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โครงสร้างรายละเอียดหลกัสูตร (Course Outline) 

การประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneurship) 

คําบรรยายประกอบวิชา 

 เข้าใจถึงบทบาทของผู้ประกอบการและกระบวนการประกอบการโดยใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนเพ่ือให้

เกิดผลกระทบทางสังคม นอกจากน้ียังเข้าใจถึงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) การนําไปใช้เพ่ือแก้ไข

ปัญหา และเข้าใจถึงแก่นแท้ของโอกาส ทั้งน้ียังสามารถที่แยกความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการทางสังคมและความ

รับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility) รวมไปถึงองค์กรที่สามารถสร้างการประกอบการเพ่ือ

สังคม เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์รายวิชา 

1.  เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงรากฐานการประกอบการเพ่ือสังคม ในด้านนิยาม ที่มา ปัญหาโอกาส นวัตกรรมและคุณ

ค่าที่เก่ียวข้องกับสังคม รวมไปถึงทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการประกอบการเพ่ือสังคม 

2.  เพ่ือเข้าใจถึงการพัฒนาทักษะและทัศนคติที่สามารถเข้าใจแนวคิดดังกล่าวและสามารถนําไปใช้ได้ในการสร้าง   

ผู้ประกอบการทางสังคม 

3.  เพ่ือเข้าใจถึงกระบวนการและเคร่ืองมือในการสร้างการประกอบการเพ่ือสังคมและสามารถนําไปใช้ได้ในการสร้าง

การประกอบการเพ่ือสังคม 

4.  เพ่ือเข้าใจถึงการใช้เครื่องมือในการวัดผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและการขยายตัวการประกอบการเพ่ือสังคม 

 

แนวทางการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สําคัญ (Student-

Centered) 

แนวทางการสอน สัดส่วนแนวทางการสอน (แนะนาํ) 
การเรียนรู้โดยใช้หัวข้อปัญหา (Problem-Based Learning) มาก 
การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงการ (Project-Based Learning) มาก 
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (Real-Experience Learning) มาก 
การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case Study Learning) ปานกลาง 
การบรรยาย (Lecture) น้อย 
การอภิปราย (Discussion) มาก 
การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning)  ปานกลาง 
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จํานวนชั่วโมงการสอน 

 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 15 สัปดาห์ รวม 45 ช่ัวโมง แบ่งออกเป็น  

 การบรรยาย (Lecture) และอภิปราย (Discussion) 15 ช่ัวโมง 

 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 30 ช่ัวโมง 

 

โครงสร้างรายละเอียดของหลักสูตร 

 โครงสร้างรายละเอียดแบ่ง 3 ส่วน ซึ่งประกอบการด้วย 1) การสร้างรากฐานความเข้าใจ 2) กระบวนการ

สร้าง และ-3) การวัดผลกระทบเชิงบวก จากการประกอบการเพ่ือสังคม โดยทั้ง 3 ส่วนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 12 บท

และมีเอกสารแนบท้ายซึ่งประกอบไปด้วย กรณีศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวข้องและสไลด์ประกอบการสอน 

ส่วนที่ 1: รากฐานการประกอบการเพื่อสังคม (Foundation of Social Entrepreneurship) 

บทที่ 1 บทนําการประกอบการเพ่ือสังคม (Introduction of Social Entrepreneurship) 

บทที่ 2 ปัญหาสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship Problem) 

บทที่ 3 โอกาสการประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship Opportunity) 

บทที่ 4 นวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation) 

บทที่ 5 คุณค่าทางสังคม (Social Value) 

บทที่ 6 ทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการประกอบการเพ่ือสังคม (Related Theory of Social Entrepreneurship) 

ส่วนที่ 2 : กระบวนและเคร่ืองมือการสร้างการประกอบการเพ่ือสังคม (Processes and Tools for creating 

Social Entrepreneurship) 

บทที่ 7:  กระบวนการค้นหาทางการประกอบการ (Exploration) 

บทที่ 8: แผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ (Opportunity Canvas) 

บทที่ 9: รูปแบบทางธุรกิจของการประกอบการเพ่ือสังคม (Business Model for Social     

           Entrepreneurship) 

บทที่ 10: การตลาดสําหรับการประกอบการเพ่ือสังคม 

ส่วนที่ 3: การวัดผลกระทบเชิงบวกและการขยายตัวการประกอบการเพื่อสังคม (Measure Impact and 

Scaling up of Social Entrepreneurship) 

บทที่ 11: การลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม (Social Impact Investment) 

บทที่ 12: เครื่องมือการวัดผลกระทบทางสงัคม 
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เอกสารแนบทา้ย 

สไลด์ประกอบการสอนในแต่ละบท 

 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

1.  สามารถเขา้ใจรากฐาน กระบวนการและการวัดผลเชิงบวกของการประกอบการเพ่ือสังคม 

2.  เกิดโครงการสืบเน่ืองผ่านหลักสูตรทีส่ามารถจะพัฒนาเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

3.  ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมแีนวโน้มที่จะเข้าใจ ยอมรับและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการประกอบการเพ่ือสังคม 

 

แนวทางการวัดผลประเมินผล 

1.  พิจารณากระบวนการ และผลของโครงการที่ริเริ่มและดําเนินงาน 

2.  พิจารณาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ  

3.  การสอบข้อเขียนในการคิดเชิงวิภาค (Critical Thinking Essay Exam) หรือการสอบเชิงอภิปราย    

    กรณีศึกษา (Case Study Exam)  

 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. สไลด์ประกอบการสอน 

3. Post-it 

4. กระดาษวาดเขียน/ปากกาเมจิ 

5. สก๊อตเทป 

6. ตัวต่อเลโก้ 

7. วัตถุทั่วไป เช่น (ถั่วปากอ้า, กล้วย, หรือวัตถุอ่ืนๆ ที่หาได้ง่าย) 



1-1 

บทท่ี 1 

บทนําการประกอบการเพื่อสังคม 

(Introduction of Social Entrepreneurship) 

“ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ไมไ่ด้มีเพียงแต่ในเรื่องของการให้ปลาหรือสอนให้คนรู้จักการจับปลา   

แต่พวกเขาเหล่าน้ีจะไม่หยุดจนกว่าจะมีการวิวัฒนาการในอุตสาหกรรมการประมง  

Social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish.  

They will not rest until they have revolutionized the fishing industry.” 

--Bill Drayton, Founder of Ashoka 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเข้าใจถึงความเป็นมาของการประกอบการเพ่ือสังคม 

2. เพ่ือเข้าใจความหมายของการประกอบการและการประกอบการเพ่ือสังคม 

3. เพ่ือตระหนักถึงบทบาทและคณุลักษณะของผู้การประกอบการเพ่ือสังคม 

 

บทนํา 

 การประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship) เป็นแนวคิดที่ได้รับความน่าสนใจจาก

ผู้ประกอบการรายใหม่ องค์กรเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานของรัฐที่กําหนดนโยบาย ถึงแม้ว่าแนวคิดดังกล่าวค่อนข้าง

ใหม่ หากว่าปรากฏการณ์ของการประกอบการเพื่อสังคมไม่ได้ใหม่อย่างที่คิด มีผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเกิดขึ้น

มากมายในอดีตที่ค้นหา วิธีการใหม่ กระบวนการใหม่ เพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม ยกตัวอย่างเช่น นัก

เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล Muhammad Yunus ผู้ริเริ่ม Microcredit ในประเทศบังกลาเทศ ซึ่งถือว่าเป็นผู้สร้าง

กระบวนการใหม่ของการปล่อยเงินกู้เพ่ือให้คนที่ยากจนได้เงินทุนในการเริ่มต้นทําธุรกิจ ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยทําให้

คนที่ขาดโอกาสในบังกลาเทศยกระดับฐานะเป็นจํานวนมากและทําให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2006 

สําหรับในประเทศไทย “ร้านดอยตุง” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการแม่ฟ้าหลวงหรือ “ร้านภูฟ้า” ที่เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ

ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ น้ันก็เป็นหน่ึงในหลายๆตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งช่วยทํา

ให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกและสามารถทําให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองภายในชุมชน 

นอกจากน้ียังมีการสร้าง Platform เพ่ือใช้ในการระดมทุนโครงการต่างๆเพ่ือสังคมอย่าง“เทใจ”www.taejai.com ซึ่ง

เป็นช่องทางในการจัดหาเงินทุนในการสร้างโครงการเพ่ือสังคมของคนไทย แน่นอนว่าถือได้ว่าเป็นอีกโมเดลหน่ึงของ

การประกอบการเพ่ือสังคม 

 จากปรากฏการณ์ของการประกอบการเพ่ือสังคมท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก นักวิชาการได้เริ่มเข้าไปศึกษาและทําวิจัย

เก่ียวกับการประกอบการเพ่ือสังคม แต่แนวคิดดังกล่าวยังใหม่และมีข้อโต้แย้งในหมู่นักวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ือง

ของความหมาย บทบาท รูปแบบ กระบวนการ รวมไปถึงทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ของการประกอบการ
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เพ่ือสังคม (Short, Moss, & Lumpkin, 2009) ซึ่งส่งผลทําให้แนวคิดดังกล่าวสื่อสารออกไปอย่างสับสน เมื่อกล่าวคํา

ว่า “การประกอบการ (Entrepreneurship)” ต่างคิดถึงการทําธุรกิจ การทําวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(Small and Medium Enterprises: SMEs) ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว คําว่า การประกอบการ ซึ่งเป็นการกระทําใด 

หรือเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หรือว่า คําว่า “ผู้ประกอบการ” ซึ่งเป็นตัวบุคคลที่กระทําการประกอบการน้ัน ต่างมี

ความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการทําธุรกิจ และเมื่อเอามาร่วมกับ “เพ่ือสังคม” กลายเป็น “การ

ประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship)” แล้วย่ิงส่งผลทําให้เกิดความสับสน โต้แย้งในความหมาย ทั้ง

จากทางผู้ดําเนินการประกอบการเพ่ือสังคม และนักวิชาการกันอย่างน่าสนใจ  

ทั้งน้ีทั้งน้ันคําว่า “การประกอบการเพื่อสังคม” เป็นคํานามซึ่งมีผู้กระทําการดังกล่าว คือ ผู้ประกอบการเพ่ือ

สังคมซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม ซึ่งสามารถเป็นปัจเจกชนคน

เดียว กลุ่มคนหรือองค์กรที่เข้ามากระทําการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับสังคม ทั้งน้ีผู้ประกอบการเพ่ือ

สังคมมักจะถูกกล่าวให้เป็นนักนวัตกรรมทางสังคมอีกด้วย เน่ืองจากว่าเป็นบุคคลที่สร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบเชิงบวกทางสังคม ด้วยเหตุน้ีเองการประกอบการ (Entrepreneurship) และนวัตกรรม (Innovation) มัก

เปรียบเสมือนด้านในแต่ละด้านของเหรียญเดียวกัน ซึ่งทําให้การประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship) 

และนวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation) ต่างเป็นคําที่เกิดขึ้นในทางเดียวกัน ซึ่งในบทน้ีเราจะกล่าวถึงที่มาและ

ความหมาย เพ่ือที่จะตกผลึกในความหมายของการประกอบการเพ่ือสังคม รวมไปถึงรวบรวมความหมายของ

นักวิชาการที่ได้นําเสนอของคําว่า “การประกอบการเพ่ือสังคม” 

 

ที่มาของการประกอบการเพือ่สังคม 

 จุดเริ่มต้นของคําว่า “ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม” และ “การประกอบการเพ่ือสังคม” ได้ถูกใช้ครั้งแรกใน

หนังสือของ H. Bowen ที่ช่ือว่า “Social Responsibilities of the Businessman” ในปี ค.ศ. 1953 แต่อย่างไรก็ดี 

ในปี 1980-1990 คนที่เป็นผู้นําคําดังกล่าวมาใช้อย่างกว้างขวางคือ Bill Drayton ผู้ก่อต้ัง Ashoka ซึ่งเป็นองค์กรที่

ค้นหา คัดเลือกและสนับสนุนผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ซึ่งหมายถึง ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (Social 

Entrepreneurs) โดยมีเครือข่ายมากกว่า 2,000 คน ใน 60 กว่าประเทศใน 5 ทวีปทั่วโลก1ในขณะเดียวกัน

นักการเมือง Michael Young เป็นอีกคนหน่ึงที่สนับสนุนแนวคิดของการประกอบการเพ่ือสังคม โดยได้สร้างองค์กรที่

ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวมากกกว่า 60 องค์กรทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Schools of Social Entrepreneurs (SSE) ซึ่งต้ังอยู่

ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา นอกจากน้ี ในช่วง ปี ค.ศ. 1984ยังมีผู้ประกอบการเพ่ือสังคม อย่าง

Muhammad Yunus ได้ก่อต้ัง Grameen Bank ที่สร้างปรากฏการณ์ในการทําที่เกิดผลกระทบในเชิงบวกทางสังคม

อย่างมาก โดยเป็นผู้คิดค้นและเปลี่ยนแปลงแนวคิดของธนาคารจากการใช้หลักทรัพย์ค้ําประกันที่เป็นสินทรัพย์ที่จับ

ต้องได้ในการกู้ยืมเงินทุนที่มีมูลค่าตามหลักทรัพย์น้ันเป็นการทําเครดิตรายย่อย (Microcredit) แต่ใช้หลักทรัพย์ค้ํา

                                                            
1http://thailand.ashoka.org 
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ประกันทางสังคม (Social Collateral) ซึ่งจับต้องไม่ได้มาเป็นส่วนค้ําประกัน ซึ่งทําให้คนที่เข้ามาต่างยืนอยู่บนพ้ืนฐาน

จากความน่าเช่ือถือ เช่ือใจ (Trust) ส่งผลทําให้โมเดล Microcredit ขยายไปทั่วโลก  

 จะได้เห็นได้ว่าในช่วงปี ค.ศ.1980-2000 เป็นปีที่เกิดปรากฎการณ์การประกอบการเพ่ือสังคมและ

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมได้ริเริ่มนําเสนอแนวคิดใหม่ที่มีผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมอย่างกว้างขวาง และด้วยว่า

ขอบเขตของความหมายของการประกอบการเพ่ือสังคมมีความหมายที่กว้างและไม่ชัดเจนซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งองค์กร

ทางสังคมท่ีไม่แสวงหาผลกําไร (Non-Profit Organization) องค์กรที่แสวงหาผลกําไร (Profit-Organization) และ 

องค์กรที่มีลักษณะผสมผสาน (Hybrid Organization) รวมไปถึงปัจเจกชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จึงทําให้การ

ประกอบการสังคมสามารถนําไปใช้ได้อย่างหลากหลาย นอกจากน้ี ในปี ค.ศ. 2000 การประกอบการเพ่ือสังคมได้รับ

ความสนใจอย่างมากในหมู่นักวิชาการจากหนังสือ “The Rise of Social Entrepreneur” เขียนโดย Charles 

Leadbeater ซึ่งแน่นอนว่านักวิชาการท่ีให้ความสนใจต่างเข้ามาศึกษาและต่างนิยามความหมายและบริบทของการ

ประกอบการเพ่ือสังคมในหลากหลายมิติ อย่างไรก็ดีการประกอบการเพ่ือสังคมน้ันมิได้เริ่มมาจากเอกสารเชิงวิชาการ

หากแต่เริ่มมาจากปรากฏการณ์ที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเข้าไปปฏิบัติจริงในการแก้ไขปัญหาทางสังคม และนําเสนอ

ทางแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบทางสังคมในเชิงบวก จนกระทั้งได้รับรางวัลโนเบล อย่าง Muhammad 

Yunus 

 ปัจจุบันการประกอบการเพ่ือสังคมในเกิดขึ้นในทุกทวีปทั่วโลก โดยเป้าหมายที่เหมือนกันคือ“เพ่ือสังคม”ที่ดี

ขึ้น โดยผ่านกระบวนการทางประกอบการและมีกลไกในการขับเคลื่อนที่แตกต่างกันหากแต่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง

บริบททางสังคมและทําให้คนในสังคมสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขในบริบทของแต่ละสังคม ในด้านวิชาการและ

งานวิจัยน้ัน Short, Moss, and Lumpkin (2009) กล่าวไว้ว่า การประกอบการเพ่ือสังคมยังคงมีความท้าทายจาก

ความหมายที่หลากหลายและระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ศึกษาเชิงประจักษ์ (Empirical Study) ในด้านน้ียังต้องพ่ึง

กระบวนการจากกรณีศึกษาและ Grounded Theory Approach นอกจากน้ี องค์ประกอบที่สร้างขึ้น (Construct) 

ในการวิจัยยังไม่ได้รับความน่าเช่ือถือ Dacin, Dacin, and Tracey (2011) ยังกล่าวไว้ว่าขอบเขตของการวิจัยการ

ประกอบการเพ่ือสังคมยังไม่สามารถตกลงกันได้ ยกตัวอย่างเช่น ทางด้านพันธกิจที่มีทั้งด้านสังคมและผลกําไรเชิง

เศรษฐศาสตร์ (Social or Economic Mission) อีกทั้งทฤษฏีที่จะนําไปใช้ยังมีน้อยและยังขาดการสร้างทฤษฎีในเชิง

วิชาการในการลองรับ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทําให้งานวิจัยทางด้านการประกอบการเพ่ือสังคมยังมีออกมาไม่มาเท่าที่ควร 

สําหรับทางด้านการศึกษานั้น สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เริ่มนําหลักสูตรดังกล่าวเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนแล้ว

สําหรับในต่างประเทศ สําหรับประเทศไทยก็มีบ้างแต่ยังจํากัด ทั้งน้ีทั้งน้ันในประเทศไทยได้เริ่มมีการแข่งขันโครงการ

ต่างๆ ทางด้านการประกอบการเพ่ือสังคมในประเทศไทยมากว่า 10 ปี แล้วเช่น Global Social Venture 

Competition (GSVC) ในรอบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นการจัดประกวดแข่งขันแผนทางธุรกิจเพ่ือสังคม โดยจะ

คัดเลือกทีมที่ชนะผ่านเข้ารอบน้ีเพ่ือไปแข่งในรอบ Global ณ University of California, Berkley โดยมีโครงการต่อ
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ยอดของผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวมากมาย ยกตัวอย่างเช่น โครงการ“เล่นเส้น”ของบริษัท กล่องดินสอ จํากัด2 ซึ่ง

พัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้เขียนสําหรับคนตาบอด เป็นต้น 

 สําหรับความเป็นมาของการประกอบการเพ่ือสังคม ต่างก็เป็นเครื่องพิสูจน์และหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงในเชิง

ปฏิบัติจริง จะเห็นได้ว่าในเชิงวิชาการต่างยังไม่สามารถพิสูจน์ในเชิงวิจัยในเชิงปริมาณหรือทางสถิติได้ หากแต่ว่าในโลก

ความเป็นจริงได้เกิดผลกระทบทางสังคมจริงจากผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นจุดเล็กๆ แต่

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมต่างมุ่งมั่นที่จะขยายตัวที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ควรจะเป็นในบริบทของสังคม

น้ันๆ 

 

ความหมายการประกอบการเพ่ือสังคม 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นความหมายของการประกอบการเพ่ือสังคมน้ันได้มีนักวิชาการ ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

รวมไปถึงองค์กรที่เก่ียวข้องต่างให้ข้อเสนอคํานิยามท่ีแตกต่างกันและได้สร้างความสับสนให้แก่ผู้สอนและผู้นําไปใช้ต่อ 

บางองค์กรหรือหน่วยงานยึดหลักกับการไม่แสวงหาผลกําไรแต่เริ่มต้นด้วยการหารายได้และผลกําไรในการดําเนินการ 

ในขณะที่องค์กรหรือหน่วยงานบางส่วนกล่าวว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่ผสมผสานความรับผิดชอบของสังคมไว้ใน

กระบวนการดําเนินงานของธุรกิจน้ัน เพ่ือที่จะสร้างความเข้าใจถึงความหมายจึงควรที่จะกลับไปรากศัพท์ของคํา 2 คํา 

น้ันก็คือ “การประกอบการ (Entrepreneurship)”และ“สังคม (Social)”  

1. การประกอบการ (Entrepreneurship) 

 ที่มาของคําว่า “การประกอบการ” หรือบางทีใช้คําว่า “การเป็นผู้ประกอบการ หรือ ความเป็น

ผู้ประกอบการ” มาจากตัวบุคคลท่ีเรียกว่า “ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)” ซึ่งปัจจุบันมักมีความเก่ียวข้องกับการ

เริ่มต้นธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งมีความหมายเพียงผิวเผินเท่าน้ัน ทั้งน้ีจุดเร่ิมต้นในมีการใช้คําว่า “ผู้ประกอบการ” 

น้ันเริ่มในช่วงปลายศตวรรษที่ 17กับต้นศตวรรษที่ 18 ซึ่งสองนักเศรษฐศาสตร์ที่ถือได้ว่าเป็นผู้วางรากฐาน

เศรษฐศาสตร์คลาสสิค (Classic Economic) ได้แก่ Richard Cantillon และ Adam Smith ได้นําเสนอปัจจัยทาง

ผลิต (factor of production) 4 ปัจจัยในด้วยกัน ได้แก่ 1) ที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติ 2) แรงงาน 3) ทุน และ 4) 

ผู้ประกอบการ ถึงแม้ว่าจะมีการข้อโต้แย้งในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณายอมรับผู้ประกอบการเป็นหน่ึงในสี่

ปัจจัยในการผลิต อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการถือได้ว่าเป็นบุคคลที่รวบรวมปัจจัยอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือทรัพยากร 

