน็
อกีหนทางหนึง่ในการแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
อยา่งมปีระสทิธภิาพ	โดยไมต่อ้งพึง่หนว่ยงานในภาครฐัเพยีงอยา่ง
เดียว	(เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์,	2550)	ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการ
ดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)	ได้รับการกล่าวถึงใน
ครั้งแรก	โดย	Peter	Drucker	(1979)	ว่าเป็นธุรกิจที่ทำาหน้าที่ทาง
ด้านสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	อาทิ	หน่วยงานทั้งในภาค
รฐัและภาคเอกชนทีจ่ดัตัง้ขึน้มาเพือ่สนองความตอ้งการของสงัคม
และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	 และ	Goldenberg	
(2004)	ได้ให้คำาจำากัดความ	ผู้ประกอบการเพื่อสังคม	คือ	ผู้สร้าง
นวตักรรมใหมใ่นสงัคม	ตลอดจนเปน็ผูส้รรคส์รา้งสนิคา้และบรกิาร
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม	จากการศึกษาของ	Byers	
และคณะ	 (2011)	 ได้จำาแนกประเภทของการประกอบการ	
(Entrepreneurial	Ventures)	ไว้	5	ประเภทอย่างชัดเจนตามราย
ได	้ขนาด	ลกัษณะ	และวตัถปุระสงคข์องกจิการ	ไดแ้ก	่ธรุกจิขนาด
ย่อม	 ธุรกิจเฉพาะกลุ่ม	 ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด	 ธุรกิจที่ 
ไม่แสวงผลกำาไร	 และธุรกิจที่มีผู้ประกอบการอยู่ภายในองค์กร	 
ดังตารางที่	1	 โดยการประกอบกิจการส่วนใหญ่	 มีวัตถุประสงค์ 
 

ตารางที่ 1	ประเภทของการประกอบการ

ประเภท
การเติบโต
ของรายได้

ขนาด ลักษณะ วัตถุประสงค์

1. ธุรกิจขนาดย่อม
			(Small		Business)

ช้า เล็ก เจ้าของคนเดียว	และ
เป็นธุรกิจในครอบครัว

แสวงหาความอิสระและความมั่งคั่ง
ให้แก่ตนเองและหุ้นส่วน	โดยการตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภค

2. ธุรกิจเฉพาะกลุ่ม
			(Niche)

ช้า-ปานกลาง เล็ก-ปานกลาง ใช้โอกาสหรือตลาดที่มี
อยู่อย่างจำากัด

แสวงหาการเติบโตอย่างมั่นคงของ
กิจการและรายได้ที่ดี

3. ธุรกิจเติบโตแบบ  
   ก้าวกระโดด
			(High	Growth)

เร็ว ปานกลาง-ใหญ่ ต้องการการลงทุนสูง	ที่
สามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่	

มุ่งสร้างธุรกิจใหม่หรือนวัตกรรมใหม่
ที่สำาคัญ	

4. ธุรกิจที่ไม่แสวงผลก�าไร 
			(Nonprofit	Organization)

ช้า เล็ก-ปานกลาง ให้บริการแก่สมาชิก
หรือสังคม

มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคม

5. ธุรกิจที่มีผู้ประกอบการ
   อยู่ภายในองค์กร   
			(Corporate	New	Venture)

ปานกลาง-เร็ว ใหญ่ เป็นหน่วยงานอิสระของ
องค์กร

มุ่งสร้างหน่วยธุรกิจใหม่หรือ
นวัตกรรมใหม่ที่สำาคัญ	หรือขยาย
หน่วยงานขององค์กร

ที่มา: Byers,	T.H.,	Dorf,	R.C.,	&	Nelson,	A.	J.	(2011).	Technology	venture:	From	idea	to	enterprise,	3	rd	Ed.	Singapore:	McGraw-Hill,	180.