แรงงานและทุนเพ่ือทําผลกําไร นอกจากน้ี Richard Cantillon ยังได้ทําการศึกษาถึงแนวคิดของผู้ประกอบการและได้

กล่าวว่า ผู้ประกอบการถือได้ว่าเป็นผู้รับความเสี่ยง โดยเป็นบุคคลท่ีต้ังใจในการรวบรวมทรัพยากรและปัจจัยในการ

ผลิตอ่ืนๆเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด นอกจากน้ีผู้ประกอบการยังมีความสมัครใจที่จะอยู่ในสภาวะความไม่แน่นอน 

ทั้งน้ี Richard Cantillon ได้แยกบทบาทระหว่างผู้ประกอบการกับนายทุนอย่างชัดเจน โดยนายทุนถือได้ว่าเป็น

เจ้าของทุนที่ออกเงินทุนให้ผู้ประกอบการในการลงทุน ส่วนผู้ประกอบการเป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิต รวมไปถึง

เงินทุนเพ่ือไปประกอบการ นอกจากน้ี นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Jean Baptiste Say ยังได้กล่าวไว้อีกว่า 

                                                            
2http://www.klongdinsor.com/ 
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ผู้ประกอบการเป็นผู้เคลื่อนทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ออกจากพ้ืนที่มีประสิทธิภาพในการผลิตที่ตํ่าไปอยู่ที่สูงกว่า ซึ่ง

สามารถกล่าวได้ว่า “ผู้ประกอบการสร้างคุณค่า (Entrepreneurs create value)” 

 ทั้งน้ีคําว่า “Entrepreneur”  ถือได้ว่าเป็นคําศัพท์ที่มีรากมาจากภาษาฝร่ังเศสในช่วงศตวรรษที่ 13คําว่า 

Entreprendre (คํากริยา) หมายความว่า เข้ากระทําบางอย่าง (to do something) หรือเข้ารับภาระหน้าที่ (to 

undertake) แต่ทว่า Entrepreneur เป็นคํานาม ของตัวบุคคล ดังน้ันจึงหมายความถึง บุคคลที่เข้ารับผิดชอบ

ภาระหน้าที่ หรือเข้ากระทําอย่างใดอย่างหน่ึง “one who undertakes (some task)” ดังน้ัน จึงให้คํานิยามของคํา

ว่า ผู้ประกอบการ “Entrepreneur” คือ “ตัวบุคคลที่มีภาระหน้าที่ในการก่อต้ัง จัดการ รวบรวม ทรัพยากรและ

ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ในการประกอบธุรกิจ โดยหวังผลตอบแทนในอนาคต”ในช่วงศตวรรษที่ 20 ความเข้าใจทางด้าน

การเป็นผู้ประกอบการน้ัน ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากนักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรีย (Austrian economists) ไม่ว่า

จะเป็น Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek และ Israel Kirzner อย่างไรก็ดี กลุ่ม

นักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรียน้ีได้แบ่งแนวความคิดออกเป็น 2 กลุ่ม โดยในกลุ่มแรก นักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรีย 

ไม่ว่าจะเป็น  Mises, Hayek และ Kirzner มีแนวความคิด การแสวงหาของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Discovery) โดยมีความเช่ือที่ว่าโอกาสทางการประกอบการน้ันมีอยู่และผู้ประกอบการสามารถแสวงหาโอกาสในการ

ประกอบกิจการได้ในตลาด นอกจากน้ียังเช่ืออีกว่าโอกาสทางการประกอบการสามารถเกิดขึ้นได้จากนวัตกรรมการต่อ

ยอด (Incremental Innovation) ในทางกลับกันในกลุ่มที่สองนั้น Schumpeter มีความเช่ือว่า การสร้างสรรค์ของ

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Creation) นอกจากน้ียังเสนอแนวคิดทางด้าน Creative Destruction หรือ การ

ทําลายอย่างสร้างสรรค์ โดยมีแนวคิดว่าผู้ประกอบการจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้านนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้า

และกระบวนการธุรกิจใหม่ เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ อย่างไรก็ดีทั้งสองแนวคิดของกลุ่มนัก

เศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรียน้ีได้ผลักดันองค์ความรู้ทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ในวงการ

วิชาการอย่างมาก 

2. ความหมายของการประกอบการ (A Definition of Entrepreneurship) 

 นักวิชาการได้นําเสนอความหมายที่หลากหลาย แต่ทั้งน้ีล้วนแล้วมีความเก่ียวข้องกับ การสร้างธุรกิจใหม่ การ

เป็นเจ้าของธุรกิจ การค้นหาโอกาสและนําเสนอสินค้าหรือธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ดี ความหมายที่ถือได้ว่าได้รับการ

ยอมรับมากที่สุดในวงการวิชาการน้ัน คือ 

 “Entrepreneurship is an activity that involves the discovery, evaluation and exploitation of 

opportunities to introduce new goods and services, way of organizing, markets, processes, 

and raw materials through organizing efforts that previously had not existed” (Shane, 2003: 

p.4)  

“การเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการแสวงหา การ

ประเมิน และการหาประโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดขึ้นจากการนําเสนอ สินค้าและบริการใหม่ การจัดการรูปแบบใหม่ 

การตลาดแบบใหม่ กระบวนการใหม่ และวัตถุดิบใหม่ ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในปัจจุบัน”  
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 ดังน้ัน การประกอบการเป็นกิจกรรมที่มีแรงขับเคลื่อนจากโอกาสซึ่งทําให้สามารถนําเสนอสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น

ที่จะสามารถสร้างคุณค่าได้ จากความหมายที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการประกอบการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจ

ใหม่เพ่ือหวังผลกําไรน้อยมากหรือจะเรียกได้ว่าความหมายของการประกอบการไม่ได้เห็นความสําคัญตรงส่วนน้ี 

หากแต่นักเศรษฐศาสตร์อย่าง Schumpeter ได้กล่าวไว้ว่าการประกอบการเป็นการสร้าง กระตุ้น หรือนวัตกรรม

ใหม่ๆ ซึ่งเป็นเบ้ืองหลังของการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เกิดคุณค่าที่สูงขึ้น จากความหมายของ Shane จะเห็นได้ว่ามี

การกล่าวถึงโอกาส (Opportunity) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสําคัญและเป็นแก่นหลักของความเข้าใจผู้ประกอบการซึ่งจะ

กล่าวในบทอ่ืนต่อไป  

3. สังคม (Social) 

 สิ่งที่มีชีวิตรวมไปถึงมนุษย์ (Human) เมื่ออยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กันในหมู่คนไม่ว่าจะคนเหล่าน้ันจะ

ตระหนักหรือไม่ได้ตระหนักถึงก็ตาม และไม่ว่าจะสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตาม กลุ่มสิ่งมีชีวิตน้ันเรียกว่า สังคม 

(Social) อย่างไรก็ดีสังคมในท่ีน้ีหมายถึงสังคมมนุษย์ หรือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ทั้งน้ีทั้งน้ันอาจมีความสัมพันธ์กัน

หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน อาชีพ อายุ ฐานะ เพศ ศาสนา ที่อยู่อาศัย ซึ่งต่างมีปัจจัยแวดล้อมภายนอก

เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ซึ่งทําให้มนุษย์มีการพัฒนา และสร้างสิ่งต่างๆ ไป

ด้วยกัน และไม่ต้องทําโดยลําพัง เมื่อพิจารณาความหมายของสังคมตามพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถานแล้ว  

สังคม หมายความว่า “คนจํานวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์

สําคัญร่วมกัน เช่น สังคมชนบท วงการ หรือสมาคมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” 

 อย่างไรก็ดีความหมายในด้านสังคมที่ทาง Charles Leadbeaterได้สะท้อนถึงจากปรากฏการณ์ของการ

ประกอบการเพ่ือสังคมน้ันได้มีเป้าหมายที่หลากหลายต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทางด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ 

และ สวัสดิการ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านอ่ืนๆ ดังน้ันกลุ่มคนที่อยู่รวมกันต่างเป็นกลุ่มเป้าหมายของการ

ประกอบการเพ่ือสังคม ด้วยเหตุน้ีเอง คําว่า “สังคม” ที่มีกลุ่มคนในหลากหลายมิติ ทั้งมีหรือไม่มีความสัมพันธ์ทั้ง

ทางตรงหรือทางอ้อม ต่างส่งผลทําให้กระบวนการแปลความหมายที่เกิดขึ้นเมื่อรวมกับคําว่า “การประกอบการ” 

เน่ืองจากว่าสังคมมีหลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นจากตัวปัจเจกชน หรือมนุษย์เอง ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

กลุ่มคนน้ัน รวมไปถึงสิ่งที่เป็นความเช่ือ วัฒนธรรม ขนบประเพณีที่มีการสะสมกันมาในหมู่สังคมนั้นๆ อย่างที่ Mair& 

Marti (2006) ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายในการเข้าใจการประกอบการเพื่อสังคมอยู่ในการวางขอบเขตของ

การตีความของสังคม (Social)ซึ่งส่งผลต่อการให้คํานิยาม ถึงแม้ว่าหลายๆ ครั้ง การทํากิจกรรมเพ่ือสังคมมักจะ

หมายถึงการมีเป้าหมายเพ่ือช่วยคนอ่ืนก็ตาม แต่รูปแบบ ตัวบุคคล หรือ องค์กรที่เป็นคนช่วย และผู้ถูกได้รับการ

ช่วยเหลือต่างมีความแตกต่างและหลากหลายยิ่งทําให้การต้ังขอบเขต (Boundary) เป็นเรื่องที่ท้าทายขอการ

ประกอบการเพ่ือสังคม 

 สิ่งที่สังคมมีส่วนเกี่ยวพันธ์ต่างก็ได้ดึงเข้ามาในบริบทของการประกอบการเพ่ือสังคมด้วยในมิติที่หลากหลาย 

เน่ืองจากว่ากลุ่มคนที่รวมกันต่างมีปฏิสัมพันธ์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมทําให้หลายคร้ังการตีความหมายใน

เชิงบริบทของการประกอบการเพ่ือสังคม ได้นําเอาการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) เข้ามาอยู่ใน
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สมการด้วย ซึ่งทําให้การนํามาใช้สามารถขยายได้หลากหลายมิติ ทั้งน้ีเป็นเมื่อกล่าวถึง “สังคม” จริงๆ แล้ว 

หลากหลายทฤษฏีของทั้งทางธุรกิจ การจัดการ รวมไปถึงการประกอบการต่างได้ดึงทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ (Social 

Science) เข้ามาใช้อย่างมากมายเน่ืองจากว่ามีการพัฒนาและมีนักวิชาการได้พัฒนาและวิจัยทางสังคมมาก่อน 

อย่างไรก็ดีจากท่ีกล่าวข้างต้น ทฤษฏีของการประกอบการเพ่ือสังคมยังเผชิญกับความท้าทาย และยังไม่มีทฤษฏีใดที่

อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน หรือมีการพัฒนาทฤษฏีเฉพาะเพ่ืออธิบายเหตุการณ์ดังกล่าวได้ 

การประกอบการ + สังคม = การประกอบการเพื่อสังคม 

 เมื่อนําสองคําที่กล่าวข้างต้นมารวมกัน นักวิชาการต่างได้ให้คํานิยามท่ีหลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่

หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความเช่ือและองค์ความรู้เดิมของผู้ให้คํานิยาม การมีส่วนได้ส่วนเสียของคนหรือองค์กรที่ให้คํา

นิยามรวมไปถึงกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการประกอบเพ่ือสังคม อย่างไรก็ดี Dees (1998) ได้กล่าวไว้ว่า

สําหรับการประกอบการเพ่ือสังคม พันธกิจหลักและถือว่าเป็นรากฐานคือพันธกิจทางสังคม (Social Mission) ซึ่ง

ความหมายของการประกอบการเพื่อสังคมจากนักวิชาการ องค์กรเพ่ือสังคมและผู้นําทางสังคมต่างให้ความหมายใน

หลากหลายมุมหากแต่ล้วนแล้วแต่มีพันธกิจเดียวกันคือสังคมน้ันเอง 

 ไม่ว่าจะมีคํานิยามจากแหล่งใดก็ตามแต่เมื่อกล่าวถึงการประกอบการเพ่ือสังคมน้ัน จะต้องเร่ิมต้นด้วยคําว่า 

“การประกอบการ” และมีคําว่า “สังคม” เป็นคําขยายคําว่าการประกอบการ หากว่าความหมายของ “การ

ประกอบการ” ไม่ชัดเจนก็จะทําให้คําว่า “สังคม” ไม่สามารถที่ขยายได้อย่างถูกต้อง ดังน้ันจากที่กล่าวมาข้างต้นของ

คําว่าการประกอบการนั้น จะต้องเข้าใจว่าเป็นกระบวนการที่แสวงหาโอกาสที่สามารถที่จะนําเสนอสิ่งใหม่ที่ออกนอก

กรอบซึ่งสิ่งใหม่น้ีอาจจะเป็น ผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ และอ่ืนๆ แต่จะต้องสามารถสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นได้ 

ซึ่งทําให้ตัวบุคคลที่เรียกว่า “ผู้ประกอบการ” น้ันจะต้องมีคุณลักษณะที่จะต้องแสวงหาโอกาส การคิดต่าง และมีความ

อดทนต่อการรับความไม่แน่นอนและ พร้อมที่จะยอมรับต่อการล้มเหลวในขณะเดียวกันจะต้องดําเนินกิจกรรมเพ่ือ

สร้างคุณค่าให้แก่สังคมในรูปแบบใหม่ ทั้งน้ีจากคํานิยามท่ีหลากหลายที่ได้จากงานวิจัยที่ผ่านมา สําหรับเอกสาร

ประกอบคําสอนฉบับน้ีขอนํานิยามท่ีผู้เขียนคิดว่าน่าจะครอบคลุมและกระชับมากที่สุดจากสองงานวิจัยดังน้ี 
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นิยามของการประกอบการเพื่อสังคม 

นิยามท่ี 1 จาก Mair and Marti (2006). 

การประกอบการเพ่ือสังคมเป็น “กระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับการจะใช้นวัตกรรมและการผสมผสานทรัพยากร

เพ่ือที่จะแสวงหาโอกาสในการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ/หรือ ตอบสนองความต้องการของสังคม” 

Social Entrepreneurship broadly view as “a process involving the innovative use and combination 

of resource to pursue opportunities to catalyze as social change and/or address social needs. 

นิยามท่ี 2 จาก Austin, Stevenson and Wei-Skillern (2006) 

การประกอบการเพ่ือสังคมเป็นกิจกรรมอย่างมีนวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม ซึ่งสามารถเกิดขึ้นภายในหรือ

ระหว่างภาคองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร ภาคธุรกิจ และภาครัฐ  

Social Entrepreneurship is innovative, social value creating activity that can occur within or across 

the nonprofit, business, or government sector 

 จะเห็นได้ว่าจากคํานิยามส่วนประกอบแรก (First Element) ที่มีความสําคัญจากทั้งสองคํานิยามคือ 

“นวัตกรรม (Innovation)” ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการประกอบการที่เป็นกระบวนอย่างสร้างสรรค์ที่แสวงหาโอกาสท่ี

จะสามารถทําอะไรใหม่ให้เกิดขึ้นได้ โดยสามารถท่ีจะเปลี่ยนสิ่งเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร กิจกรรม หรือกระบวนการ 

หากไม่มีอะไรใหม่หรือไม่มีการ “เปลี่ยนแปลง” จะไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมทางการประกอบการ (Entrepreneurial 

Activity) ในส่วนประกอบที่สอง (Second Element) คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคม (Social Impact)ไม่ว่าจะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) ตอบความต้องการทางสังคม (Social Need) และคุณค่าทางสังคม (Social 

Value) ต่างเป็นสิ่งที่เป็นพันธกิจ (Mission) ของการประกอบการทางสังคม ส่วนประกอบที่สาม (Third Element) 

คือ ส่วนที่เป็นคนกระทํา ซึ่งมีแต่นิยามท่ี 2 ได้กล่าวถึง ซึ่งทําให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการเพ่ือ

สังคม (Social Entrepreneur) ที่เป็นบุคคลเท่าน้ันแต่ยังบอกถึงภาคส่วนที่เก่ียวข้อง และสามารถที่จะเป็นภาคส่วนที่

ร่วมมือกันได้ไม่เฉพาะอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน ซึ่ง Austin, Leonard, Reficco & Wei-Skillen (2006) ยังได้กล่าวไว้

ว่าการประกอบการเพ่ือสังคมยังสามารถนําไปใช้กับองค์กรได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางธุรกิจและองค์กรของ

ภาครัฐ 

 จะเห็นได้ว่าความหมายของการประกอบการเพ่ือสังคมจะสะท้อนถึงกิจกรรมทางการประกอบการซึ่งจะ

กล่าวถึงการแสวงหาโอกาส การผสมผสานทรัพยากร เพ่ือสร้างคุณค่า แต่เมื่อมีคําว่า “สังคม” เข้ามาเก่ียวข้อง คุณค่า

ดังกล่าวจะต้องเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อสังคมน้ันเอง อย่างไรก็ดีการประกอบการเพ่ือสังคมไม่ได้จํากัดเพียงแค่บุคคล

เท่าน้ันแต่สามารถที่จะนําไปใช้ได้ในองค์กรและหน่วยงานของรัฐ   
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ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการประกอบการเชิงธุรกิจกับการประกอบการเพื่อสังคม 

เมื่อกล่าวถึงการประกอบการเฉยๆ มักจะหมายถึงการประกอบการเชิงธุรกิจ ซึ่งล้วนแล้วแต่แสวงหาโอกาสใน

การค้นหาคุณค่าใหม่ซึ่งท้ายที่สุดของการค้นหาจะออกมาอยู่ในรูปขององค์กรธุรกิจ (Business Sector) ซึ่งแสวงหาผล

กําไร ซึ่งแน่นอนว่าแตกต่างกันกับการประกอบการเพ่ือสังคมที่มีพันธกิจที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าเพ่ือสังคมหรือการ

สร้างสินค้าสาธารณะ (Public Goods) อย่างไรก็ดีแนวคิดของทั้งสองอย่างน้ีมีความเหมือนเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความ

ต้องการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด การค้นหาและสร้างนวัตกรรมและสิ่งใหม่เพ่ือสร้างคุณค่า ดังน้ันเพ่ือความเข้าใจ 

Austin et al (2006) จึงได้นําเสนอความเหมือนและความต่างระหว่างการประกอบการเชิงธุรกิจ (Commercial 

Entrepreneurship) และ การประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship) โดยใช้แนวคิดของ PCDO 

Framework  (Sahlman, 1996) ในการเปรียบเทียบโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

P = People (บุคคล) เป็นคนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินการ (Venture) และ/หรือมีส่วนในการนํา

ทรัพยากรเข้ามาดําเนินการโดยบุคคลในที่น้ีจะเช่ือมโยงกับทรัพยากร (Resources) ซึ่งแน่นอนว่าทั้งการประกอบการ

เชิงธุรกิจและเพื่อสังคมต่างมีความเหมือนกันในส่วนของการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเพ่ือใช้ในการ

ดําเนินการ ทั้งน้ีทรัพยากรในที่น้ีนอกจากเงินทุน (Financial Resources) แล้วยังรวมไปถึงเครือข่าย ความน่าเช่ือถือ 

และความสามารถของตัวผู้ประกอบการเองในการดําเนินงาน ความแตกต่างที่สําคัญคือการจ้างคนที่มีความสามารถ 

การประกอบการเพื่อสังคมจะเผชิญกับความยากลําบากในการจ่ายค่าจ้างตามราคาตลาดในขณะที่การประกอบการ

เชิงธุรกิจสามารถท่ีจะจ้างได้ นอกจากน้ีผู้ที่ให้เงินทุนหรือนักลงทุนต่างมีเป้าหมายและแรงจูงใจที่แตกต่างกันโดย

แน่นอนว่านักลงทุนในการประกอบการเชิงธุรกิจต่างมีเป้าประสงค์ในการได้มาซึ่งกําไร เงินปันผล หรือหุ้นส่วนทาง

ธุรกิจ ในขณะท่ีนักลงทุนในการประกอบการเพ่ือสังคมอาจมีความต้องการที่หลากหลายทั้งน้ีอาจจะต้องการมีช่ือเสียง

และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมเป็นต้น 

C = Context (บริบท) เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายนอกการควบคุมของผู้ประกอบการซึ่งบริบทดังกล่าวมี

อิทธิพลต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของผู้ประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น กฎระเบียบ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

มหภาค ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการประกอบการเชิงธุรกิจและเพ่ือสังคม แต่เป็นบริบทที่มีความแตกต่างกันและ

มีผลกระทบต่อการประกอบการแตกต่างกัน เช่นปัจจัยทางบริบทของการประกอบการเชิงธุรกิจอาจจะเป็นการแข่งขัน

ทางด้านการหาทรัพยากรจากนักลงทุน ส่วนแบ่งทางการตลาดและลูกจ้างที่มีความสามารถ ในขณะที่ปัจจัยทางบริบท

ของการประกอบการเพ่ือสังคมอาจจะแข่งขันทางด้านเงินบริจาค เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ รวมไปถึงจํานวน

อาสาสมัคร เป็นต้น ซึ่งความสัมพันธ์ของการประกอบการเชิงธุรกิจและเพื่อสังคมกับบริบทน้ันมีปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่าง

กัน เช่นในช่วงที่เศรษฐกิจตกตํ่า การประกอบการเพ่ือสังคมอาจมีความสามารถในการเติบโตขึ้นเน่ืองจากความ

ต้องการทางด้านสังคมสูงขึ้น ซึ่งอาจจะแตกต่างกับกับการประกอบการเชิงธุรกิจที่อาจจะประสบปัญหาขาดลูกค้าใน

การรักษายอดขายทางธุรกิจเป็นต้น 

D = Deal (ข้อตกลง) เป็นเง่ือนไขในการตกลงร่วมกันระหว่างบุคคลองค์กร ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมักจะมีทั้งผล

ในเชิงเศรษฐศาสตร์และผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยท้ังผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและเชิงธุรกิจต่าง

ต้องการหาทรัพยากรด้านเงินทุน และแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือในการดําเนินงานในการสร้างผลตอบแทนในการ



1-10 

ลงทุนคืนให้แก่นักลงทุน อย่างไรก็ดีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของข้อตกลงความไม่ชัดเจนของการวัดผลการ

ดําเนินงานของการประกอบการเพ่ือสังคมซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่แตกต่างกัน เวลาและความยืดหยุ่นของกิจกรรมที่

แตกต่างกัน รวมไปถึงคุณค่าที่ได้รับอาจจะมีการตีความท่ีแตกต่างกัน เช่น จํานวนตัวเงินซึ่งเป็นคุณค่าที่วัดได้ของการ

ประกอบการเชิงธุรกิจ กับ จํานวนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนของการประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งวัดยากและการตี

คุณค่าของนักลงทุนมีความหลากหลาย เป็นต้น 

O = Opportunity (โอกาส) เป็นกิจกรรมที่ต้องการการลงทุนจากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดและมี

ความหวังว่าจะได้ผลตอบแทนในอนาคต สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างการประกอบการเพ่ือสังคมและเชิงธุรกิจ 

คือ “ผลตอบแทน” ในขณะที่การประกอบการเชิงธุรกิจมุ่งเน้นในเรื่องของผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Returns) การประกอบการเพื่อสังคมต่างมุ่งเน้นในเรื่องของผลตอบแทนเชิงสังคม (Social Returns) นอกจากน้ี

โอกาสของการประกอบการเพ่ือสังคมต่างมองปัญหาสังคมและความต้องการของสังคมเป็นหลักซึ่งค่อนข้างจะกว้าง

กว่าการประกอบการเชิงธุรกิจที่พิจารณาถึงขนาดตลาด ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม รวมไปถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  

 นอกจากน้ี Martin &Osberg (2007) ยังกล่าวไว้อีกว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างการประกอบการเชิงธุรกิจและ

การประกอบการเพ่ือสังคม ได้แก่ 

1. แรงจูงใจ (Motivation)  

ผู้ประกอบการทางธุรกิจ และเพ่ือสังคมมีแรงจูงใจในการสร้างและดําเนินการที่แตกต่างกัน โดย

ผู้ประกอบการทางธุรกิจมีแรงจูงใจจากกําไรเชิงธุรกิจ (Profit) ในขณะที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมีแรงจูงใจจากการ

เห็นประโยชน์ของคนอ่ืนเป็นที่ต้ัง (Altruism) ซึ่งเมื่อพิจารณาความแตกต่างดังกล่าวน้ี เมื่อพิจารณาถึงผู้ระกอบการที่

แท้จริงส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นตัวเงินเป็นหลัก หากแต่เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการค้นหาโอกาสใหม่ การได้มาซึ่ง

ความสําเร็จเชิงจิตวิทยา (Psychic Reward) จากกระบวนการที่เกิดขึ้นจากไอเดียหรือนวัตกรรมของผู้ประกอบการน้ัน 

ซึ่งแรงจูงใจเป็นสิ่งที่เป็นความเหมือนกันของทั้งการประกอบการเชิงธุรกิจและเพ่ือสังคม 

2. การนําเสนอคุณค่า (Value Proposition) 

สําหรับผู้ประกอบการเชิงธุรกิจน้ัน การนําเสนอคุณค่าต่างวางแผนและมุ่งหวังเพ่ือตอบสนองต่อตลาดซึ่ง

สามารถที่จะใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้ประกอบการนําเสนอ และท้ายที่สุดการนําเสนอคุณค่าดังกล่าวได้

ออกแบบมาเพ่ือได้รับผลกําไรทางการเงิน ซึ่งนักลงทุนต่างคาดหวังไว้ ในขณะที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมไม่ได้

นําเสนอคุณค่าในลักษณะน้ัน และไม่ได้ต้ังความหวังเพ่ือตอบสนองนักลงทุน หากแต่สร้างผลกระทบทางสังคมในเชิง

บวกท่ีแผ่กว้างออกไป และส่วนใหญ่แล้วการนําเสนอคุณค่าของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมต่างให้คุณค่าแก่คนที่ถูก

ปฏิเสธทางสังคม หรือเสียเปรียบทางสังคม 
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คุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Characteristics of Social Entrepreneurs) 

 ใครเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและมีลักษณะอย่างไร คงจะเป็นคําถามที่องค์กรในทุกภาพส่วนไม่ว่าจะเป็น

ไม่แสวงหาผลกําไร (Non-Profit Organization) องค์กรทางธุรกิจ และภาครัฐ ต่างพินิจพิเคราะห์เน่ืองจากว่าหัวใจ

ขององค์กรที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการประกอบการเพ่ือสังคมน้ันเกิดจาก “ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม” ที่เป็นผู้นําและมี

คุณลักษณะส่วนบุคคล นอจากน้ี ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงที่การสร้างสิ่งที่เรียกว่า นวัตกรรมทาง

สังคม (Social Innovation) แต่อะไรที่เป็นส่วนสําคัญในการสร้างผู้ประกอบการเพ่ือสังคม Leadbeater (1997) ได้

กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะต้องเป็นคนที่ 

1. จิตสํานึกในการประกอบการ (Entrepreneurial Mindset): ต้องเป็นคนท่ีสามารถนําสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้ว 

หรือทรัพยากรท่ีถูกทิ้ง และสามารถนํามาใช้เพ่ือตอบความต้องการได้ 

2. นวัตกรรม (Innovative): ต้องเป็นคนที่สร้างสินค้าและบริการใหม่ กระบวนการใหม่ที่สามารถที่จะแก้ไข

ปัญหาได้ 

3. การเปลี่ยนแปลง (Transformatory): ต้องเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่รับผิดชอบ ทั้งน้ีรวม

ไปถึงการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปดําเนินการและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดพลวัตของการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่ประสบความสําเร็จน้ันส่วนใหญ่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง เป็นคนท่ี

เก่งในเรื่องของคน มีวิสัยทัศน์ในการค้นหาโอกาสและการสร้างความร่วมมือ ทั้งน้ีทั้งน้ันนักวิจัยได้ศึกษาถึงคุณลักษณะ

ของผู้ประกอบการ โดยต้ังคําถามมีกลุ่มนักวิชาการได้รวมตัวกันเป็น สํานักแนวคิดด้านบุคลิกลักษณะในการ

ประกอบการ (The Entrepreneurial Trait School of Thought) นักวิชาการและนักวิจัยในสํานักน้ีได้พยายามตอบ

คําถามที่ว่า “ทําไมคนบางส่วนประสบความสําเร็จในการเป็นผู้ประกอบการในขณะที่บางคนไม่ประสบความสําเร็จ? 

โดยมีความเช่ือที่ว่า บุคลิก ลักษณะของแต่ละคนน้ันมีความแตกต่างกัน สํานักแนวคิดน้ีเช่ือว่ามีบุคลิกลักษณะ

บางอย่างที่ส่งผลทําให้คนประสบความสําเร็จในการประกอบการ อย่างเช่น เป็นคนท่ีมีแนวคิดสร้างสรรค์ มีความ

ต้องการประสบความสําเร็จ มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด มีความอดทนและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เป็นต้น ทั้งน้ี

คุณลักษณะที่สําคัญของผู้ประกอบการที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืนๆ ย่อมมีส่วนคล้ายคลึงกับคุณลักษณะของ

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม แต่เป้าหมายของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม คือความสําเร็จที่สร้างสรรค์ให้แก่สังคมและผู้อื่นใน

สังคม ทําให้เกิดการพัฒนาในองค์รวมในสังคม อย่างไรก็ดี บุคลิกลักษณะของผู้ประกอบการเชิงธุรกิจและเพ่ือสังคมมัก

มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นในด้าน 

 การอดทนต่อความไม่แน่นอน (Tolerance for Ambiguity) ที่สูงกว่า 

 การสามารถรับได้ต่อความเสี่ยง (Risk Taking Propensity) ที่สูงกว่า 

 มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ที่สูงกว่า 

 มีความต้องการความอิสระ (Need for Autonomy) ที่สงูกว่า 

 มีความต้องการความสําเร็จ (Need for Achievement)ที่สูงกว่า 
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 มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Mindset) ที่สูงกว่า 

 มีความต่ืนตัวต่อการค้นหาโอกาส (Opportunity Alertness) ที่สูงกว่า 

 มีความอดทนมั่นคง และมองโลกในแง่ดี (Non-Neuroticism) ที่สูงกว่า 

 เป็นคนที่เปิดตัวและแสดงตัวตน (Extraversion) ที่ดีกว่า 

 มีการเปิดรับประสบการณ์และสถานการณ์ (Openness to experience) ที่มากกว่า 

นอกจากน้ีผู้ประกอบการยังมีความมีวินัยในตนเอง มีการตรึกตรอง มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ มีความเป็นระเบียบ ซึ่งเป็นจิตสํานึกของผู้ประกอบการ ทั้งน้ีบุคลิกลักษณะของผู้ประกอบการ ได้การศึกษา

ค้นคว้าและพิสูจน์แล้วว่าผู้ประกอบการมีความแตกต่างจากผู้จัดการหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

 

บทบาทของผูป้ระกอบการเพื่อสังคม (Roleof Social Entrepreneurs) 

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ถือได้ว่าเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของสังคม เป็นบุคคลท่ีมี

กระบวนการใหม่ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยมีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผล

กระทบในเชิงบวก โดยใช้แนวคิดใหม่ กระบวนการใหม่ ดังน้ันบทบาทของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม จึงเป็นส่วนสําคัญ

หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนกระตุ้น (Catalytic Agent) ในระบบนิเวศทางสังคม (Social Ecosystem) ให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง Leadbeater (1997) ได้กล่าวถึงบทบาทสําคัญของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 5 ส่วนด้วยกัน ดังน้ี 

1. การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหาทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาสุขภาพทั้ง

ทางร่างการ และจิตใจ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาด้านการศึกษา สภาพแวดล้อม อาชญากรรม ปัญหาวัยรุ่น 

หรือปัญหายาเสพติด อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเผชิญปัญหาโดยใช้กระบวนการใหม่ในการแก้ไข

ปัญหา โดยเปล่ียนผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะมองปัญหาเป็นโอกาส และค้นหาแหล่งปัญหา ทดสอบแนวทาง

การแก้ปัญหาท่ีแตกต่างกันเพ่ือหาแนวทางที่เป็นไปได้ แน่นอนว่าจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและความ

ล้มเหลว หากว่าสิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นน้ันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทางสังคมในวงกว้างทําให้ผู้ประกอบการ

เพ่ือสังคมมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2. สร้างประสิทธภิาพในส่วนอุปทาน (Supply-side Efficiency) 

บทบาทอีกด้านของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมคือการสร้างความพันธสัญญา (Commitment) กับคน

ในองค์กร สร้างองค์กรที่มีความยืนหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ซึ่งทําให้กระบวนการทุกอย่าง

สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งไม่ใช้การสร้างประสิทธิภาพจากการหาคนที่มีค่าแรงที่ตํ่ากกว่า 

หากแต่จูงใจบริหารคนในองค์กรให้เกิดความเป็นอิสระแต่มีความมุ่งมั่นในแนวทางเดียวกัน ซึ่งทําให้

ประสิทธิภาพของคนในองค์กรสูงขึ้น  นอกจากน้ียังมีการจัดโครงสร้างองค์กรมีแบบราบ (Flat Organization) 

เพ่ือหลีกเลี่ยงระบบราชการ (Bureaucratic System) ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากและขาดประสิทธิภาพ 
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3. สร้างสรรคส์วัสดิการ (Active Welfare) 

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะไม่ยึดแนวคิดเดิมในการจัดหาสวัสดิการ (Welfare) เพ่ือให้สังคม หากแต่

มีบทบาทท่ีสําคัญในการสร้างรูปแบบใหม่ในการสร้างสรรค์สวัสดิการ หลายๆ ครั้งมีการสร้างแนวคิดที่ก้าว

ข้ามสวัสดิการของรัฐ โดยท่ีผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะดึงศักยภาพของเครือข่ายที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น

ภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามาในการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางสังคม ซึ่งจะเป็นการผสมผสานทรัพยากรจาก

หลากหลายหน่วยงานเพ่ือนําเสนอสวัสดิการในรูปแบบใหม่ ทั้งน้ีมักจะไม่อยู่ในรูปแบบการให้ (Donation) 

เพียงอย่างเดียวหากแต่ปฏิวัติกระบวนการในระบบสวัสดิการอย่างสร้างสรรค์ 

4. สร้างงานและผลลัพธ์ (Jobs and output) 

การสร้างงาน (Job Creation) เป็นบทบาทสําคัญของผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ รวมไปถึงทางสังคม

ด้วย เน่ืองด้วยผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ใช้โครงการต่างๆเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน หลายคร้ังโครงการ

ต่างๆมีไว้เพ่ือสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นส่วนสําคัญต่อการประกอบอาชีพในอนาคต โครงการ

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกจากสร้างผลงานภายในโครงการแล้วซึ่งเป็นผลลัพธ์แล้วยังช่วยลดการว่างงานของคนใน

ชุมชน หรือระบบเศรษฐกิจอีกด้วย ด้วยเหตุน้ีบทบาทของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม จะช่วยคนในสังคมให้

สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวสามารถที่จะลดปัญหาอ่ืนๆ ของสังคมต่อไปได้ 

5. สร้างทุนทางสงัคม (Social capital creation) 

ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ซึ่งสร้างพันธมิตร (Alliances หรือ 

Partnership) และข้อตกลงความร่วมมือ ให้เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างความน่าเช่ือถือและการแบ่งปัน

คุณค่า (Shared Value) กัน ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมีบทบาทสําคัญในการกระตุ้นความร่วมมือจากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในสังคม เพ่ือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน ทุนทางสังคมถือได้ว่าเป็น

ส่วนสําคัญในการผสมผสานทรัพยากร  ทําให้ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมนําคนจากหลากหลายภาคส่วนเพ่ือเข้า

ร่วมแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุน้ีเองบทบาทของในการสร้างทุนทางสังคมในชุมชนใดชุมชนหน่ึงจึงเป็นบทบาท

สําคัญของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ทั้งน้ีเพ่ือสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองจากความ

ร่วมมือที่มีพ้ืนฐานจากความเช่ือใจกันในชุมชน 

 

สรุปทา้ยบท 

 การประกอบการเพื่อสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและได้มีกรณีตัวอย่างที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ

ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังที่มีความหลงใหลและเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม (Social Value) และมีแรงจูงใจ

จากความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนอกเหนือจากตนเอง อย่างไรก็ดีในมุมมองของการเรียนการสอนและด้านวิชาการยัง

ประสบปัญหาต่อการถ่ายทอด การวิจัยทางวิชาการ แม้กระทั่งขอบเขตของการประกอบการเพ่ือสังคม ด้วยว่าคําว่า 

“สังคม” เป็นคําที่มีความกว้างและมีหลากหลายมิติในการตีความ จึงทําให้ความหมายของการประกอบการเพ่ือสังคม

ต่างได้รับการนําเสนอจากทั้งผู้ประกอบการเพ่ือสังคม องค์กรเพ่ือสังคม รวมไปถึงนักวิชาการจากหลากหลายสาขา 

ทั้งน้ีส่วนประกอบสําคัญของการประกอบการเพ่ือสังคม จะต้องมีรากฐานความหมายเดิมของ “การประกอบการ 
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(Entrepreneurship)”และ มีคําขยายนาม “สังคม (Social)” รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายถึง กิจกรรม (Activity) หรือ 

กระบวนการ (Process) ที่มีนวัตกรรมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยจะต้องค้นหาโอกาสและผสมผสานทรัพยากรเพ่ือ

สามารถที่จะสร้างคุณค่าทางสังคม (Social Value) และกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) 

เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการทางสังคม (Social Needs) ได้ ทั้งน้ีการประกอบการเชิงธุรกิจและการประกอบการ

เพ่ือสังคม ถึงแม้ว่าความแตกต่างที่สําคัญคือพันธกิจ (Mission) แต่กระบวนการท่ีใช้แนวคิดใหม่ การแสวงหาโอกาส

และทางแก้ไขปัญหาใหม่อย่างมีนวัตกรรมต่างมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  

 อย่างไรก็ดีการประกอบการเพ่ือสังคมยังเป็นตัวแปรสําคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เกิดผล

กระทบในเชิงบวก และมีบทบาทท่ีสําคัญไม่ว่าจะเป็นในด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมในชุมชน การสร้างงาน การ

สร้างสรรค์สวัสดิการในรูปแบบใหม่ หรือการแก้ไขปัญหาที่สําคัญ ด้วยว่าผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเป็นผู้นําการ

เปลี่ยนแปลงที่มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างจากคนทั่วไป และเป็นที่ต้องการของชุมชนในสังคม ซึ่งการสร้างและพัฒนา

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมน้ันสามารถทําได้และมีองค์กรที่ต้ังอยู่อย่าง Ashoka ในประเทศไทยก็มีการเปิดโอกาสให้

เยาวชนคนไทยมีส่วนรวมเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือจัดต้ัง Ashoka Fellows3 ขึ้นเพ่ือที่จะสร้างผู้นําการ

เปลี่ยนแปลงในชุมชนและสร้างการประกอบการเพ่ือสังคมในประเทศไทย 

 

คําถามทา้ยบท 

1. ส่วนประกอบการสําคัญของนิยามการประกอบการเพ่ือสังคมมีส่วนใดที่สําคัญ จงนิยามการประกอบการเพ่ือ

สังคมในความเข้าใจของนักศึกษา 

2. อะไรเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้เกิดการประกอบการเพ่ือสังคม จงวิเคราะห์และอภิปราย 

3. พ้ืนฐานของบุคลิกลักษณะของผู้ประกอบการเชิงธุรกิจและผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมีความเหมือนและ

แตกต่างกันอย่างไร 

4. ความแตกต่างของการประกอบการเชิงธุรกิจและการประกอบการเพ่ือสังคม มีความแตกต่างในส่วนใดบ้างจง

อธิบาย 

5. บทบาทของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมีอะไรบ้าง จงอภิปราย 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 กิจกรรมระดมความคิดในส่วนของนิยามของการประกอบการเพ่ือสังคม 

 

 

 

                                                            
3 http://thailand.ashoka.org/ 
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บทท่ี 2 

ปัญหาทางสงัคมของผู้ประกอบการเพื่อสังคม 

(Social Problem for Social Entrepreneur) 

“ปัญหาไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาเป็นทัศนคติของคุณเก่ียวกับปัญหานั้น 

The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem.” 