Executive Journal18

ในการ	ดำาเนนิธรุกจิทีเ่นน้สรา้งความมัง่คัง่และความเตบิโตของผล
กำาไรใหแ้กเ่จา้ของกจิการและหุน้สว่น	ยกเวน้ธรุกจิทีไ่มแ่สวงหาผล
กำาไร	ทีมุ่ง่สรา้งประโยชนใ์หแ้กส่งัคมโดยรวม	ดงันัน้	การประกอบ
การเพือ่สงัคม	มุง่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของสงัคมเปน็หลกั
ในการดำาเนินธุรกิจ	จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำาไร
	 นอกจากนี้	Dees	(2001)	และ	Drayton	(2006)	ได้กล่าว
ถึงผู้ประกอบการเพื่อสังคมว่า	 เป็นผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม	ซึ่งสอดคล้องกับนิยามบางส่วนในรายงาน
ของ	Global	Entrepreneurship	Monitor:	GEM	ที่ศึกษากิจกรรม
ของผูป้ระกอบการทัว่โลก	ไดใ้หน้ยิาม		การประกอบการเพือ่สงัคม	
หมายถึง	ผู้ประกอบการที่ตระหนักถึงปัญหาของสังคมและสรรหา
แนวทางใหม่ๆ	 ในการแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่าทางสังคม		
ตลอดจนทำาหน้าที่เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนที่พยายาม
ใช้โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่หรือสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆ	เพื่อ
ประโยชนข์องสงัคม	โดยมุง่หวงัเพือ่สนองความตอ้งการของสงัคม
หรือชุมชนมากกว่าการมุ่งสร้างผลกำาไรในเชิงธุรกิจคืนสู่ผู้ถือหุ้น	
(Harding,	2006)	กล่าวโดยสรุป	นิยามของการเป็นผู้ประกอบการ
จะมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนสู่สังคม	(Mair	&	Marti,	
2006)	การแกไ้ขปญัหาสงัคม	(Drayton,	2006)	และนยิามสว่นใหญ่
จะกล่าวเป็นนัยถึงการแสวงหาและใช้โอกาสในการพัฒนาและ
เปลีย่นแปลงสงัคมมากกวา่การมุง่เนน้สรา้งผลกำาไรเพยีงอยา่งเดยีว	
(Zahra	et	al.,	2009)		แนวความคิดการประกอบการเพื่อสังคม	จึง
เปน็นวตักรรมทางสงัคมทีอ่าศยัทกัษะทางธรุกจิของผูป้ระกอบการ	
ผสมผสานเข้ากับเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน	
สังคม	 หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 ดังนั้น	 การประกอบการเพื่อ
สังคมจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งของผู้ประกอบการใหม่ที่
ต้องการประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน	โดย
ผูป้ระกอบการยคุใหมต่อ้งใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาธรุกจิอยา่ง
ยั่งยืน	ตลอดจนการนำานวัตกรรมใหม่ๆ		มาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	
ควบคู่ไปกับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	และส่ง
ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืน	

ขอบเขตของการประกอบการเพื่อสังคม 

	 แนวทางสำาหรับการประกอบการเพื่อสังคมนั้น	 มีหลาก
หลายรูปแบบ	โดยเน้นที่การสร้างประโยชน์สู่สังคม	การใช้โอกาส
และแนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และนำาไปใช้ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม	เช่น	การจ้างงาน	หรือการสร้างราย
ได้ให้แก่ชุมชน	 เป็นต้น	(Drainmin,	2004)	 จากนิยามของการ
ประกอบการเพื่อสังคม	 ซึ่งส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า	 การไม่แสวงผล
กำาไรเปน็คณุลกัษณะเฉพาะทีส่ำาคญัของการเปน็ผูป้ระกอบการทาง