--Captain Jack Sparrow 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเข้าใจถึงปัญหาทางสังคมของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

2. เพ่ือทราบถึงสาเหตุของการแสวงหาปัญหาของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

3. เพ่ือเข้าใจประเภทของปัญหาที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเผชิญ 

 

บทนํา 

 การประกอบการเพ่ือสังคมเป็นกระบวนการที่จะสามารถระบุ“ปัญหาทางสังคม (Social Problem)และ

ค้นหาโอกาสแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นอย่างมีนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคม ดังน้ันปัญหาทาง

สังคมเป็นจุดเริ่มต้นหรือที่มาของกิจกรรมการประกอบการเพ่ือสังคม อย่างไรก็ดีหากกล่าวถึงคําว่า“ปัญหาทางสังคม” 

ไม่ว่าจะเป็นสังคมท่ีประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกําลังพัฒนาต่างก็มีปัญหาสังคมที่หลากหลายและสามารถท่ีจะระดม

ความคิดของปัญหาต่างๆข้ึนมาได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่เท่าเทียม ปัญหายา

เสพติด ปัญหาความไม่เท่าเทียม ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหารถติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาโรคเอดส์ 

ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปัญหาอ่ืนๆ ซึ่งแน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรม

ประชาสงเคราะห์ได้พยายามจัดทําแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติเพ่ือแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว อย่างไรก็ดีปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่างไม่สามารถใช้กระบวนการแบบเดิมในการเข้าแก้ไขปัญหาหรือมีหน่วยงาน

ภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวในการขับเคลื่อน ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจึงเป็นตัวกระตุ้นสําคัญที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหา

ทางด้านสังคมดังกล่าว  

 ทั้งน้ีปัญหาทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราท่ีไม่คงที่และมีการเปล่ียนแปลงเม่ือค่านิยมหรือการตีความ

มีการเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีทั้งผลกระทบในทางที่ดีและไม่ดี ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน

ซึ่งแล้วแต่มุมมอง เช่น ในช่วงที่ประเทศไทยเร่ิมมีการควบคุมกําเนิดเพ่ือป้องกันปัญหาครอบครัวน้ันส่งผลทําให้มีการ

รักษาจํานวนประชากรของประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่อาจจะเกิดปัญหาทางด้านขาดแคลนแรงงานข้ึนที่จะสร้างรายได้

ให้เกิดขึ้นในครอบครัวในอนาคตเป็นต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาทางสังคมล้วนแล้วแต่ปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงโคจร ที่

เมื่อผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าไปแทรกแซงเพ่ือสร้างสิ่งใหม่หรือนําเสนอรูปแบบในการแก้ไขปัญหาทางสังคมแล้ว 
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จะต้องมองให้รอบด้านว่าผลกระทบท่ีตามมาจะเป็นปัญหาในด้านใด เน่ืองด้วยลักษณะปัญหาทางสังคมน้ันมี

ผลกระทบกระเทือนต่อคนเป็นจํานวนมากและเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสภาพที่ไม่ต้องการ  

 ด้วยเหตุน้ีผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะต้องเข้าใจถึงปัญหาทางสังคมท่ีจะเข้าไปดําเนินการแก้ไขหรือนําเสนอ

กระบวนการใหม่ ในบทน้ีจะสร้างความเข้าใจถึงที่มาของปัญหาทางสังคม ความหมายและประเภทของปัญหาที่

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมควรทราบและปัญหาไหนท่ีมีจะสร้างผลกระทบในเชิงบวกที่มีนัยสําคัญและควรคุ้มค่าต่อการ

เข้าไปดําเนินการ  

 

ปัญหาทางสังคม (Social Problem) 

   ปัญหาทางสังคมเป็นสภาวะหรือพฤติกรรมที่เกิดผลลัพธ์ในทางลบเกิดกับกับคนหมู่มากซึ่งทําให้สภาวะนั้น

และพฤติกรรมน้ันๆ มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดเผยและดําเนินการแก้ไข ทั้งน้ีความหมายดังกล่าวมีทั้งส่วนประกอบที่

อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง (Objective) และอยู่บนพ้ืนฐานของบุคคล (Subjective) ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เกิดขึ้นบนโลกใบน้ีมีข้อมูลทางสถิติและการวิจัยพิสูจน์ รวมไปถึง

ผลเสียที่จะตามมาของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง (Objective) 

ในขณะเดียวกันปัญหาบางอย่างก็มีส่วนประกอบที่อยู่บนพ้ืนฐานของบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ก่อนปี ค.ศ. 1970 ปัญหา

ล่วงละเมิดทางเพศในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาทางสังคม หากแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเท่าน้ัน แต่เมื่อมี

การเคล่ือนไหวทางสังคมของประชากรเพศหญิงขึ้นในปลายทศวรรษ 1970 ปรากฏว่าเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ

ได้รับความสนใจจากสาธารณชน อีกทั้งนักการเมืองผู้ทํานโยบายได้ให้ความสําคัญและส่งผลทําให้เกิดเป็นปัญหาทาง

สังคมขึ้น ลักษณะของปัญหาทางสังคมดังกล่าวมีส่วนประกอบที่อยู่บนพ้ืนฐานของบุคคล (Subjective) มากกว่า

พ้ืนฐานของความจริง เน่ืองจากว่าคนในสังคมและผู้วางนโยบายเป็นคนกําหนดว่าปัญหาใดเป็นปัญหาทางสังคม 

ถึงแม้ว่าในบางคร้ังสังคมอาจจะไม่ทราบว่าภาวะดังกล่าส่งผลลัพธ์ในทางลบกับคนหมู่มากจริงก็ตาม 

 เมื่อพิจารณาถึงความหมายตามพจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2524 ได้ให้

ความหมายของปัญหาสังคมดังน้ี 

ปัญหาสังคม หมายถึง ภาวะใดๆในสังคมที่คนจํานวนมากถือว่าเปน็สิง่ผิดปกติและไม่พึงปรารถนา รู้สึกไม่สบายใจ

และต้องการให้มีการแก้ไขให้กลับคนืสู่สภาวะปกติ เชน่ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทุจริตในวงราชการ 

ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ปญัหาสังคมเปน็ผลมาจากกระบวนการทางสังคม รวมถึงการประเมินพฤติกรรมของคน

ในสงัคมด้วยมาตรฐานศลีธรรมในขณะนั้น 

 ดังน้ันปัญหาทางสังคมหรือปัญหาสังคมเป็นสภาวการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมส่วนใหญ่ซึ่งสามารถ

มองเห็นสภาวการณ์น้ันๆและไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีก อีกทั้งควรได้รับการแก้ไขร่วมกัน อย่างไรก็ดีในมุมมองของนัก

สังคมวิทยาได้ต้ังคําถามว่า แหล่งของปัญหาทางสังคมดังกล่าวเกิดขึ้นจากปัจเจกชนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น คนจํานวน

มากยากจน ไม่มีงานทํา มีปัญหาทางครอบครัว ล้วนแล้วเกิดจากปัญหาของตัวบุคคล ด้วยเหตุน้ีนักสังคมวิทยา Wright 

Mill ได้แบ่งปัญหาเป็นสองลักษณะด้วยกันดังน้ี 
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1. ปัญหาส่วนบุคคล (Personal Troubles) เป็นปัญหาท่ีได้รับผลกระทบเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ

บุคคลในสังคมน้ัน และหลายคร้ังจะถูกกล่าวว่าเป็นความผิดของบุคคลน้ันๆ หรือความล้มเหลวของบุคคล

น้ันๆ 

2. ประเด็นทางสาธารณะ (Public Issues) เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม

ของสังคม โดยปัญหาดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อคนหลายคน 

โดย Mills (1959) จึงได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาของตัวบุคคลหรือปัจเจกชนบ่อยคร้ังที่เป็นรากฐานของปัญหาของ

สังคม ดังน้ันผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถที่ค้นหาปัญหาทางสังคมจากตัวบุคคลได้ก่อน แน่นอนว่าแหล่งที่มาของ

ปัญหาในแต่ละคนต่างมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปแต่เมื่อรวบรวมระดมความคิดจัดกลุ่มปัญหาและแหล่งที่มาของ

ปัญหาแล้ว ก็จะสามารถเข้าใจถึงปัญหาทางสังคมได้อย่างกระจ่างแจ้ง  

ทั้งน้ีทั้งน้ันปัญหาทางสังคมล้วนฝั่งลึกอยู่ในสังคมแต่ปัญหาเหล่าน้ันมีการแปรผันไปตามกาลเวลาหลายๆ

ปัญหาในอดีตอาจจะไม่รุนแรงในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ซึ่งสาเหตุของปัญหาทางสังคมน้ันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่นสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลทําให้เกิดค่านิยมใหม่ๆและวัฒนธรรม

ความเป็นอยู่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ี ความไม่เป็นระเบียบของสังคม แนวทางการนําไปใช้ของกฎระเบียบ 

กฎหมายเกิดความล้มเหลว ต่างก็เป็นเหตุทําให้เกิดปัญหาทางสังคมข้ึน ท้ายที่สุดสาเหตุที่สําคัญคือคนในสังคมมี

บรรทัดฐานที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้การยอมรับ และทัศนคติต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆ ที่

เกิดขึ้นภายในสังคมอาจจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับกันในสังคม ซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดปัญหาทางสังคมข้ึน  

 

กระบวนการพัฒนาปัญหาทางสังคม 

 ถึงแม้ว่าจะมีภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ผู้จัดทํานโยบาย รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลในการรับรู้

ปัญหาทางสังคมของสาธารณาชน อย่างไรก็ดีปัญหาทางด้านสังคมมักผ่านกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาปัญหา 

Spector &Kitsuse (2001) ได้นําเสนอขั้นตอนต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1: การวิวัฒนาการและการสรา้งข้อเรียกร้อง (Emergence and Claims Making)  

 ในขั้นตอนแรก ปัญหาทางสังคมเกิดขึ้นเมื่อตัวแทนทางสังคม (Social Entity) เช่น กลุ่มการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม สื่อสารมวลชน หรือนักการเมืองที่มีอิทธิพล ได้เริ่มทําการเรียกร้องเง่ือนไขต่างๆเพ่ือที่จะได้มาซึ่งการแก้ไข

ปัญหา  ตัวแทนทางสังคมดังกล่าวจะพยายามจูงใจสาธารณะชนท้ังในด้านแนวคิดของปัญหา เหตุผลสําหรับปัญหา 

และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดการเรียกร้องของปัญหาทางสังคมว่ามีนัยสําคัญ ในมุมมองของ

ขั้นตอนแรก กระบวนการเรียกร้องถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการวิวัฒนาการของปัญหาทางสังคมให้เกิด หากการ

เรียกร้องดังกล่าวไม่ประสบความสําเร็จปัญหาดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งน้ีทั้งน้ันตัวแทนทางสังคมมักจะมีอิทธิผลใน

การสร้างแรงขับเคล่ือนในการเรียกร้อง ไม่ว่าจะผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ การกําหนดนโยบาย และการเคลื่อนไหว

ทางสังคม 
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ขั้นตอนที่ 2: ความชอบด้วยกฎหมาย (Legitimacy) 

 เมื่อกลุ่มตัวแทนทางสังคมได้ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและพฤติกรรมที่ได้เรียกร้องไปสู่

ปัญหาทางสังคมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการชักจูงและโน้มน้าวให้ภาครัฐเข้าไปดําเนินการและจัดทํานโยบายเพ่ือที่จะ

ตอบปัญหาเหล่าน้ัน การท่ีจะสร้างแรงจูงใจได้น้ันกลุ่มตัวแทนทางสังคมจะต้องเรียกร้องว่าปัญหาทางสังคมน้ันจะต้อง

เห็นชอบด้วยกฎหมาย และจะทําการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) เพ่ือสนับสนุนปัญหาทางสังคมที่ได้

นําเสนอนั้น และเมื่อกลุ่มตัวแทนทางสังคมมีสมาชิกเป็นภาครัฐแล้ว แนวโน้มที่จะเรียกร้องความชอบด้วยกฎหมายมี

แนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จ 

 

ขึ้นตอนที่ 3: การสรา้งข้อเรยีกร้องใหม่อีกครั้ง (Renewed Claims Making) 

 ถึงแม้ว่าการดําเนินการจากภาครัฐได้เกิดขึ้นเพ่ือสร้างความชอบด้วยกฎหมายแล้ว กลุ่มตัวแทนทางสังคมที่

ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงอาจจะสรุปได้ว่าการกระทําดังกล่าวมีเป้าหมายที่จํากัดเกินไปสําหรับการที่จะแก้ไข

ปัญหาอย่างประสบความสําเร็จ หากว่ามีข้อสรุปเช่นน้ัน ขั้นตอนต่อไปสําหรับตัวแทนทางสังคมจะทําการเรียกร้อง

ความต้องการใหม่อีกครั้ง โดยทําการวิพากษ์วิจารณ์การตอบสนองที่ได้รับจากภาครัฐ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าปัญหาทาง

สังคมท่ีกล่าวมาน้ันเป็นเรื่องใหญ่และมีความสําคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข โดยในขั้นตอนน้ีอาจจะมีระดับความตรึง

เครียดจากการเรียกร้องที่เกิดขึ้น 

ขึ้นตอนที่ 4: การพัฒนากลยุทธ์ทางเลือก (Development of Alternative Strategies) 

 จากการที่ได้มีการเรียกร้องใหม่และได้รับความเห็นชอบทางกฎหมายแล้ว กลุ่มตัวแทนสังคมบ่อยคร้ังมักจะ

สรุปว่า ภาครัฐและส่วนที่ให้ความสนใจไม่ได้ตอบสนองอย่างเพียงพอสําหรับข้อเรียกร้องที่ได้ดําเนินการไป ถึงแม้ว่า

กลุ่มตัวแทนสังคมพยายามที่จะเรียกร้องอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดีเขาเหล่าน้ันอาจจะตระหนักได้ว่าสิ่งที่ได้ทําไปอาจจะ

ไม่ได้รับการตอบรับที่เพียงพอ ทําให้กลุ่มตัวแทนทางสังคมจะริเริ่มพัฒนากลยุทธ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ

ตนเองในการที่ตอบสนองต่อปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น 

 ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนเป็นส่วนหนึ่งที่นักสังคมวิทยาได้นําเสนอเป็นกระบวนการพัฒนาของปัญหาทางสังคม 

ซึ่งมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนทางสังคมท่ีต้องการสร้างการเปล่ียนแปลง ภาครัฐ กลุ่มที่

ได้รับปัญหา ต่างเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญในการเรียกร้องและสะท้อนถึงปัญหาทางสังคม โดยผู้ประกอบการเพ่ือสังคม

ย่อมมีส่วนและมีบทบาทในแต่ละขั้นตอนในการมองเห็นปัญหาทางสังคมไม่มากก็น้อย หากแต่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม

เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง และนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคมมากกว่าที่จะเป็นองค์ประกอบการในการ

เรียกร้องที่เกิดขึ้น 

 

ประเภทของปญัหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 ปัญหาทางสังคม (Social Problem) ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่มีหลากหลายรูปแบบโดย

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมได้ตอบสนองและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในหลายลักษณะขึ้นอยู่กับปัญหา
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ทางสังคมท่ีเกิดขึ้น อย่างไรก็ดีสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมซึ่งเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงน้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่จะ

เข้าใจถึงประเภทของปัญหา ลักษณะ และกระบวนการตอบสนองต่อปัญหานั้น Snowden และ Boone ได้นําเสนอ 

Cynefin1Framework ซึ่งใช้ในโมเดลในการตัดสินใจของผู้นําที่เผชิญกับเหตุการณ์หรือบริบทที่จําเป็นจะต้อง

ตอบสนองในการแก้ไขปัญหานั้น ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเภทคนตัดสินใจจะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของ

เหตุและผล (Cause and effect relationship) รวมไปถึงบริบทของปัญหาที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีกระบวนการให้

การคิด ตัดสินใจ และค้นหากระบวนการตอบสนองแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนกัน โดยใน Cynefin Framework ได้

แบ่งแยกบริบทที่ผู้นําจะต้องตัดสินใจเป็น 5 บริบท (Context) ด้วยกัน ซึ่ง 4 ใน 5 บริบทที่ผู้นําจะทําการวิเคราะห์

พิจารณาได้แก่ 1) บริบทพ้ืนฐาน (SimpleContext), 2) บริบทที่ยุ่งยาก (ComplicatedContext), 3) บริบทที่

ซับซ้อน (ComplexContext), และ 4) บริบทความไม่เป็นระเบียบ (ChaoticContext) ในบริบทที่ 5 หรือ 

“Disorder” เป็นบริบทของปัญหาที่ไม่มีความชัดเจนจากทั้ง 4 บริบทที่กล่าวมาข้างต้น 

 Cynefin Framework จะช่วยผู้นํารวมไปถึงผู้ประกอบการที่จะต้องตัดสินใจแนวทางในการแก้ไขปัญหา

สามารถรู้สึกได้ถึงแก่นของบริบท2 และจะช่วยทําให้การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหานั้นดีย่ิงขึ้นรวมไปถึงลดข้อผิดพลาด

จากการใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาของตนเองซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เน่ืองด้วยปัญหาทางสังคมล้วน

แต่มีความแตกต่างกัน ดังน้ันการนํา Cynefin Framework เข้ามาใช้จะช่วยทําให้เข้าใจถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา

ของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ด้วยเหตุนี้ในส่วนของประเภทของปัญหาจึงจะแบ่งแยกตาม4 บริบทที่แตกต่างกันไปซึ่ง

แสดงในแผนภาพและมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-1 ประเภทของปัญหาแบ่งแยกตามบริบท 
                                                            
1 อ่านว่า Ku-nev-in ซึ่งเป็นคําของ Welsh ซึ่งหมายถึง ปัจจัยที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ของเราท่ีมีอิทธิพลต่อเราและไม่สามารถท่ีเรา
จะเข้าใจได้ 
2 บริบท (Context) คือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากชุดของเหตุการณ์ เงื่อนไข ประเด็น คํากล่าว ซึ่งสามารถท่ีจะเข้าใจและประเมินได้  

บริบทพ้ืนฐาน 

บริบททีซ่บัซ้อน

บริบททียุ่่งยาก
บริบททีไ่ม่เป็นระเบียบ
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บริบทที่ 1: บริบทพืน้ฐาน (Simple Context) 

 สําหรับบริบทพ้ืนฐานจะสามารถถูกแบ่งแย่งโดยความสัมพันธ์ทางด้านเหตุและและได้อย่างชัดเจนและคงท่ี 

ซึ่งง่ายต่อการตัดสินใจจากทุกๆ คน แน่นอนว่าคําตอบที่ถูกต้องจะเป็นคําตอบที่มีเหตุและผลและไม่สามารถที่จะหาข้อ

โต้แย้งได้ ดังน้ันปัญหาที่อยู่ในบริบทพ้ืนฐานน้ีจะเป็นปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว รวมไปถึงสามารถท่ีจะรู้ทางแก้ไขปัญหาที่ดี

ที่สุดแล้ว กล่าวคือ บริบทน้ีอยู่บนบริเวณที่เรียกว่า “Known Knowns” หรือ “รู้แล้วว่ารู้” ดังน้ันการตัดสินใจของ

ผู้นําในบริบทน้ีจะไม่ถูกต้ังคําถามขึ้น เพราะว่าทุกคนในภาคส่วนได้เข้าใจและรู้ถึงปัญหานั้นรวมไปถึงแนวทางการแก้ไข 

ดังกล่าวปัญหาจะมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน และทราบถึงผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหานั้นๆ 

 จากภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าบริบทพ้ืนฐานน้ันจะมีการดําเนินการที่มีกระบวนการที่ตรงไปตรงมาในการจัดการ

และการตรวจสอบโดยผู้นําที่จะต้องตัดสินใจจะต้อง สัมผัส (Sense) แบ่งกลุ่ม (Categorize) และ ตอบสนอง 

(Respond) กล่าวคือ จะเร่ิมต้นด้วยการประเมินสถานการณ์น้ันคือการสัมผัสปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทลักษณะน้ี 

จากน้ันทําการจัดแยกหรือแบ่งกลุ่มของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาในกลุ่มใด เมื่อทราบถึงกลุ่มปัญหาแล้วจึง

ตอบสนองเพ่ือทําการแก้ไขปัญหานั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาไข้เลือดออกในชุมชน เมื่อทราบถึงปัญหาที่มีประชากร

ในชุมชนมีไข้เลือดออกในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงจากรายงานจากโรงพยาบาล จากน้ันก็อาจจะมีการแบ่งสาเหตุของปัญหาไม่

ว่าจะเป็นพ้ืนที่ที่มีนํ้ากักขังหรือมียุงที่เป็นพาหะนําเช้ือไข้เลือดออก เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการไม่ว่าจะ

เป็นเข้าไปฉีดยาฆ่ายุงลายที่เป็นพาหะหรือเข้าไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องของน้ํากักขังเพ่ือลดจํานวนพ้ืนที่ดังกล่าว จะ

เห็นได้ว่าปัญหาในลักษณะน้ีอยู่บนบริบทพ้ืนฐานที่มีกระบวนการชัดเจน ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพ้ืนที่แห่งการปฏิบัติที่

ดีที่สุด (The Domain of Best Practice)  

 ดังน้ันเมื่อผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเผชิญปัญหาที่มีต้ังอยู่ในบริบทพ้ืนฐาน สิ่งสามารถดําเนินการได้คือการต้ัง

ขอบเขต การสั่งการและควบคุม ในอยู่ในกรอบข้อมูลที่ทราบกัน การสื่อสารอาจจะไม่ค่อยมีความจําเป็นเน่ืองจากว่า

ปัญหาดังกล่าวเป็นที่ทราบดีอยู่แล้ว และมีข้อมูล แนวทางในการแก้ไขที่ตรงไปตรงมา ในส่วนน้ีผู้ประกอบการเพ่ือ

สังคมอาจจะต้องมองภาพใหญ่มากกว่ามองภาพเล็ก และจะต้องทราบเข้าใจถึงการแบ่งกลุ่ม (Categorize) ปัญหา

เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าจะสามารถตอบสนองด้วยทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ดังน้ันสิ่งที่จะต้องทําก่อนการแบ่งกลุ่มคือการ

รวบรวมข้อมูลของปัญหาให้ได้มากที่สุดเพ่ือที่จะเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อให้แน่ชัดว่าจะไม่มีความผิดพลาดใน

การแบ่งกลุ่ม  

ทั้งน้ีผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะต้องเข้าอีกว่า แนวทางการแก้ไขที่ดีที่สุด (Best Practice) จริงๆ แล้วเป็นแนว

ทางการแก้ไขในอดีต ซึ่งแน่นอนว่าเหมาะสมสําหรับบริบทพ้ืนฐาน อย่างไรก็ดีความท้าทายจะเกิดขึ้นเมื่อคนท่ี

ดําเนินการไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าแนวทางดังกล่าวไม่ได้ผล และมีความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนบริบทซึ่งผู้ประกอบการ

จําเป็นจะต้องตอบสนองในรูปแบบอ่ืน  

บริบทที่ 2: บริบทที่ยุ่งยาก (Complicated Context) 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทที่ยุ่งยาก หรือ Complicated Context น้ีไม่เหมือนกับบริบทพ้ืนฐาน

เน่ืองจากว่าคําตอบที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหามีทางเลือกที่หลากหลาย อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
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ยังคงมีความชัดเจนแต่ว่ายังไม่มีใครเห็นเหตุและผลดังกล่าว ด้วยเหตุน้ีเองบริบทน้ีอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “Known 

unknowns” หรือ “รู้ ว่าไม่รู้”ดังน้ันกระบวนการตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหาจะเป็น สัมผัส (Sense) วิเคราะห์ 

(Analyze) และ ตอบสนอง (Respond) สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างบริบทพ้ืนฐานกับบริบทที่ยุ่งยาก อยู่ในกระบวน

ระหว่างกลางที่เปลี่ยนจากแบ่งกลุ่ม (Categorize) เป็น วิเคราะห์ (Analyze) เน่ืองจากว่า “รู้ว่าไม่รู้” สิ่งที่จะต้องทํา

จะไม่ง่ายหรือมีคําตอบที่ดีที่สุด (Best Practice) อยู่ หากจําเป็นจะต้องหาผู้เช่ียวชาญมาเพ่ือทําการวิเคราะห์ปัญหาที่

เกิดขึ้น ดังน้ันในบริบทน้ีจึงต้ังอยู่บนพ้ืนที่แห่งผู้เช่ียวชาญ (The Domain of Experts) 

 เน่ืองจากว่าเกิดการวิเคราะห์เกิดขึ้นในกระบวนการ คําตอบหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาอาจจะมีทางเลือกได้

มากมายและมีทางเลือกที่ดีๆ หลายทางเลือกอยู่ ยกตัวอย่างเช่นปัญหาในเรื่องระดมเงินทุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมทาง

สังคม แน่นอนจะต้องมีทางเลือกเกิดขึ้นมากมายที่สามารถเข้ามาใช้ได้แต่จะต้องวิเคราะห์และเข้าใจถึงผลท่ีตามมา 

อย่างไรก็ดีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในบริบทความยากคือ “ผู้เช่ียวชาญ (Expert)” ซึ่งมักจะเป็นผู้ที่เข้ามีส่วนเก่ียวข้องมา

ที่สุดในบริบทน้ี เน่ืองจากว่าจะต้องเข้ามาทําการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา แต่เมื่อคนท่ีไม่ใช้

ผู้เช่ียวชาญพยายามท่ีจะให้ข้อเสนอแนะที่เป็นไอเดียใหม่หรือกระบวนการใหม่ที่มีนวัตกรรมมักจะถูกมองข้ามไปทําให้

เสียโอกาส  

 ในส่วนของผู้เช่ียวชาญน้ัน สิ่งที่ควรระมัดระวังคือความรู้เดิม (Prior Knowledge) ซึ่งเปรียบเสมือนดาบสอง

คมกล่าวคือมักจะยึดในสิ่งที่รู้อยู่แล้ว และนําเสนอสิ่งที่เป็นไปตามความรู้เดิม โดยที่ไม่ยอมรับสิ่งแปลกใหม่ที่ก้าวข้าม

องค์ความรู้เดิม ด้วยเหตุน้ีเองอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นคือ การวิเคราะห์อย่างเป็นอัมพาต (Analysis Paralysis) โดยที่

นักวิเคราะห์ หรือผู้เช่ียวชาญต่างมีอัตตาของตนเองโดยไม่ยอมรับความเห็นของผู้อ่ืนจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อไปได้ 

ดังน้ันผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่มีทีมงานที่เป็นผู้เช่ียวชาญจะต้องตระหนักถึงประเด็นน้ีเมื่อปัญหาทางสังคมต้ังอยู่ใน

บริบทความยาก (Complicated Context) ทั้งน้ีวิธีการแก้ไขปัญหาอาจจะทําได้โดยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่

ผู้เช่ียวชาญน้ันไม่เคยเผชิญ ยกตัวอย่างเช่น การเอานักวิจัยทางการตลาดค้าปลีก เข้าไปสู่สภาพแวดล้อมของการทํา

วิจัยทางด้านการทหารเป็นต้น การทําเช่นน้ีจะช่วยทําให้นักวิจัยทางการตลาดค้าปลีกปรับทัศนคติและเปิดมุมมองใหม่

ทําให้กล้าคิดในสิ่งที่เป็นนวัตกรรม  

 ส่วนของการตัดสินในแก้ไขปัญหาในบริบทที่ยุ่งยากมักจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพ่ือได้มาซึ่งการค้นหาคําตอบที่

ถูกต้อง หลักจากที่ได้คําตอบแล้วก็ทําการตอบสนอง (Respond) ทั้งน้ีทั้งน้ันหากว่าการตัดสินใจของผู้ประกอบการอยู่

บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ บริบทของปัญหานั้นอาจจะอยู่ในบริบทของความซับซ้อน (Complex Context) 

มากกว่าที่จะเป็นบริบทที่ยุ่งยาก  

บริบทที่ 3: บริบทที่ซับซ้อน (Complex Context) 

 บริบทที่ผ่านมาข้างต้นอยู่ในส่วนบริเวณที่มีลําดับขั้นตอน (Order) ไม่ว่าจะเป็นบริบทพ้ืนฐาน (Simple 

Context) หรือ บริบทที่ยุ่งยาก (Complicated Context) อย่างน้อยหนึ่งคําตอบที่ถูกต้องหรือหน่ึงแนวทางแก้ไข

ปัญหาที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดีในบริบทที่ซับซ้อนน้ันคําตอบที่ถูกต้องไม่สามารถที่จะค้นพบได้ ยกตัวอย่างเช่น การ

เปรียบเทียบระหว่างรถยนต์หน่ึงคันกับป่าดิบที่อุดมสมบูรณ์ สําหรับรถยนต์แล้วถือได้ว่าเป็นเคร่ืองจักรกลที่มีความ
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ยุ่งยาก (Complicated Machine) ซึ่งช่างผู้เช่ียวชาญสามารถท่ีจะแยกช้ินส่วนออกมาเป็นแล้วสามารถที่ประกอบ

กลับคืนไปใหม่โดยไม่สร้างการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่ารถยนต์เป็นสิ่งที่อยู่น่ิงไม่เคลื่อนไหวหรือมีการพัฒนา (Static 

Status) ในทางตรงกันข้ามป่าดิบช่ืนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นสิ่งมีชีวิต (Organic) ที่มีรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนในระบบ

นิเวศของป่า ปัจจัยในป่าที่มีการเปล่ียนแปลง จากมนุษย์อาจสร้างผลกระทบที่สลับซับซ้อนได้ซึ่งไม่อาจจะเช่ือมโยง

ความสัมพันธ์ของเหตุและผลได้ ด้วยเหตุน้ีเองบริบทน้ีอยู่ในบริเวณท่ีเรียกว่า “Unknown Unknowns” หรือ “ไม่รู้ว่า

ไม่รู้” กล่าวคือเราไม่รู้ในสิ่งที่ไม่รู้ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เราไม่รู้ว่าจะต้องรู้อะไร จึงทําให้บริบทน้ีต้ังอยู่บนพ้ืนที่แห่ง

การเกิดขึ้น (The Domain of Emergence) 

 เหตุที่ว่าการประกอบการท้ังในเชิงธุรกิจและเพ่ือสังคมส่วนใหญ่มักทําการค้นหาโอกาสและแสวงหาแนวทาง

ใหม่ๆ ที่ไม่เคยปรากฏบนโลกใบนี้ สิ่งที่เรารู้เดิมอาจจะไม่มีประโยชน์และไม่สามารถนํามาใช้ได้ นอกจากน้ีปัญหาทาง

สังคมส่วนใหญ่ที่ปรากฏขึ้นมาต่างเปลี่ยนแปลง เพราะสังคมในที่น้ีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่มีชีวิต (Organic) 

จึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลง ความคิดคนไม่อยู่น่ิง (Static) แต่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ด้วยเหตุน้ีเองปัญหาที่

ผู้ประกอบการจะสามารถสร้างโอกาสทางการประกอบการได้น้ันจะต้องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทที่ซับซ้อน 

(Complex Context) ซึ่งไม่สามารถที่จะพยากรณ์ทํานายได้  

 สิ่งที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถทําได้คือการลองทําดู (Experiment) ที่ปลอดภัยหากว่าจะมันไม่ได้ผล 

ด้วยเหตุน้ีเองแทนที่จะพยายามที่แก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ ผู้ประกอบการหรือผู้นําจะต้องใจเย็นเพ่ือที่จะให้

แนวทางการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเอง ดังน้ันจะเห็นให้ว่ากระบวนการของบริบทน้ีเริ่มจาก ลองดู 

(Probe) จากนั้นถึง สัมผัส (Sense) และตอบสนอง (Respond) อีกตัวอย่างหน่ึงที่น่าสนใจ หากใครได้ดูหนังเร่ือง 

Apollo133 เมื่อนักบินอวกาศได้ส่งข้อความมาที่สถานีฮูสตันว่า เรามีปัญหา สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวไม่เคยเกิด

ขึ้นมาก่อน ไม่มีใครรู้และเตรียมขั้นตอนการแก้ไขอย่างเป็นระบบระเบียบมาก่อน จึงถือได้ว่าเป็นปัญหาที่อยู่ในบริบทที่

ซับซ้อน ในหนังได้นําเสนอเร่ืองราวที่ว่า กระสวยอวกาศไม่สามารถกรองคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ซึ่งทําให้ระดับ CO2 

ภายในกระสวยสูงขึ้นเรื่อยๆและไม่สามารถที่จะรอจนกว่าจะกลับมายังโลกได้ ดังน้ันจะต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์อันหน่ึงที่

จะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ โดยผู้นําบอกผู้เช่ียวชาญท่ีมารวมอยู่ในห้องว่า วัสดุที่อยู่โต๊ะคือสิ่งที่มีอยู่บนกระสวยอวกาศ 

ให้สร้างเครื่องมือที่แก้ไขปัญหาน้ี4 ผู้เช่ียวชาญ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรด้านต่างๆ ต่างไม่รู้ว่าอะไรสามารถทําได้สิ่งที่ทําได้

คือ “ทดลองดู” (Probe) จากสิ่งที่มีอยู่อย่างจํากัด5 

 นอกจากน้ีผู้ประกอบการหรือผู้นํายังจะต้องเผชิญความท้าทายที่จะกลับไปใช้วิธีการแบบเดิมที่ไม่มีความเสี่ยง 

เน่ืองจากว่า การทดลอง (Experiment) ไม่ได้รับประกันได้ว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ดังน้ันจําเป็นจะต้องอดทน

และทดลองต่อไป แน่นอนว่าความล้มเหลวจากการทดลองที่เกิดขึ้นจะเป็นส่วนหน่ึงของความสําเร็จของผู้ประกอบการ 

เมื่อทดลองและเริ่มที่จะมองเห็นชัด หรือคําตอบเริ่มที่จะปรากฏออกมา (Emergence) จึงทําการสัมผัส (Sense) 

                                                            
3https://www.youtube.com/watch?v=C3J1AO9z0tA 
4https://www.youtube.com/watch?v=ry55--J4_VQ 
5 เงื่อนไขท่ีผู้ประกอบการมีทรัพยากรที่จํากัดบ่อยคร้ังสามารถสร้างส่ิงที่มีความสร้างสรรค์มากกว่าเงื่อนไขท่ีมีทรัพยากรอย่างสมบูรณ์ 
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กล่าวคือการสร้างความเข้าใจถึงคําตอบหรือรูปแบบน้ันๆ แล้วดําเนินการแก้ไขปัญหา (ตอบสนอง:Respond) ต่อ

ปัญหานั้นต่อไป 

บริบทที่ 4: บริบทที่ไม่เป็นระเบียบ (Chaotic Context) 

 ในส่วนของบริบทส่วนสุดท้ายเป็นบริบทที่การค้นหาคําตอบที่ถูกต้องจะไม่มีความหมายใดๆ เลย กล่าวคือไม่มี

ความเป็นไปได้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถที่จะ

จัดการหรือหารูปแบบได้ นอกจากเผชิญกับความยุ่งเหยิงและไม่เป็นระเบียบ ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญ

ของคนท่ัวโลก 911 ที่มณฑลรัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่บริบทที่ไม่เป็นระเบียบ (Chaotic Context) น้ี ผู้นําที่

จะต้องตัดสินใจทันทีโดยไม่จําเป็นต้องค้นหาคําตอบของปัญหาดังน้ันสิ่งแรกที่ผู้นําหรือผู้ประกอบการเมื่อเผชิญกับ

บริบทลักษณะน้ื คือ “ทํา (act)” อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้บริบทน้ีต้ังอยู่บนพ้ืนที่แห่งการตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว (The Domain of Rapid Response) 

 เน่ืองด้วยความไม่เป็นระเบียบเกิดขึ้น การตอบสนองเพ่ือส่งสัญญาณให้เกิดความเป็นระเบียบเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่ง

แรกที่จะต้องทํา กระบวนการของบริบทน้ีคือ การทํา (Act) จากน้ัน สัมผัส (Sense) และ ตอบสนอง (Respond) สิ่งที่

จําเป็นของบริบทน้ีคือการทํา (Act) ก่อนเพ่ือสร้างความเสถียรภาพและสามารถที่จะเปลี่ยนบริบทดังกล่าวจากความไม่

เป็นระเบียบเป็นบริบทที่ยุ่งยาก (Complicated Context) เพ่ือที่จะเร่ิมค้นหารูปแบบ (Pattern) ของปัญหาและหา

คําตอบเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไปได้ ทั้งน้ีกระบวนการสื่อสารอาจจะเฉียบขาดในลักษณะบนลงล่าง (Top to Down) หรือ

การประกาศ (Broadcast) เป็นหลัก เน่ืองจากว่าไม่มีเวลาที่จะสอบถามความเห็นจากการตัดสินใจดังกล่าวในช่วงแรก 

อย่างไรก็บริบทที่ไม่มีระเบียบน้ันสามารถท่ีจะเคลื่อนตัวไปยังบริบทอ่ืนๆ ได้ ดังน้ันสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจ

คือการดูแลเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในหลายบริบทไปพร้อมๆ กัน ทั้งน้ีปัญหาทางสังคมในลักษณะน้ีเกิดขึ้นไม่บ่อยคร้ัง 

เน่ืองจากว่าปัญหาทางสังคมมักจะเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องที่สังคมได้สะท้อนเสียงออกมา นอกจากปัญหาที่เป็นลักษณะ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนจํานวนมากและจําเป็นที่

จะต้องเร่งแก้ไขและตอบสนองอย่างรวดเร็ว  

 จากบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นตาม Cynefin Framework น้ัน จะเห็นได้ว่าแต่ละพ้ืนที่ของบริบทน้ันมีความ

ต้องการในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน  โดยบริเวณของ Ordered หรือเป็นไปตามกฎระเบียบ หรือขั้นตอนน้ัน 

บริบทพ้ืนฐานและบริบทที่ยุ่งยาก (Simple and Complicated Context) น้ันอยู่ในสมมุติฐานที่ทุกอย่างมี

ความสัมพันธ์ที่สามารถระบุเหตุและผลได้ ดังน้ันสามารถที่จะค้นหาคําตอบและแนวทางแก้ไขปัญหาจากความจริงได้ 

ในขณะที่บริบทที่ซับซ้อนและไม่เป็นระเบียบ (Complex and Chaotic context) น้ันอยู่ในพ้ืนที่ของความไร้ระเบียบ

แบบแผน (Unordered) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ของเหตุและผลข้ึนมาทันที แต่จะต้องใช้เวลาในการค้นหา ทดลอง 

จนกว่าทางแก้ไขปัญหาจะเกิดขึ้นมา สําหรับผู้ประกอบการท้ังเชิงธุรกิจและเพ่ือสังคมน้ัน ด้วยคุณลักษณะและกิจกรรม

ที่ธรรมชาติของผู้ประกอบการจะเข้าไปดําเนินการน้ัน ส่วนใหญ่ควรจะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่อยู่ในบริบท

ที่ซับซ้อน (Complex Problem and Context) ซึ่งจําเป็นที่จะต้องใช้ความสามารถของผู้ประกอบการในการค้นหา

และเข้าใจปัญหา ทดลองแนวทางต่างๆ และกล้าที่จะเสี่ยงรวมไปถึงการยอมรับความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น เพ่ือจะได้มา



2-10 

ซึ่งแนวคิดใหม่ ด้วยเหตุน้ีเองบริบทของปัญหาทางสังคมแน่นอนว่าสามารถที่จะเคลื่อนจาก Complex เป็น 

Complicated และท้ายที่สุดเมื่อเราทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด (Best Practice) บริบทของ 

Complicated ก็จะกลายเป็น Simple Context น้ันเอง 

 

การจัดการปญัหาท่ีอยู่บริบทที่สลับซับซ้อน 

 จากที่กล่าวข้างต้นความสลับซับซ้อนเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการจะต้องเข้าไปแก้ไข ระบบที่สลับซับซ้อนส่วน

ใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรงและการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจจะส่งผลท่ีตามมา

อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากน้ีความสลับซับซ้อนยังมีพลวัตที่จะเปลี่ยนแปลงโดยมีปัจจัยที่เข้ามาเก่ียวข้องทั้งในด้าน

วัฒนธรรม เทคโนโลยี โลกาภิวัฒน์ ตลาดที่มีความสลับซับซ้อน และอื่นๆ ที่ส่งผลทําให้เกิดบริบทที่สลับซับซ้อนขึ้นได้ 

แต่อย่างไรก็ดีสิ่งที่เป็นความสลับซับซ้อนกลับกลายเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะนําเสนอสิ่งใหม่ แนวทาง

ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ที่ไม่เคยนําเสนอมาก่อน ด้วยเหตุน้ีเองผู้ประกอบการความมุ่งเน้นที่จะเข้าใจและจัดการปัญหาใน

ลักษณะน้ี ด้วยเหตุน้ีสิ่งที่สําคัญนอกจากจะต้องค้นหาปัญหาดังกล่าวแล้วยังจะต้องรู้ว่าจะสามารถจัดการปัญหา

ดังกล่าวโดยสามารถท่ีจะใช้แนวทางในการจัดการพอสังเขปได้ดังน้ี 

1. เปิดใจในการสนทนา (Open up the discussion)ในปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนจําเป็น 

อย่างย่ิงที่จะต้องสื่อสารระหว่างกัน และต้องเปิดใจรับฟังไอเดียใหม่จากทุกๆ คนในทุกๆ มิติเพ่ือที่จะสามารถค้นหา

ทางแก้ไขรวมไปถึงกําหนดกลยุทธ์ที่จะตอบสนอบปัญหาที่สลับซับซ้อนได้ 

2. กําหนดขอบเขต (Set barriers)ขอบเขตที่กําหนดจะช่วยจํากัดและกําหนดพฤติกรรมของ 

ทีมงานได้ เมื่อกําหนดได้แล้วระบบจะช่วยจัดระเบียบภายในขอบเขตนั้นด้วยตัวระบบเอง ซึ่งทําให้การดําเนินงาน

ภายในปัญหาที่สลับซับซ้อนสามารถทําได้ง่ายขึ้น 

3. กระตุ้นตัวดึงดูด (Stimulate attractors) ตัวดึงดูดเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้นํา 

หรือคนอ่ืนๆในทีม เริ่มทําการทดลองและกระตุ้นรวมกับคนอ่ืนๆ เมื่อมีแรงดึงดูดเกิดขึ้นจะสามารถที่สร้างโมเมนตัน

หรือแรงเหว่ียงที่จะดําเนินการอย่างมีโครงสร้างและเกิดผลลัพธ์ 

4. สนับสนุนข้อขัดแย้งและความแตกต่าง (Encourage dissent and diversity) การโต้แย้ง 

กันอย่างมีหลักการจะสร้างคุณค่าในการสื่อสารกันในบริบทที่ซับซ้อน เน่ืองจากว่ามันจะช่วยให้เกิดไอเดียใหม่และ

นวัตกรรมใหม่ที่มากจากความคิดที่หลากหลาย การขัดแย้งกันในงานจะช่วยอุดจุดบอดและทําให้กระบวนการแก้ไข

ปัญหาสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

5. จัดการให้เกิดการริเริ่มและตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น (Manage starting conditions and  

monitor for emergence) ผู้นําจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือให้ไอเดียใหม่ๆ เกิดขึ้นมาก เน่ืองจากผลลัพธ์ไม่

สามารถที่จะคาดการณ์ได้ในบริบทที่ซับซ้อน และการเริ่มและรอสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเร่งคําตอบ

ในกระบวนการเดิมๆ ซึ่งจะทําให้พลาดในโอกาสท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด 
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ค้นหาสุดยอดปัญหา (Wicked Problem) 

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะต้องค้นหาสุดยอดปัญหา (Wicked Problem) ให้พบ เน่ืองจากว่าเมื่อไรก็ตามที่

สามารถหาปัญหาที่คุ้มในการดําเนินการแล้ว โอกาสในการแก้ไขปัญหาจะตามมา น้ันหมายความว่า ปัญหา = โอกาส 

ซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่จะต้องค้นหา (Exploration) ปัญหาทางสังคม อย่างไรก็ดีสิ่งที่

จะต้องทําในการค้นหาปัญหา คือ การหาปัญหาแบบเฉพาะเจาะจงแล้วจะต้องเข้าใจระบบนิเวศ (Ecosystem) ของ

ปัญหานั้นๆ ซึ่งลักษณะปัญหาที่ควรค่าในการดําเนินการมีคุณลักษณะดังน้ี 

1. เป็นปัญหาที่อยู่ในบริบทที่ซับซ้อน (Complex Context) 

2. เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบให้แก่คนในสังคมมากว่า 10-50 ล้านคน 

3. เป็นปัญหาที่สามารถที่ใช้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้ทรัพยากรจากผู้ประกอบการคนอ่ืน นักลงทุน 

หน่วยงานภาครัฐ และคนอ่ืนๆ ในการสร้างระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมทางสังคม  

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมได้พยายามสร้างแนวทางหรือคําตอบใหม่ (Solution) 

โดยการค้นหาปัญหา ยกตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีทางการทหาร ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ ทรานซิสเตอร์ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ (ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ในระบบ) ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีทางด้าน