สังคม	แต่มีนักวิชาบางกลุ่มโต้แย้งว่า	 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อ
สังคมไม่จำาเป็นต้องเน้นที่การไม่แสวงหากำาไรเท่านั้น	 แต่การ
ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมเป็นไปได้ทั้งประเภทที่แสวงหากำาไรและ
ไม่แสวงหากำาไร	 โดยยึดถือการตอบแทนประโยชน์สู่สังคมเป็น
แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ	พยายามกระจายรายได้สู่หน่วยผลิต
ในกลุ่มสังคม	คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	เอื้อเฟื้อแบ่งปัน	
กระจายขอ้มลูขา่วสาร	ความรูแ้ละวทิยาการในหมูส่มาชกิ	รวมทัง้	
นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ๆ	 เข้ามาเป็นส่วน
ประกอบในการลดตน้ทนุการผลติ	และใชท้รพัยากรการผลติตา่งๆ	
ใหเ้กดิความคุม้คา่มากทีส่ดุ	การประกอบธรุกจิเพือ่สงัคมมกัจะเนน้
ทีค่ณุคา่ในตวัมนษุยแ์ตล่ะบคุคลมากกวา่ฐานะรายได	้ศกัยภาพใน
การผลิตของแต่ละบุคคลจะถูกนำามาออกมาใช้งานในฐานะผู้เป็น
เจ้าของหน่วยผลิตของสังคม	(บริษัทโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส,	2551)	
การประกอบการเพื่อสังคมจึงสามารถก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
และการพัฒนาสังคมที่ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ	(Martin	&	Novicevic,	2010)
	 การประกอบการเพือ่สงัคมนัน้มจีดุมุง่หมายเดยีวกบัองคก์ร
การกศุลทีมุ่ง่ชว่ยเหลอืสงัคม	แตจ่ะอยูก่ึง่กลางระหวา่งองคก์รการ
กุศลที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อสังคมเพียงอย่างเดียว	กับองค์กรธุรกิจ
ที่มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การสร้างผลกำาไร	โดยการประกอบการเพื่อ
สงัคมนัน้	จะมุง่เนน้ทัง้ในดา้นของการพฒันาสรา้งสรรคส์งัคมและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำากำาไรเพื่อนำาไปใช้ในกิจกรรมเพื่อ
สังคมต่อไป	(พสุ	 เดชะรินทร์,	2552)	ตัวอย่างของผู้ประกอบการ
เพือ่สงัคมทีส่ามารถชว่ยเหลอืสงัคมและสรา้งผลตอบแทนใหธ้รุกจิ
อย่างยั่งยืน	ได้แก่	ท่านโมฮัมมัด	ยานุส	ซึ่งเป็นนายธนาคารและ
นกัเศรษฐศาสตรช์าวบงักลาเทศ	ทา่นไดก้อ่ตัง้และบรหิารธนาคาร
เพื่อคนจน	โดยริเริ่มและพัฒนาแนวคิด	“ไมโครเครดิต”	หรือการ
ให้กู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำาประกัน	 ซึ่งมีผลทำาให้ประชน
ชนผู้ยากจนในชนบทจำานวนมาก	 ได้มีโอกาสได้กู้ยืมเงินดอกเบี้ย
ต่ำาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ	 ทำาให้มีสภาพความเป็นอยู่และ
ฐานะที่ดีขึ้น	 ในขณะเดียวกันธุรกิจของท่านยานุสได้ขยายสาขา
เติบโตไปอย่างต่อเนื่องและมีฐานลูกค้ากว่า	25	 ล้านคนทั่วโลก	
ทำาให้ท่านยานุสได้รับรางวัลโนเบลในปี	2006	(Martin	&	Osberg,	
2007)	 สำาหรับตัวอย่างผู้ประกอบการเพื่อสังคมในประเทศไทยมี
มากมาย	อาทิ	 กรณีของร้านภูฟ้า	 ที่มีเป้าหมายการดำาเนินงานที่
มุ่งสร้างวงจรการตลาดที่มีประสิทธิภาพระหว่างชุมชนในท้องถิ่น
ทุรกันดารกับผู้บริโภค	 พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น	 พัฒนาอาชีพให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร	 รวมถึงการ
พัฒนาชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	(พสุ	เดชะรินทร์,	2552)	
รวมไปถึง	นิตยสาร	BE	Magazine	ซึ่งเป็นนิตยสารเพื่อสังคมเล่ม
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แรกของเมืองไทยที่มุ่งช่วยเหลือคนขาดโอกาสในสังคม	 โดยการ
สร้างอาชีพให้คนยากจนไร้ที่อยู่อาศัยสามารถรับนิตยสารไปขาย
เพื่อแก้ปัญหาขอทานไปจนถึงคนเร่ร่อนไร้อาชีพ	 	 ทั้งนี้	 ผู้ก่อตั้ง
นิตยสารดังกล่าวได้เล็งเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ในการทำา
ธรุกจิเพือ่สงัคมในเมอืงไทย	เพราะคนไทยมเีมตตา	นยิมชว่ยเหลอื
เกือ้กลูและการให	้และเขามคีวามเชือ่วา่	ธรุกจิเปน็ระบบทีส่ามารถ
นำามาใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้รวดเร็วที่สุด	(อิศรา	 พนาราม,	
2553)	การประกอบการเพื่อสังคมไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือผู้ขาด
โอกาสเท่านั้น	 แต่ยังเป็นการสอนให้คนเหล่านั้นรู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง	ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมอย่างยั่งยืน
	 นอกจากนี	้แนวคดิของการประกอบการเพือ่สงัคม	(Social	
Entrepreneurship)	มคีวามคลา้ยคลงึกบัแนวคดิของการประกอบ
การหรอืการเปน็เจา้ของธรุกจิทัว่ไป	(Entrepreneurship)	เนือ่งจาก	
ทั้งการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมและการประกอบการนั้น	ผู้ดำาเนิน
การจะต้องเป็นผู้ประกอบการ	(Entrepreneur)	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิต
วิญญาณผู้ประกอบการ	 รู้จักมองหาและใช้โอกาส	 มีความมุ่งมั่น	
การมุ่งเน้นความสำาเร็จ	กล้ารับความเสี่ยง	มีความคิดสร้างสรรค์	
สามารถคดิคน้นวตักรรมใหมใ่นดำาเนนิธรุกจิหรอืในการสรา้งธรุกจิ
ใหม่	(Sukasame	&	Lee,	2008)	ดังนั้น	แนวคิดทั้งสองจึงสามารถ
ขบัเคลือ่นการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม	แตก่ารประกอบการ
เพือ่สงัคมนัน้สามารถชว่ยแกไ้ขปญัหาทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม
ไดโ้ดยตรง	ในขณะทีก่ารประกอบการจะชว่ยแกป้ญัหาดงักลา่วทาง
อ้อมเท่านั้น	 นอกจากนี้	 การประกอบธุรกิจเพื่อสังคมและการ
ประกอบการ	 มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนที่เป้าหมายในการ
ดำาเนินธุรกิจ	 โดยที่การเป็นผู้ประกอบการ	 มีเป้าหมายในความ
สำาเร็จอยู่ที่การสร้างความมั่งคั่งและผลกำาไรสูงสุดให้แก่เจ้าของ
กจิการหรอืผูถ้อืหุน้เปน็หลกั	ในทางตรงกนัขา้ม	การเปน็ผูป้ระกอบ
การเพื่อสังคม	ทั้งในส่วนที่แสวงหากำาไรและไม่แสวงหากำาไร	ต่าง
ยึดแนวทางด้านพัฒนาสังคมเป็นหลัก	 ส่วนผลกำาไรที่เกิดจาก
ดำาเนนิการนัน้	จะถกูนำากลบัมาลงทนุเพือ่ทำาพนัธกจิทางดา้นสงัคม
ตอ่ไป	มากกวา่ทีจ่ะนำาผลตอบแทนไปกระจายใหแ้กเ่จา้ของกจิการ
หรือผู้ถือหุ้น	(Boschee	&	McClurg,	2003)
	 ทัง้นีก้ารประกอบการเพือ่สงัคม	(Social	Entrepreneurship:	
SE)	 และการดำาเนินธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	
(Corporate	Social	Responsibility:	CSR)	มีเป้าหมายที่คล้ายคลึง
กัน	กล่าวคือ	มุ่งที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	แต่การดำาเนิน
ธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	นอกจากจะพยายามสร้าง
การยอมรับความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมแล้ว	
ยังเป็นการสร้างฐานลูกค้าของตนในอนาคต	ซึ่งสุดท้ายจะนำาไปสู่
ความสามารถในการแข่งขันและผลกำาไรที่เพิ่มขึ้นขององค์กร