การทหาร แต่ปัจจุบัน พยายามที่ใช้สิ่งเหล่าน้ีเพ่ือใช้การหาลูกค้า การหาแอปพริเคช่ันใหม่เพ่ือหาลูกค้าในตลาด เป็น

ต้น  

 ปัญหาทางสังคมเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในประเทศที่กําลังพัฒนา อย่างไรก็ดีประเทศที่พัฒนาแล้วก็

มีปัญหาในรูปแบบที่หลากลายแล้วแต่มุมมอง สิ่งที่สําคัญในการค้นหาสุดยอดปัญหาคือการระดมความคิดและสะท้อน

ถึงสุดยอดปัญหาน้ัน ซึ่งจะเป็นปัญหาท่ีซับซ้อนที่ยากและท้าทาย ซึ่งทําให้มีโอกาสที่จะนําเสนอสิ่งใหม่ที่มี่คุณค่าต่อ

สังคมได้สิ่งที่สําคัญคืออย่าคิดถึงปัญหาที่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์แล้วดึงออกมาหรือสะท้อนออกมาในแบบภาพรวม สิ่ง

ที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะต้องทําให้การหาปัญหาคือ “เฉพาะเจาะจง” และลงรายละเอียดเก่ียวกับปัญหานั้นๆ  

 

สรุปทา้ยบท 

 ปัญหาทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่พ่ึงประสงค์ต่อสังคมเน่ืองจากส่งผลที่ไม่ดีต่อคนในสังคม ซึ่งมีวิวัฒนาการของ

ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง การสร้างความชอบธรรม และการตอกย้ําถึงปัญหาทางสังคม ซึ่งทําให้ปัญหารวมไป

ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ดังกล่าวเกิดพลวัตการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กระบวนการพัฒนาของ

ปัญหาทางสังคมเป็นส่วนสําคัญที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะต้องมีบทบาทในแต่ละขั้นตอนเพ่ือสามารถท่ีจะเข้าใจและ

เข้าไปนําเสนอทางแก้ไขปัญหาได้ นอกจากน้ีปัญหายังมีลักษณะที่แตกต่างกันที่มีรูปแบบการเผชิญหน้าต่อปัญหาและ

ตัดสินใจแตกต่างกัน 

 Cynefin Framework เป็นโมเดลที่สามารถช่วยทําให้แบ่งประเภทของปัญหาและช่วยผู้ประกอบการในการ

ตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหานั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อยู่ในบริบทพ้ืนฐาน (Simple Context) บริบทที่ยุ่งยาก 

(Complicated Context) บริบทที่ซับซ้อน (Complex Context) และ บริบทที่ไม่เรียบร้อย (Chaotic Context) 
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และด้วยว่าผู้ประกอบการจะต้องหาสุดยอดปัญหา (Wicked Problem) เน่ืองจากว่าในปัญหาน้ันจะมีโอกาสท่ีจะ

สามารถสร้างสิ่งใหม่ บริการใหม่ กระบวนการใหม่ ซึ่งสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาทางสังคมได้ ด้วยเหตุน้ีเพ่ือพิจารณา

ประเภทของปัญหาจะเห็นได้ว่า ปัญหาที่อยู่ในบริบทที่ซับซ้อน (Complex Problem) จะเป็นบริบทที่ผู้ประกอบการ

จะต้องค้นหา เน่ืองจากว่าเป็นพ้ืนที่แห่งการหาสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครสร้างหรือคิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ดี ปัญหาทาง

สังคมหรือปัญหาอ่ืนๆ บริบทจะเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและคนที่เข้าไปแก้ไขปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาที่ยุ่งยาก 

เมื่อมีวิเคราะห์ (Analyze) แล้ว จนเข้าใจถึงความยุ่งยากทั้งหมดแล้ว ปัญหานั้นก็จะเปลี่ยนบริบทเป็นปัญหาพ้ืนฐานที่

ทุกคนสามารถเข้าใจได้และสามารถที่ตัดสินใจได้ตามกระบวนการที่ได้วางไว้ แน่นอนว่า ปัญหาที่อยู่ในบริบทที่ซับซ้อน 

ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นปัญหาที่ยุ่งยากได้เช่นกัน เมื่อเริ่มที่จะเห็นแนวทางเกิดขึ้นมา และเข้าไปค้นหามากขึ้นทางแก้

ก็เพ่ิมมากขึ้นจนสามารถที่จะวิเคราะห์และพยายามที่จะเช่ือมความสัมพันธ์ของเหตุและผลได้  

 โดยสรุปแล้วปัญหาทางสังคมที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะต้องเผชิญและค้นหาน้ันเป็นจุดเริ่มต้นของการ

ค้นหาโอกาส ด้วยเหตุน้ีเองผู้ประกอบการจะต้องเข้าไปศึกษาปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงและเข้าใจรากฐานของปัญหา

รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของปัญหานั้นๆ ซึ่งท้ายที่สุดจะสามารถตัดสินใจได้ว่าปัญหาทางสังคมน้ันควรหรือไม่ควรที่

จะเข้าไปดําเนินการ หรือเป็นสุดยอดปัญหาหรือไม่ 

 

คําถามทา้ยบท 

1. ปัญหาทางสังคมมีคุณลกัษณะอย่างไร กระบวนการพัฒนาของปัญหาทางสังคมเป็นอย่างไร 

2. ประเภทของบริบทมีก่ีประเภท และกระบวนการตัดสินใจและดําเนินการเป็นอย่างไรในแต่ละประเภท  

3. สาเหตุใดที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะต้องค้นหาปัญหาทางสังคม 

4. สุดยอดปัญหามีลักษณะเป็นอย่างไร ทําไมถึงมีลักษณะเช่นน้ัน 

 

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 

 กิจกรรมปัญหาสําหรับผู้ประกอบการ (Best Problem for Entrepreneur) 

 สุดยอดปัญหาที่คุ้มในการทําต่อ (Wicker Problem Worth Working on) 
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บทท่ี 3 

โอกาสในการประกอบการเพื่อสังคม 

(Opportunity of Social Entrepreneurship) 

“One secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes 
 เคล็ดลับของความสําเร็จในชีวิตคือการเตรียมพร้อมสําหรบัโอกาสท่ีกําลังจะมา” 

--Bacharach, 1989 
“Without an opportunity, there is no entrepreneurship 

เมื่อไม่มีโอกาส มันก็ไม่มกีารเป็นผู้ประกอบการ” 
--Short, Ketchen, Shook, & Ireland, 2009 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเข้าใจถึงความเป็นมาของโอกาสในการประกอบการ 

2. เพ่ือเข้าใจประเภทแนวคิดของโอกาสในการประกอบการ 

3. เพ่ือทราบถึงการรับรู้ของโอกาสในการประกอบการและปัจจัยที่มีผลกระทบ 

4. เพ่ือทราบถึงลักษณะของรูปแบบการเข้าถึงการประกอบการเพ่ือสังคมและลักษณะการดําเนินงาน 

 

บทนํา 

“นํ้าขึ้นให้รีบตัก”คงเป็นสุภาษิตไทยที่ให้กล่าวถึงการเก็บเก่ียวโอกาสท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมักนํามาใช้ในสอนให้การ

ไขว้คว้าโอกาส แต่ในการประกอบการที่จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่า นํ้าขึ้นหรือลงหรือว่า

นํ้าที่ตักได้สะอาดหรือไม่ คําว่า “โอกาส” ถือได้ว่าเป็นหน่ึงในเครื่องมือ SWOT Analysis ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดย SWOT Analysis คือการ

วิเคราะห์ จุดแข็ง(Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค (Threats)  ในมุมอง

ของการวิเคราะห์ SWOT analysis น้ัน โอกาส (Opportunities) เป็นหน่ึงในสภาพแวดล้อมภายนอก (External 

Business Environment) ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ผลิตสินค้าส่งออก แห่งหน่ึง ผลิตสินค้าส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกา 

หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง จาก 30 บาทต่อดอลลาร์ เป็น 35 บาทต่อดอลลาร์ ถือได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่มีการ

เปลี่ยนแปลงน้ีสร้างโอกาสให้กับบริษัทส่งออกในการทํากําไรที่มากข้ึน เน่ืองจากว่าบริษัทน้ีได้รับรายได้เป็นเงิน

ดอลลาร์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ดังน้ันทั้งการประกอบการเชิงธุรกิจและเพื่อสังคมนั้นโอกาสเป็นส่วนสําคัญอย่างย่ิงที่

จะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างหรือแสวงหาโอกาส 

“โอกาส (Opportunity)” ถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญในการสร้างแกนความรู้ทางการประกอบการ รวมถึงการ

กําหนดเง่ือนไขต่างๆ ในการศึกษาวิชาการประกอบการ (Busenitz, Plummer, Klotz, Shahzad, & Rhoads, 

2014)  ศาสตราจารย์ Shane and Venkataraman (2000) ได้นําเสนอองค์ความรู้ทางการประกอบการโดยให้
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ความสําคัญต่อแนวคิดทางด้านโอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial Opportunity) นอกจากน้ีจะเห็นได้จาก

ความหมายของผู้ประกอบการน้ัน ได้มีการระบุถึง การแสวงหา (Exploration) การประเมิน (Evaluation) และการ

หาประโยชน์ (Exploitation) จาก“โอกาส” แต่อย่างไรก็ดีเรายังเข้าใจถึง “โอกาส” เพียงน้อยนิด ด้วยว่าไม่สามารถมี

ปัจจัยหลายอย่างที่ประกอบขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ประกอบการเอง ปัจจัยแวดล้อมภายนอก รวมไปถึงคําถามที่ว่า 

โอกาสน้ันมีอยู่แล้วเพียงแต่ต้องค้นหา หรือ โอกาสสามารถสร้างขึ้นเองได้ ไม่สามารถหาพบได้ (Opportunities are 

made, not found)  

นักวิชาการได้ศึกษาและนําเสนอแนวคิดต่างๆ อย่างไรก็ดี Robinson & Hockerts (2006) ได้มองว่าสําหรับ

โอกาสการประกอบการเพ่ือสังคมต้องค้นหาและโอกาสปรากฏอยู่เพียงแต่ต้องค้นหา อีกทั้งโอกาสในการประกอบการ

เพ่ือสังคมยังมีความพิเศษอีกด้วยเน่ืองจากว่าโอกาสเหล่าน้ีต้ังอยู่ในตลาดส่วนของสังคม (Social Sector Market) 

ทั้งน้ีโอกาสประเภทน้ียังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยของสังคมและทางสถาบัน (Institutions) ทั้งที่เป็นทางการและไม่

ทางการ (Formal and Informal) นอกจากน้ีด้วยความพิเศษของการประกอบการเพ่ือสังคมทําให้โอกาสในการ

ประกอบการเพ่ือสังคมมีความแตกต่างจากโอกาสในการประกอบการอ่ืนๆ   

สําหรับบทน้ี จะกล่าวถึงความหมายและท่ีมาของโอกาสในการประกอบการในภาพรวมของพื้นฐานทางการ

ประกอบการ ประเภทและแหล่งที่มาของโอกาส ลักษณะพิเศษของการประกอบการเพ่ือสังคม และทําอย่างไรที่

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะค้นหาโอกาส 

 

ความหมายและท่ีมาของโอกาสในการประกอบการ 

 ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 ให้ความหมาย “โอกาส” ว่า 

โอกาส คือ “ชอ่ง ทาง เวลาท่ีเหมาะ จังหวะ” 

สําหรับโอกาสในทางธุรกิจ เราอาจจะกล่าวถึง การเห็นช่องทางการทําธุรกิจ จังหวะที่เหมาะสมในการทํา

ธุรกิจ หรือการพัฒนาหรือคิดค้นไอเดียหรือบางอย่างที่ใหม่หรือดีกว่า ซึ่งจะสามารถกระทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเชิง

ธุรกิจ (Baron, 2014) อย่างไรก็ดีโอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial Opportunity) มีความหมายที่

เฉพาะเจาะจงในบริบทของการประกอบการ บุคคลที่มุ่งหวังที่จะเป็นผู้ประกอบมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเข้าใจ

โอกาสในการประกอบการเ น่ืองจากว่าคุณลักษณะของโอกาสมี อิทธิพลต่อกระบวนการประกอบการ 

(Entrepreneurial Process) ยกตัวอย่างเช่น โอกาสการประกอบการที่สร้างขึ้นเอง กระบวนการย่อมแตกต่างจาก

โอกาสท่ีผู้ประกอบการค้นเองเอง อย่างไรก็ดีความหมายของโอกาสในการประกอบการ(Entrepreneurial 

Opportunity) ศาสตราจารย์ Casson (1982) และ Shane and Venkataraman (2000) ใหค้วามหมายไว้ว่า 
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“โอกาสในการประกอบการ” เปน็สถานการณ์หรือสถานภาพ ทีส่ินคา้ใหม่ บริการใหม่ วัตถุดิบใหม่ ตลาดใหม่ 

และการจัดการกระบวนการใหม่จะสามารถมีพัฒนาการและถูกนําเสนอผ่านวิธีการหรือหนทางใหม่ เป้าหมายใหม่ 

หรือกระบวนการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายใหม่ 

Entrepreneurial Opportunity is defined as “situations in which new goods, services, raw 

materials, markets, and organizing methods can be introduced through the formation of new 

means, ends, or means-ends relationships”.  

Shane (2003) ได้ให้ความเห็นว่า โอกาสในการประกอบการกับสถานการณ์อ่ืนๆที่จะสามารถสร้างผลกําไร

ทางธุรกิจน้ันแตกต่างกัน  โดยโอกาสในการประกอบการเน้นยํ้าในเรื่องกระบวนการที่บรรลุเป้าหมายใหม่ (New 

Means-Ends) ในขณะที่การสร้างผลกําไรทางธุรกิจน้ันอาจจะสร้างผลกําไรจากกระบวนการหรือรูปแบบเดิมๆ 

ผู้ประกอบการเองทราบว่า การประกอบการไม่มีเป้าหมายในการสร้างผลกําไรทางการเงินเป็นหลัก แต่มีความต้องการ

ที่จะสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อคนในสังคมเป็นวงกว้าง และ “เช่ือและมั่นใจว่า” หากสร้าง “คุณค่า

ใหม่จากสิ่งใหม่” กําไรทางการเงินจะตามมาเอง   

การท่ีจะตอบได้ว่าโอกาสในการประกอบการมาจากท่ีไหน ทําไมสถานการณ์ดังกล่าวถึงเกิดขึ้นและบุคคลจะ

สามารถที่คิดกระบวนการที่จะบรรลุเป้าหมายใหม่ได้น้ัน คิดได้อย่างไร คงจะเป็นที่มาของโอกาสในการประกอบการ  

จากความหมายข้างต้น  จะเห็นได้ว่าโอกาสในการประกอบการมีอยู่หรือปรากฏอยู่ โอกาสสามารถที่จะค้นหาเจอ 

(Opportunity Discovery) ยกตัวอย่างเช่น Sam Walton เจ้าของ Walmart ที่นําสินค้าจากที่หน่ึงไปขายอีกที่หน่ึง 

โดยเห็นโอกาสในชานเมืองที่ไม่มีร้านขายของชําซึ่งเป็นโอกาสที่ปรากฏอยู่และในที่สุดได้ใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง ในการ

วางทําเลของ Walmart ในขณะเดียวกันก็มีข้อถกเถียงว่าโอกาสสามารถสร้างขึ้นเองได้ (Opportunity Creation) 

ยกตัวอย่างเช่น Steve Job ถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่สร้างโอกาสขึ้นมาเองโดยริเริ่มที่จะผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล (Personal Computer) ออกสู่ตลาด นอกจากน้ียังเป็นผู้ริเริ่มสร้างรูปแบบการใช้งานผ่านระบบจอสัมผัส

(Touch Screen) ในมือถือเจ้าแรก จนนําไปใช้ในอุปกรณ์ของ Apple อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, iPod, และ 

iWatch ส่งผลทําให้ Apple มาเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีมือถือ นอกจาน้ียังทําให้เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของผู้บริโภค

กับอุปกรณ์อิเล็กโทนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ามากมาย   

 

แนวคิดของโอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial Opportunity Perspectives) 

จนถึงในปัจจุบันนักวิชาการได้แบ่งแนวคิดของโอกาสในการประกอบการ 2 แนวคิดเพ่ือที่จะอธิบาย

สถานการณ์จากความหมายของโอกาสในการประกอบการ ได้แก่ แนวคิดของศาสตราจารย์ Kirzner และแนวคิดของ

ศาสตราจารย์ Schumpeter ข้อแตกต่างที่สําคัญของแนวคิดทั้งสองคือการปรากฏอยู่ของโอกาสในการประกอบการ 

โดย Kirzner (1973) เช่ือว่าโอกาสในการประกอบการนั้นปรากฏอยู่ มีอยู่ ซึ่งจะต้องเสาะแสวงหา ในขณะที่ 

Schumpeter (1934) มีแนวคิดที่ว่าโอกาสในการประกอบการน้ันจะต้องสร้างข้ึนจากการเปล่ียนแปลง การคิดค้น

นวัตกรรมขึ้นมา  
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ข้อแตกต่างแนวคิดทางด้านโอกาสระหว่าง Schumpeter และ Kirzner 

แนวคิดด้านโอกาสของ Schumpeter 
(Schumpeterian Opportunities) 

แนวคิดด้านโอกาสของ Kirzner 
(Kirznerian Opportunities) 

 ทําลายความสมดุล (Disequilibrating) 

 ต้องการข้อมูลใหม่  

 มีนวัตกรรมในระดับสูง 

 หายาก (Rare) 

 เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ (Creation) 

 สร้างความสมดุล (Equilibrating) 

 ไม่ต้องการข้อมูลใหม ่

 มีนวัตกรรมในระดับตํ่า 

 ธรรมดา (Common) 

 เก่ียวข้องกับการค้นหา (Discovery) 

ประเด็นที่ 1: ข้อแตกต่างที่เก่ียวข้องกับความสมดุล  

จากแนวคิดจุดดุลยภาพในทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือในทฤษฏีเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นจะอธิบายถึงอุปทาน 

(Supply) และอุปสงค์ (Demand) ของสินค้าใดสินค้าหน่ึง โดยอุปสงค์และอุปทานจะมาพบกัน ณ จุดดุลยภาพ 

(Equilibrium point) ทําให้เกิดราคาสินค้าและปริมาณสินค้าน้ันๆ ในตลาด แนวคิดด้านโอกาสของ Schumpeter 

เช่ือว่าโอกาสในการประกอบการเกิดจากการทําลายสมดุล (Disequilibrating) ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การ

ประกอบการของ Schumpeter จําจะต้องทํากิจกรรมต่างๆท่ีสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ทดแทนสิ่งเดิมซึ่งจะทํา

ให้เกิดการทําลายจุดดุลยภาพน้ันเอง ยกตัวอย่างเช่น การนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นอกจากจะทดแทนสินค้าเดิมได้แต่

ยังได้คุณค่าอ่ืนๆ ที่มากกว่าเดิม เช่น เคร่ืองเล่น mp3 ที่ออกสินค้าในอดีตส่งผลทําให้ดุลยภาพของแผ่นเพลง

เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการแผ่นซีดีเพลงหายไปกับการเกิดขึ้นของ mp3 หรือการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ 

ส่งผลทําให้เครื่องเพจเจอร์ ที่รับส่งข้อความ ไม่สามารถยืนอยู่ได้ในตลาด เป็นต้น ในทางกลับกัน แนวคิดด้านโอกาส

ของ Kirzner ส่งผลทําให้เกิดการสร้างดุลยภาพขึ้น กล่าวคือ ผู้ประกอบการในแนวคิดของ Kirzner จะส่งแรงผลักดัน

ทําให้เกิดดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากว่า Kirzner เช่ือว่า ในตลาดยังมีการขาด (Shortage) และการเหลือ 

(Surpluses) ของสินค้าเกิดขึ้น ผู้ประกอบการสามารถท่ีจะค้นหาโอกาสและสร้างประโยชน์จากโอกาสน้ีได้ 

ยกตัวอย่างเช่น คนนําสินค้าจากแห่งหน่ึงซึ่งราคาถูกกว่า เน่ืองจากมีอุปทานมาก ไปขายอีกแห่งหน่ึงซึ่งมีราคาแพงกว่า 

เน่ืองจากมีอุปสงค์มาก การทําเช่นน้ีผู้ประกอบการจะได้กําไรจากส่วนต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนต่างนี้จะน้อยลงเรื่อยๆเมื่อมี

ผู้ประกอบการหลายรายเกิดขึ้น การแข่งขันทางด้านราคามักจะเกิดขึ้นจนถึงจุดที่ทําให้เกิดดุลยภาพระหว่างอุปสงค์

และอุปทานน้ันเอง  ดังน้ันอาจจะกล่าวได้ โอกาสของ Kirzner เป็นแรงผลักดันทําให้เกิด และสร้างธุรกิจให้เข้าสู่จุด

ดุลยภาพ ในขณะที่โอกาสของ Schumpeter ขัดขวางระบบที่ปรากฏอยู่ และเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดอุปสงค์และ

อุปทานใหม่ 

ประเด็นที่ 2: ข้อแตกต่างที่เก่ียวข้องกับด้านข้อมูล 

ในด้านข้อมูล Schumpeter เช่ือว่าโอกาสจะเกิดขึ้นได้จําเป็นต้องมีข้อมูลใหม่ นอกจากน้ียังเช่ือว่า การ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง การปกครอง กฎหมาย แนวโน้มหรือกระแสทางสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจ
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มหภาค จะส่งผลทําให้เกิดข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องใช้ในการจัดการ ออกแบบ ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือ

กิจกรรมทางการประกอบการ (Entrepreneurial activities) ที่สร้างคุณค่าเพ่ิม ยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์จีนเรื่อง 

Lost in Thailand ส่งผลทําให้คนจีนที่ได้รับชมภาพยนตร์ปรารถนาที่จะตามรอยการเดินทางในภาพยนตร์ โดยเฉพาะ

จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นสถานที่ถ่ายทําหลักทําให้มีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างมาก และมีอัตราที่

เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่มีส่วนเก่ียวข้องมีโอกาสในการสร้างและขยาย

ธุรกิจเพ่ือตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงน้ี   การเปลี่ยนแปลงน้ีส่งผลทําให้จุดดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไป ทําให้

ผู้ประกอบการจะต้องหาข้อมูลใหม่ในการปรับตัว เพ่ือที่จะผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างมูลค่าใหม่ขึ้นมา 

ในทางตรงกันข้าม โอกาสของ Kirzner ไม่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ใหม่ แต่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการต่ืนตัวทางการ

ประกอบการ (Entrepreneurial Alertness) ซึ่งเป็นความสามารถของบุคคลในการที่จะจําแนกและรู้ถึงการแข่งขันที่

ไม่สมบูรณ์ในตลาด (Kirzner, 1973) กล่าวคือสามารถท่ีจะค้นหาโอกาสและเห็นช่องว่างในตลาดที่จะสามารถสร้าง

กําไรในการประกอบกิจกรรมทางการประกอบการได้ ซึ่งโอกาสของ Kirzner ไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลใหม่ หากแต่เป็น

ข้อมูลที่มีอยู่แล้วที่ตลาด เพียงแต่ว่าจะมีบุคคลใดที่จะมีความสามารถแยกแยะข้อมูลดังกล่าวเพ่ือเป็นโอกาสในการ

ประกอบการเท่าน้ัน 

ประเด็นที่ 3: ข้อแตกต่างที่เก่ียวข้องกับระดับนวัตกรรม 

นวัตกรรม (Innovation) ของสินค้าและบริการของ Schumpeter เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ซึ่งแยกตัวจาก

ความรู้เดิมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี กระบวนการใหม่ การบริการคิดมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทําให้ระดับ

นวัตกรรมของ Schumpeter อยู่ในระดับสูง ยกตัวอย่างเช่นการ Steve Job กลับมาแล้วสร้าง iPod ขึ้นมาเป็นเคร่ือง

แรกที่สามารถจุดเพลง mp3 ที่มีคุณภาพสูงและสามารถที่จะซื้อเพลงจาก iTune การสร้างนวัตกรรมของ iPod ซึ่ง

เป็นเครื่องเล่น mp3 อาจจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่สิ่งที่เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่เปลี่ยนการฟังเพลงของคนคือ 

iTune ที่ผู้ฟังสามารถท่ีจะซื้อเพลงได้รายเพลงโดยไม่ต้องซื้อทั้งอัลบ้ัม  ในทางตรงกันข้ามโอกาสของ Kirzner มีส่วน

เก่ียวข้องกับนวัตกรรมในระดับที่ตํ่าโดยส่วนใหญ่จะดําเนินธุรกิจผ่านการทําซ้ํา แบบเดิม กล่าวคือเป็นการสร้างธุรกิจ

ในรูปแบบเดิม ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจแฟรนชายส์ที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นจากข้อแตกต่างจากอุปสงค์และ

อุปทาน ด้วยเหตุน้ีเองโอกาสของ Schumpeter มีส่วนเกี่ยวข้องทางนวัตกรรมใหม่ จึงส่งผลทําให้ผู้ประกอบการ

จะต้องเผชิญความเสี่ยงมากกว่า โอกาสของ Kirzner ด้วย 

ประเด็นที่ 4: ข้อแตกต่างที่เก่ียวข้องกับความหายาก (Rareness)  

ความหายาก (Rareness) และความธรรมดา (Common) เป็นส่วนต่างที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 แนวคิดทาง

โอกาสในการประกอบการ โดยแนวคิดของ Schumpeter เช่ือว่าโอกาสในการประกอบการมีปัจจัยมาจากการสร้างสิ่ง

ที่หายากและมีคุณค่าใหม่ น้ันสะท้อนให้เห็นความเช่ือมโยงจากข้อแตกต่างที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่

ที่มีระดับสูง ที่จะต้องมีองค์ความรู้ใหม่เพ่ือโอกาสในการประกอบการ ในทางตรงกันข้ามแนวคิดของ Kirzner สะท้อน

ถึงสิ่งธรรมดา (Common) ซึ่งแน่นอนว่าไม่เก่ียวกับนวัตกรรมมากนนักแต่มีส่วนเกี่ยวข้องการการค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว

ให้พบ หรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้หากแต่ว่าจะมีความสามารถที่จะเห็นหรือไม่น้ีหรือมีความสามารถในด้านการต่ืนตัว
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ทางการประกอบการ (Entrepreneurial Alertness) เพ่ือที่จะค้นหาส่วนต่างและข้อผิดพลาดของอุปสงค์และอุปทาน

ที่ยังไม่เข้าสู่จุดดุลยภาพเท่าน้ัน  

ประเด็นที่ 5: ข้อแตกต่างที่เก่ียวข้องกับลักษณะโอกาส  

ข้อแตกต่างประเด็นสุดท้ายมีส่วนเก่ียวข้องข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นของคํากล่าวที่ว่า  “โอกาสถูกสร้างขึ้น ไม่

สามารถหาพบได้ (Opportunities are made, not  found)” โดยโอกาสของ Schumpeter จะเก่ียวข้องกับการ

สร้างสรรค์ หรือ Opportunity Creation หรือมุ่งเน้นว่าโอกาสสามารถสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการสร้างนวัตกรรม การ

ทําลายจุดดุลยภาพ ด้วยสินค้าบริการ กระบวนการทํางานใหม่ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน โอกาสของ Kirzner มีส่วน

เก่ียวข้องกับการค้นหา Opportunity Discovery น้ันหมายความว่าโอกาสปรากฏอยู่ (Existence) เพียงแต่ต้องค้นหา

ให้เจอเท่าน้ัน ซึ่งโอกาสที่ปรากฏอยู่เกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ของตลาด (Market Imperfection) ในทาง

เศรษฐศาสตร์  

 จากแนวความคิดที่แตกต่างกันของโอกาสในการประกอบการระหว่าง Kirzner และ Schumpeter ทําให้เกิด

การแบ่งแยกแนวคิดของโอกาส อย่างไรก็ดีศาสตราจารย์ Baron (2014) และ Venkataraman, Sarasvathy, Dew, 

and Forster (2012) ได้ให้ความเห็นระหว่างสองแนวคิดโอกาสในการประกอบการว่า กระบวนการของโอกาสท้ังสอง

น้ีไม่ว่าจะเป็นการสร้าง และการค้นหาน้ันต่างสานต่อเข้าด้วยกันในทางปฏิบัติของตัวผู้ประกอบการ กล่าวคือ 

ผู้ประกอบการนอกจากจะต้องค้นหาโอกาสแล้วจําเป็นที่จะต้องสร้างโอกาสข้ึนมาด้วย ในความเป็นจริง โอกาสสามารถ

ที่จะปรากฏอยู่ก่อนที่ผู้ประกอบการจะสามารถรับรู้และพัฒนาขึ้นมา แต่อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการจําต้องดําเนินการ

เพ่ือที่จะสร้างโอกาสที่ต้ังอยู่น้ันขึ้นมานั้นเอง ดังน้ันอาจจะกล่าวได้ว่า กระบวนการค้นหาและการสร้างสรรค์โอกาสน้ัน

ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

 

การรับรู้ถึงโอกาสในการประกอบการ (Entrepreneurial Opportunities Recognition) 
 มีคําถามที่สําคัญว่า ทําไมผู้ประกอบการสามารถท่ีจะตระหนัก และรับรู้ถึงโอกาสในการประกอบการ ในขณะ
ที่คนอ่ืนไม่สามารถรับรู้ได้? นอกจากน้ีคําถามที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใคร่อยากรู้ ได้แก่ ผู้ประกอบการสามารถท่ีจะรับรู้ 
ช้ีบ่งโอกาสในการประกอบการได้อย่างไร?ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลในเชิงสนับสนุนต่อการรับรู้โอกาสในการประกอบการ? 
หากว่าสามารถเข้าใจถึงปัจจัยและบทบาทใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะสามารถ
นํามาใช้ได้เพ่ือสร้างการรับรู้โอกาสในการประกอบการ ทั้งน้ี Short et al. (2009) ได้กล่าวว่า มีแนวคิด 2 ด้านที่
อาจจะมีส่วนเก่ียวข้องกับการโอกาส 
 แนวคิดแรก คือ “ความคิด (Idea) ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างสรรค์ การเรียนรู้ ซึ่งนําไปสู่
โอกาสในการประกอบการท่ีมีศักยภาพและสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสน้ัน แนวคิดที่สอง คือ “ความฝัน 
(Dream)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างแรงทะเยอทะยานในการเช่ือมต่อระหว่างโอกาสท่ีแท้จริงที่ยังไม่ได้มีการทําให้
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ความคิดและความฝันต่างกันเป็นจุดริเริ่มที่จะนําไปสู่โอกาสในการประกอบการ ซึ่งใน
ส่วนปัจจัยในระดับบุคคล (Individual Factors) ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดในบทที่กล่าวถึงรากฐานกระบวนการรับรู้
ของการเป็นผู้ประกอบการ (Cognitive Foundation of Entrepreneurship) สําหรับในส่วนน้ีขอกล่าวถึง
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ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อการรับรู้ถึงโอกาสในการประกอบการ โดย ศาสตราจารย์ Baron (2014) ได้กล่าวถึง 3 ปัจจัย
ด้วยกัน ดังรูปที่ 3-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-1 ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อการรับรู้ถึงโอกาสในการประกอบการ 
 

1. ปัจจัยในด้านข้อมูล (Information) กล่าวคือ การรับรู้โอกาสในการประกอบการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
โอกาสของ Schumpeter จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องครอบครองข้อมูลที่ล้ําสมัย (Cutting-Edge) ที่สามารถ
นําไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาส หรือ สามารถที่จะรับรู้ถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากน้ี 
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก ความผิดพลาดในอุปสงค์และอุปทานก็สามารถทําให้ผู้ประกอบการสามารถรับรู้ถึง
โอกาสของ Kirzner ได้เช่นกัน นอกจากน้ีข้อมูลยังทําให้ผู้ประกอบการสามารถท่ีจะรับรู้ภาพเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นในด้านตลาด การลงทุน การผลิต คู่แข่ง ลูกค้า ฯลฯ นอกจากน้ีข้อมูลมักจะได้รับรู้จาก
เครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง อย่างไรก็ดีข้อมูลที่ดีจะต้องมีความน่าเช่ือถือ และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ นอกจากน้ีการรับรู้โอกาสและการหาประโยชน์จากโอกาสในการประกอบการน้ัน มักจะ
เกิดขึ้นในขณะที่เกิดความไม่เท่าเทียมกันในข้อมูล (Information Asymmetry) กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
สามารถที่มีข้อมูลที่มากกว่าจึงทําให้สามารถโอนถ่ายสินค้าจากที่หน่ึงไปขายในอีกที่หน่ึงได้ หรือ
ผู้ประกอบการอาจจะมีข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี จึงสามารถที่รับรู้โอกาสในการผลิตสินค้าในนวัตกรรม
ใหม่ออกสู่ตลาดให้แก่ผู้บริโภคได้ เป็นต้น 
 

2. ปัจจัยในด้านประสบการณ์ (Experience)  กล่าวคือ ผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในองค์กรทาง
สังคม การทํางานในองค์กรดังกล่าว จะสามารถที่จะเห็นภาพการเคลื่อนไหวของกิจกรรมทางสังคมได้
ดีกว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ การมีประสบการณ์ถือได้ว่าเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดกันได้ ซึ่งถือว่า
เป็นความรู้ที่อยู่ภายใน อน่ึงในทางวิชาการน้ันความรู้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 1) ความรู้ที่อยู่
ภายนอก (Explicit Knowledge)คือ ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น

ด้านข้อมูล 

ด้าน

ประสบการณ์ 

ด้านเครือข่าย

ทางสังคม 

การรับรู้โอกาสในการ

ประกอบการ 
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หนังสือ วีดีโอ เสียง และเอกสารต่างๆ ที่สามารถส่งต่อให้ระหว่างบุคคลได้ และ 2) ความรู้ที่อยู่ภายใน 
(Tacit Knowledge) คือความรู้ที่อยู่ภายในของตนเองและเป็นความรู้เฉพาะเจาะจง เช่น ประสบการณ์
การทํางาน ความสามารถในการส่ือสาร การเรียนรู้ ซึ่งยากที่จะถ่ายทอดสู่สื่อต่างๆที่จะสอนให้แก่คนอ่ืน
ได้ (Grant, 1996) ดังน้ันประสบการณ์ทํางานทําให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะเห็นถึงJigsaw ที่ขาด
หายไป ช่องว่างที่น่าจะสามารถสร้างโอกาสในการประกอบการได้   
 

3. ปัจจัยในด้านเครือข่ายทางสังคม (Social Networks) มีส่วนสําคัญอย่างมากในการประกอบการสังคม 
Robison (2006) ได้กล่าวไว้ว่า ทุนทางสังคม (Social Capital) และเครือข่ายทางสังคมส่งผลทําให้
สามารถที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการประกอบการทางสังคม เน่ืองจากว่าเครือข่ายทางสังคมช่วย
สนับสนุนไม่ใช้เฉพาะในด้านข้อมูล ข่าวสาร แต่ยังช่วยสนับสนุนในด้านทรัพยากร การจัดต้ังองค์กร และ
อ่ืนๆ  และด้วยเครือข่ายทางสังคมถือได้ว่าเป็นปัจจัยในการรับรู้ถึงโอกาส เน่ืองจากข้อมูลที่ได้รับจาก
เครือข่ายน้ันเอง  กล่าวคือ คนอ่ืนๆ ที่ผู้ประกอบการรู้จักมักจะมีความรู้ ข้อมูล ที่อาจจะไม่เป็นข้อมูล
เดียวกับที่ผู้ประกอบการรู้ หากได้ติดต่อสื่อสารกันแล้ว ข้อมูลจากคนอ่ืนๆในเครือข่าย รวมกับข้อมูลที่
ผู้ประกอบการมีอยู่ ย่อมจะทําให้ข้อมูลมีความกว้างขวางมากข้ึน 

 

โอกาสในการประกอบการเพื่อสังคม (Opportunity in Social Entrepreneurship) 

 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการสร้างรากฐานความเข้าใจของโอกาสในการประกอบการซ่ึงมีแนวคิดและการพัฒนา

ในเชิงวิชาการมาระยะหน่ึงแล้ว อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงโอกาสในการประกอบการเพ่ือสังคมน้ัน คงไม่ใช่โอกาสใน

การประกอบการท่ีมีลักษณะที่สร้างขึ้นมาเอง หรือ Opportunity Creation แต่น่าจะโอกาสในการประกอบการที่

สามารถค้นพบได้ หรือ Opportunity Discovery เพียงแต่ว่ายังไม่สามารถเห็นได้โดยทุกคน ตามแนวคิดของ Kirzner

ที่ว่าตลาดไม่สมบูรณ์ทั้งในแง่ของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและสถาบัน ทําให้เกิดความไม่สมดุลของอุปสงค์

และอุปทานต่างๆ จึงนําไปสู่โอกาสในการประกอบการ นอกจากน้ี Kirzner ยังเน้นยํ้าในเรื่องของการต่ืนตัวทางการ

ประกอบการซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการค้นหาโอกาส ทั้งน้ีแนวคิดดังกล่าวยังช้ีให้เห็นว่า 

 คนทุกคนไม่สามารถที่จะรับรู้โอกาสทุกโอกาสที่เกิดขึ้น 

 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโอกาสถูกการตัดสินจากคนที่เป็นผู้ประกอบการ 

 กระบวนการในการได้มาซึ่งโอกาสน้ันขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ ด้วย นอกเหนือจากความสามารถของคนและความ

สมัครใจในการดําเนินการ 

เน่ืองด้วยตลาดในส่วนของสังคมไม่สามารถที่จะช้ีบ่งได้ชัดว่ามีดุลยภาพเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วในความ

เป็นจริงโอกาสในการประกอบการเพ่ือสังคมอาจจะเกิดขึ้นด้วยเหตุที่ว่ามีความต้องการส่วนบุคคลที่จะนําเสนอความไม่

สมดุลทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของความมั่งคั่ง รายได้ การจ้างงาน ทุนมนุษย์หรือทุนทางสังคม บ่อยคร้ัง

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะดําเนินการในส่วนหน่ึงของสังคมเพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกในการเปลี่ยนแปลงจุดที่ไม่มี

ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ  



3-9 

 Mair et al (2006) ยังได้กล่าวอีกว่า โอกาสในการประกอบการเพ่ือสังคมน้ันมีลักษณะที่พิเศษเน่ืองจากว่า

โอกาสดังกล่าวได้ฝั่งตัวอยู่ในตลาดทางสังคม (Social Sector Market)  ซึ่งในตลาดส่วนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจ 

โดยคุณลักษณะทางสังคมมี 2 ลักษณะได้แก่ 1) ตลาดทางสังคมเป็นสภาวะสังคมโดยธรรมชาติ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า 

บริบทของตลาดนี้มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสังคมโดยรวม 2) ตลาดทางสังคมจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง

สังคมและสถาบัน ทั้งเป็นทางการ (Formal) และ ไม่ทางการ (Informal) ซึ่งตลาดทางสังคมมักจะยึดติดกับสภาพภูมิ

ประเทศที่ปัญหาสังคมเกิดหรือมีประเด็นทางสังคมที่สําคัญ ด้วยเหตุน้ีเองปัญหาทางสังคมจึงเป็นจุดเช่ือมโยงกับโอกาส

ในการประกอบการเพ่ือสังคม 

 อุปสรรคในการเข้า (Entry Barrier) ถือได้ว่าเป็นส่วนที่อยู่ตรงกันข้ามกับโอกาส อุปสรรคดังกล่าวแสดงให้เห็น

ถึงขอบเขตหรือข้อจํากัดของผู้ประกอบการในการใช้ในการประเมินโอกาสทางธุรกิจเมื่อผู้ประกอบการเหล่าน้ันค้นพบ 

ทั้งน้ีการรับรู้ในอุปสรรคของผู้ประกอบการจะเป็นกลไกสําคัญในการตัดสินใจในการเข้า ซึ่งเมื่อกล่าวถึงอุปสรรคในการ

เข้าในมุมมองของการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)แล้ว ถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงที่สําคัญอย่างมาก 

เน่ืองจากว่าผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการเข้าตลาด หากมีอุปสรรคหรือกําแพงในการเข้าสูง

แสดงว่ามันยากในการเข้าไปแข่งขันในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมน้ันๆ ในขณะเดียวกันหากเมื่อเข้าไปแล้วกําแพงดังกล่าว 

ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้เล่นใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมน้ันๆอย่างไรก็ดี เมื่อกล่าวถึงตลาดทางสังคม Robinson 

(2006) ได้แบ่งอุปสรรคในการเข้า (Entry Barrier) เป็น 3 ส่วนด้วยกันดังน้ี 

1. อุปสรรคในการเข้าทางเศรษฐกิจ (Economic Entry Barriers) 

ในส่วนของอุปสรรคในการเข้าทางเศรษฐกิจน้ันจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการลงทุนในธุรกิจที่สร้างเทคโนโลยี 

ทรัพยากรและความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ทําให้เกิดความยากลําบากกับคนอ่ืนที่จะเข้ามาแข่งขัน 

ยกตัวอย่างเช่น ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน สินค้าที่มีความแตกต่าง เงินทุนเริ่มต้นที่ต้องใช้ ต้นทุนในการ

เปลี่ยนของลูกค้า การลงทุนทางด้านเทคโนโลยี การลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

2. อุปสรรคในการเข้าทางสังคม (Social Entry Barriers) 

อุปสรรคในการเข้าทางสังคมน้ันเป็นอุปสรรคที่ทําใหผู้้ประกอบการไม่สามารถที่จะใช้เครือข่ายทาง

สังคมที่อยู่ในตลาดน้ันสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการน้ันๆ โดยเครือข่ายทางสังคมที่จะเป็นอุปสรรค

ของการเข้าของผู้ประกอบการสามารถที่จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ เจ้าของธุรกิจ องค์กรทางธุรกิจ 

องค์กรสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเมือง และความน่าสนใจของตลาดแรงงาน ทั้งน้ีข้อมูลและ

ทรัพยากรเป็นส่วนสําคัญที่เกิดขึ้นภายในเครือข่าย การที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเครือข่ายทางสังคมได้น้ันส่งผล

ทําให้การเข้าสูต่ลาดทางสังคมยากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรใหม่ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จาก

เครือข่ายทางสังคมเป็นส่วนสําคัญในการค้นหาโอกาสรวมไปถึงการดําเนินการจากโอกาสน้ันให้เกิดเป็น

รูปธรรม ดังน้ันอุปสรรค์ในการเข้าทางสังคมจะเป็นตัวบันทอนโอกาสในการประกอบการเพ่ือสังคม 

ยกตัวอย่างเช่น ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายในพ้ืนที่และองค์กรเพ่ือสังคมในพ้ืนที่ รวมไปถึงการไม่สามารถ

เข้าถึงแรงงานที่มีคุณภาพในสังคมน้ันๆ เป็นต้น 
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3. อุปสรรคในการเข้าทางสถาบัน (Institutional Entry Barriers) 