นั่นเอง	 การดำาเนินธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจึง
สามารถนำาพาองค์กรธุรกิจไปสู่ความสำาเร็จด้านการเงินและผล
ประกอบการที่ดี	ในขณะที่การประกอบการเพื่อสังคม	มีเป้าหมาย
สุดท้ายเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยที่ผลตอบแทนที่ได้มานั้นจะนำากลับไป
ตอบแทนสู่สังคม	 ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		 
การประกอบการเพือ่สงัคมจงึมขีอบเขตบางสว่นทีค่ลา้ยคลงึกบัการ
ดำาเนินธุรกิจที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	 การประกอบการ	
และองค์กรการกุศล	 แต่การประกอบการเพื่อสังคมมีขอบเขตที่
กว้างกว่าแนวคิดที่กล่าวมาในข้างต้น	 โดยครอบคลุมการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเป็นระบบทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม

บทสรุป

	 แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคมทั้งในส่วนที่แสวงหา
กำาไรและไม่แสวงหากำาไร	 ต่างยึดแนวทางด้านการพัฒนาสังคม
เปน็หลกัในการขบัเคลือ่นธรุกจิ	คำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	
ใช้โอกาส	 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดความมั่งคั่งยั่งยืน	 ดังนั้น	 การประกอบ
การเพือ่สงัคม	จงึเปน็นวตักรรมทางสงัคมรปูแบบใหมท่ีผ่สมผสาน
ความลงตวัระหวา่งการใชท้กัษะทางธรุกจิของผูป้ระกอบการผนวก
เขา้กบัเปา้หมายในการแกไ้ขปญัหาสงัคมอยา่งเปน็ระบบและยัง่ยนื	
ทัง้นีผู้ป้ระกอบการยคุใหมท่ีต่อ้งการประสบความสำาเรจ็	จงึจำาเปน็
ต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่เกื้อกูลทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้ม	ตลอดจนสรา้งภมูคิุม้กนั
ให้กับธุรกิจเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ	ด้าน
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