สําหรับอุปสรรคในการเข้าทางสถาบันทําให้ผู้ประกอบการถูกกีดกันจากความรู้และการนําไปใช้ใน

ด้านกฎระเบียบ บรรทัดฐาน และคุณค่าที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ ในตลาดน้ันๆ ซึ่งสามารถ

เกิดขึ้นในหลายมิติและระดับของชุมชน หรือคนในพื้นที่ ซึ่งคําว่าสถาบันในที่น้ีหมายถึงสถาบันที่เป็นทางการ 

(Formal Institution) ซึ่งได้แก่ระบบรัฐบาล กฎหมาย ตลาดทางการเงินซึ่งสามารถที่จะเขียนออกมาได้ 

ในขณะท่ีสถาบันที่ไม่เป็นทางการ (Informal Institutions) เป็นในส่วนที่เกิดขึ้นในสังคมท่ีไม่สามารถที่จะ

เขียนออกมาได้ เช่นวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ ความเช่ือ ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่สามารถท่ีจะเข้าใจใน

ด้านสถาบันของสังคมท่ีกําลังจะเข้าไปแล้วย่อมที่จะทําให้มองเห็นโอกาสลําบาก รวมไปถึงการดําเนินโอกาส

น้ันเป็นไปได้ยาก  

 จะเห็นได้ว่าการที่จะรับรู้โอกาสในการประกอบการเพ่ือสังคมน้ัน ผู้ประกอบการจําเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ใน

อดีตที่จะสามารถเช่ือมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นและสามารถรับรู้ถึงโอกาสได้ ซึ่งปัจจัยที่สําคัญในการรับรู้ถึงโอกาสได้น้ันคือ 

ทัศนคติและความเข้าใจถึงอุปสรรค ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจ นอกจากน้ีประสบการณ์ส่วนตัวเป็นอีกหน่ึง

ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้และเข้าใจถึงโอกาสในการประกอบการเพ่ือสังคม ด้วยว่าประสบการณ์จะทําให้

เข้าใจถึงอุปสรรค และประสบการณ์ในที่น้ีสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติทางธุรกิจ และมิติทางสังคม 

สําหรับประสบการณ์ในมิติทางธุรกิจ ได้แก่ ประสบการณ์ในการจัดการ การเป็นเจ้าของธุรกิจ และการดําเนินธุรกิจ 

ในขณะที่ประสบการณ์ในมิติทางสังคมเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับผ่านครอบครัว ชุมชน ระบบการศึกษา และ 

หน่วยสังคมอ่ืนๆ ซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นประสบการณ์ ด้วยเหตุน้ี ประสบการณ์จึงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ของ

โอกาสในการประกอบการเพ่ือสังคมซึ่งจะช่วยทําให้เกิดการประเมิน เช่ือมโยง อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการ

พยายามมุ่งเข้าหาโอกาสดังกล่าว 

 ด้วยเหตุน้ี โอกาสในการประกอบการเพ่ือสังคมสามารถที่ค้นพบได้หากแต่ว่ามีอุปสรรคที่ต้ังอยู่เช่นเดียวกัน 

ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสถาบัน ทั้งน้ีผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะต้องเข้าใจและตระหนักถึงอุปสรรค

ดังกล่าวเพ่ือที่จะสามารถรับรู้ถึงโอกาสและสามารถที่จะพยายามเข้าหาโอกาสน้ันได้  

 

โอกาสในการประกอบการเพื่อสังคมกับการเข้าดําเนนิการทางสังคม (Social Engagement) 

 Martin & Osberg (2007) ได้นําเสนอการเข้าดําเนินการทางสังคมของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมน้ันมีความ

แตกต่างกับรูปแบบการให้บริการทางสังคมและกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ และด้วยเหตุที่ว่าขอบเขตของการประกอบการ

เพ่ือสังคมมักไม่ได้กําหนดกรอบที่ชัดเจนทําให้สร้างความไม่ชัดเจนต่อการค้นหาโอกาสในการประกอบการเพื่อสังคม

และการเข้าดําเนินการทางสังคม 
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รูปที่ 3-2 โอกาสในการประกอบการเพ่ือสังคมกับการเข้าดําเนินการทางสังคม 
 

จากรูปข้างต้น จะเห็นว่ารูปแบบการดําเนินการทางสังคมน้ันแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ซึ่งแตกต่างจากการ

ประกอบการเพ่ือสังคม รูปแบบที่ 1 เป็นการจัดหาบริการทางสังคม (Social Service Provision) ซึ่งเป็นรูปแบบที่

กลุ่มคนอาสาสมัครที่มุ่งมั่นในการทําเพ่ือสังคมจะระบุสภาพสมดุลที่ไม่ส่งผลดีต่อสังคมจากน้ันจะทําจัดต้ังโปรแกรม

และโครงการเพ่ือแก้ไขสภาพสมดุลดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การสร้างโรงเรียนเพ่ือตอบสนองต่อการขาดแคลน

การศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ดีรูปแบบการจัดหาบริการทางสังคมจะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านกรอบเดิมและ

แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาแบบเดิมได้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินการดังกล่าวยังคงอยู่ ทําให้ไม่สามารถที่จะ

เข้าไปสู่จุดดุลยภาพใหม่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบการเพ่ือสังคมแล้ว สิ่งที่แตกต่างของการจัดหาบริการทาง

สังคมคือไม่ได้เริ่มจากบริบทของการประกอบการน้ันคือการบริการทางสังคมเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์ของกิจกรรม

นั้นจะออกมาเป็นอย่างไร และไม่ได้สร้างสมดุลใหม่ให้เกิดขึ้น และพยายามปรับสภาพสมดุลที่ไม่ดีให้ดีขึ้นเท่าน้ัน 

ถึงแม้ว่ารูปแบบการกระทําจะเป็นทางตรงเช่นเดียวกับการประกอบการเพ่ือสังคม แต่การเข้าดําเนินการเพียงแค่รักษา

และปรับปรุงสภาพสังคมให้ดีขึ้นเท่าน้ัน 

 เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบที่สองที่เรียกว่ากิจกรรมทางสังคม (Social Activism) บุคคลที่เคลื่อนไหวหรือ

ดําเนินการกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบน้ีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับรูปแบบที่ 1 กล่าวคือ มองเป็นความเลวร้ายของ

สมดุลที่เกิดขึ้นภายในสังคม และมีความมุ่งมั่น ปรารถนาท่ีจะเปลี่ยนแปลงสภาพสมดุลที่ไม่ดีดังกล่าว หากแต่ว่าสิ่งที่

แตกต่างคือการกระทําหรือรูปแบบในการเข้าไปดําเนินการ แทนที่จะเข้าไปในรูปแบบทางตรงไม่ว่าจะเป็นการ

ช่วยเหลือหรือให้บริการทางสังคม กลับเข้าไปพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงในทางอ้อม (Indirect Action) โดยเข้าไป

ผลักดันผ่านหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ NGOs ลูกค้า และคนทํางาน โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจจะสร้างแรง

ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทําให้สุดท้ายแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงจุดดุลยภาพและเกิดดุลยภาพใหม่ แต่เป็นการ

กระทําทางอ้อมซึ่งมีความเสี่ยงของผลลัพธ์ที่ได้ 

รูปแบบการ

กระทํา 

ทางอ้อม 

ทางตรง 

รูปแบบการเข้าดําเนินการทางสังคม 

รักษาและปรับปรุง สร้างใหม่และย่ังยืน 

กิจกรรมทางสังคม 

(Social Activism) 

การประกอบการเพื่อสังคม 

(Social Entrepreneurship) 

การจัดหาบริการทางสังคม 

(Social Service Provision) 
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 สุดท้ายแล้วในส่วนของการประกอบการเพื่อสังคมซึ่งแตกต่างจากรูปแบบที่ 1 และ 2 ที่กล่าวมาข้างต้น จะ

เห็นได้ว่ารูปแบบการกระทําเป็นทางตรงและและมีการสร้างดุลยภาพใหม่และสร้างความย่ังยืนต่อดุลยภาพใหม่น้ัน 

บางคร้ังอาจจะเป็นรูปแบบที่ผสมผสาน (Hybrid Model) ระหว่างรูปแบบที่ 1 และ 2 ยกตัวอย่างเช่น Grameen 

Bank ของ Muhammad Yunus ที่เข้าไปแก้ไขปัญหาทางสังคมโดยตรงผ่านการให้ Microcredit จากน้ันสร้างการ

เปลี่ยนแปลงดุลยภาพทางด้านการเงินในประเทศที่กําลังพัฒนา  

 ด้วยเหตุน้ีเองโอกาสในการประกอบการเพื่อสังคมน้ัน จะเกิดขึ้นเมื่อมีรูปแบบการดําเนินการทางสังคม

ทางตรงและจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสนใจที่ว่าเมื่อพิจารณาถึงประเภทของ

โอกาสระหว่าง Schumpeter และ Kirzner จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดของ Mair et al (2006) จะกล่าวไว้

ว่าโอกาสทางสังคมน้ันต้ังอยู่ เพียงแต่จะต้องค้นหาเท่าน้ัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Kirzner ในขณะท่ี Martin 

&Osberg (2007) ได้กล่าวไว้ถึงรูปแบบการเข้าดําเนินการของการประกอบการเพื่อสังคมน้ันจะต้องสร้างการ

เปลี่ยนแปลงดุลยภาพ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับทาง Schumpeter ทั้งน้ีทั้งน้ันนักวิชาการยังพยายามอธิบาย

ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นและพยายามแบ่งแยกประเภทรูปแบบและลักษณะเฉพาะของการประกอบการเพ่ือสังคมรวมไป

ถึงโอกาสในการประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งล้วนแต่ผสมผสานแนวคิดทั้ง 2 แนวคิดไม่ว่าจะเป็น Opportunity 

Discovery และ Opportunity Creation  

 

สรุปทา้ยบท 

 “โอกาส” ถือได้ว่ามีความสําคัญต่อองค์ความรู้ทั้งในวิชาการและการปฏิบัติทางการประกอบการอย่างมาก 

ถือได้ว่าเป็นเป็นหัวใจสําคัญในการแบ่งแยกและสร้างขอบเขตองค์ความรู้ทางการประกอบการในทางวิชาการ จาก 2 

แนวคิดของโอกาสในการประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น โอกาสจากการค้นหา (Opportunity Discovery) และโอกาสจาก

การสร้าง (Opportunity Creation) ต่างมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเชิงวิชาการ หากแต่ว่าโอกาสในการ

ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจ และเชิงสังคม ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วต่างมีลักษณะที่เป็นพลวัตที่มีการ

เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุน้ีเองโอกาสทางการ

ประกอบการเพ่ือสังคม สามารถท่ีจะค้นหาได้พบ และสร้างขึ้นได้ จากท้ังการสังเกต การรับรู้ และการตระหนักถึง

ปัญหา เมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาทางสังคมซึ่งได้กล่าวถึงในบทที่ 2 แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาทาง

สังคมน้ัน ด้วยเหตุน้ีเองผู้ประกอบการเพ่ือสังคม จะต้องค้นหาปัญหาทางสังคม เข้าใจอย่างลึกซึ่ง เพ่ือที่ว่าจะสามารถ

สร้างสรรค์แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีคุณค่าต่อสังคม และสิ่งน้ันเองที่เรียกว่า “โอกาสในการประกอบการเพ่ือ

สังคม” 
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คําถามทา้ยบท 

1. โอกาสในการประกอบการ คืออะไร ส่วนสําคัญในการค้นหาโอกาสในการประกอบการมาจากอะไร 

2. แนวคิดของโอกาสในการประกอบการมีก่ีแนวคิด มีข้อแตกต่างอย่างไร จงอธิบาย 

3. รูปแบบการเข้าดําเนินการทางสังคม ของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม มีความแตกต่างจากรูปแบบอ่ืน อย่างไร จง

อภิปราย 

4. อุปสรรคในการเข้าไปดําเนินการของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมีก่ีลักษณะ อะไรบ้าง สาเหตุใดจึงกล่าวถึง

อุปสรรค 
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บทท่ี 4 

นวัตกรรมทางสังคม 

(Social Innovation) 

“The real work of social innovation is to fix our broken human system 
งานที่แท้จริงของนวัตกรรมทางสังคมคือการแก้ไขระบบมนุษย์ที่เสียหาย” 

--Cheryl Heller 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเข้าใจถึงที่มาและความหมายของนวัตกรรมทางสังคม 

2. เพ่ือเข้าใจกระบวนการของนวัตกรรมทางสังคม 

3. เพ่ือทราบถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการสรา้งนวัตกรรมทางสังคม 

 

บทนํา 

 “นวัตกรรม”เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีความสําคัญต่อต่อธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ทั้งน้ีมีความหมาย

ในหลากหลายมิติขึ้นอยู่กับว่าบุคคลที่ให้คํานิยามน้ันมีส่วนได้ส่วนเสียและยืนอยู่ในส่วนใดของสังคม แต่เมื่อกล่าวถึงคํา

ว่า “นวัตกรรม” คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเทคโนโลยีหรือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นและแน่นอนว่านวัตกรรมเป็นแกนนําเพ่ือสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน อีกทั้งทางภาครัฐยังเร่งผลักดันการสร้างนวัตกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่ึงในกลไกสําคัญใน

การผลักดันประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ทั้งน้ีทั้งน้ันการมองความหมายของนวัตกรรมเฉพาะส่วนในด้านเศรษฐกิจเพ่ือ

พัฒนาประเทศอย่างเดียวคงอาจจะเป็นพิจารณาแก่นแท้ของนวัตกรรมที่แคบไป ซึ่งคล้ายคลึงกับการให้ความหมาย

การประกอบการเฉพาะการสร้างธุรกิจที่ทําให้ความหมายของการประกอบการแคบเกินไป ในความจริงแล้ว คําว่า 

“นวัตกรรม” สามารถนําไปใช้และสื่อความหมายได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้านองค์กร 

นวัตกรรมทางด้านสถาบันการศึกษา รวมไปถึงนวัตกรรมทางสังคมซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

รากฐานท่ีสําคัญของทางสังคม ด้วยว่าการพัฒนาทางสังคมจําเป็นต้องใช้แนวทางหรือกระบวนการใหม่เพ่ือสามารถท่ี

จะแก้ไขปัญหาทางสังคมให้ดีย่ิงขึ้นและแน่นอนว่าผู้ประกอบการทางสังคมจะเป็นส่วนสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม

เพ่ือแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาทางสังคม 

 เมื่อนํา “เพ่ือสังคม” มารวมกับ “นวัตกรรม” เป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมจะมีความชัดเจนมากข้ึน โดย

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ กระบวนการใหม่ บริการใหม่ หน่วยงานหรือองค์กรใหม่ที่จะสามารถแก้ไขและตอบสนองต่อ

ปัญหาทางสังคม นอกจากน้ียังสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ดุลยภาพที่ดีขึ้นที่สร้างผลกระทบท่ีดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทั้งสังคม แน่นอนว่าการแก้ไขและช่วยบรรเทาปัญหาสังคมน้ันเป็นหน้าที่ของรัฐบาล แต่ด้วยองค์กรของรัฐมีความ

เฉื่อยขององค์กร (Organizational Inertia) ส่งผลทําให้การสร้างการเปลี่ยนแปลงขาดความคล่องตัว มีผู้มีส่วน

เก่ียวข้องและติดกฎระเบียบมากทําให้การแก้ไขปัญหาต่างๆเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามความต้องการของสังคม 
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ด้วยเหตุน้ีเองผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลคนเดียวหรือหลายคน รวมเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ทั้ง

แสวงหาผลกําไรและไม่แสวงหาผลกําไรหรือแม้กระทั่งเป็นส่วนผสมของท้ังสองต่างเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายในการแก้ไข

ปัญหาเพ่ือสังคมและสร้างคุณค่าเพ่ือสังคม ทั้งน้ีการพัฒนาสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นน้ันยังจะต้องการ

ภาครัฐในการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเพ่ือสังคม เน่ืองจากว่าเป็นผู้ที่กําหนดนโยบาย กฎระเบียบและการ

สนับสนุนต่างๆซึ่งจะช่วยเก้ือนวัตกรรมทางสังคมที่ภาคเอกชนริเริ่มสามารถเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 ผลของนวัตกรรมทางสังคมได้เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นการสร้างมหาวิทยาลัยเปิด(Open University) 

การสร้างแหล่งคลังความรู้ออนไลน์ (Wikipedia) การจัดต้ังบ้านที่เป็น Zero Carbon และชุมชนที่สร้างแหล่งพลังงาน

ลม รวมไปถึงการทํา Microcredit ล้วนแล้วแต่เป็นนวัตกรรมทางสังคมท่ีช่วยยกระดับสังคม ซึ่งนวัตกรรมทางสังคมท่ี

กล่าวมาข้างต้น ตามมีองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มีความใหม่และตรงตามความต้องการของสั่ง รวมไปถึงสามารถ

เกิดขึ้นได้จริงและสามาระแพร่กระจายไปสู่สังคมได้ อีกทั้งยังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขั้นต่อสังคม และด้วย

ว่า นวัตกรรมทางสังคมและผู้ประกอบการเพ่ือสังคมต่างก็เป็นด้านในแต่ละด้านของเหรียญเดียวกัน ในบทน้ีจึงจะ

กล่าวถึงที่มาของนวัตกรรมทางสังคม ความหมาย รวมไปถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมทางสังคม 

 

ที่มาและความหมายของนวัตกรรมทางสังคม 

 ในช่วงปี 1960 นวัตกรรมทางสังคมได้เริ่มมีการนําเสนอในงานเขียนของ Peter Drucker ซึ่งเป็นนักวิชาการท่ี

เขียนหนังสือเก่ียวกับนวัตกรรมและผู้ประกอบการ1และ Micheal Young ซึ่งเป็นผู้ก่อต้ัง Open University และ

องค์กรอ่ืนๆซึ่งหลายๆ ครั้งมักเป็นการกล่าวถึงเช่ือมโยงกับทางองค์กรเพ่ือสังคม (Social Organization) ยกตัวอย่าง

เช่น Benjamin Franklin ได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนภายในองค์กรทางสังคมในชุมชนเพ่ือที่จะสามารถช่วยปัญหาทาง

สังคมได้ ทั้งน้ี ในช่วงปี 1990 ถือได้ว่าเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมา ไม่ว่าจะเป็น Robert Owen ผู้ก่อต้ัง 

Cooperative Movement และเป็นผู้สนับสนุนนวัตกรรมสู่ภาพสังคม นอกจากน้ียังมีนักสังคมวิทยาอ่ืนๆ ที่เข้ามาให้

ความสนใจของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

 อย่างไรก็ดีแนวคิดทางด้านวัตกรรมได้เริ่มมีความสําคัญและโดดเด่นในช่วงทศวรรษที่ 20 ซึ่งหลายๆ ทฤษฎี

และแนวคิดสามารถนําไปใช้ต่อสังคมได้แต่ไมได้นํากระบวนการทางสังคมเป็นแกนหลักสําคัญ เช่นนักเศรษฐศาสตร์

ชาวออสเตรีย Joseph Schumpeter ได้กล่าวถึงกระบวนการทางนวัตกรรมและผู้ประกอบการ โดยนําเสนอแนวคิด

การทําลายอย่างสร้างสรรค์ (Creative Destruction) ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดสําคัญของผู้ประกอบการในการนําเสนอ

สินค้าและบริการใหม่จากการผสมผสานองค์ประกอบต่างในในรูปแบบใหม่ทั้งน้ีคําว่า “นวัตกรรม” สําหรับ Professor 

Schumpeter มีความสําคัญอย่างมากต่อผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดี Phills, Deiglmeier& Miller (2008) ได้เขียน

บทความเร่ือง “Rediscovering Social Innovation” ซึ่งได้สะท้อนถึง “นวัตกรรมทางสังคม” มีความเป็นเอกเทศใน

                                                            
1Drucker, P. (2014). Innovation and entrepreneurship. Routledge. 
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ด้านความเป็นมาและมีการสร้างการเปล่ียนแปลงทางสถาบันและองค์กร  โดยได้นําเสนอ 10 นวัตกรรมทางสังคม2ที่

เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งได้แก่  

1. Charters Schools: เป็นโรงเรียนระดับประถมถึงมัธยมท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีการดําเนินงาน

ที่เป็นอิสระจากกฎระเบียบบ้างส่วนซึ่งมักจะใช้ในโรงเรียนของภาครัฐ ทั้งน้ีผู้บริหาร คุณครู และผู้ปกครองจะ

มีโอกาสในการพัฒนากระบวนการสอนอย่างมีนวัตกรรม 

2. Community-Center Planning: เป็นกระบวนการในการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้และทรัพยากรของคน

ในชุมชนเพ่ือที่ช่วยทําให้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนต้องการ ซึ่งจะทําให้คนในชุมชนสามารถที่จะ

วางแผนสิ่งต่างๆภายในชุมชนได้และยังจะช่วยทําให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

3. Emissions Trading: เป็นโครงการที่ควบคุมมลพิษโดยการใช้แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ในการลดการปล่อย

ควันเสีย โดยได้มีการต้ังขีดการยอมรับมลพิษที่สามารถที่จะปล่อยได้และได้ทําการอนุญาตกับธุรกิจที่ได้เข้า

ร่วมโครงการสําหรับการปล่อยมลพิษ ทั้งน้ีสําหรับธุรกิจที่มีการปล่อยมลพิษสูงสามารถท่ีจะซื้อเครดิตทาง

ธุรกิจจากธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือที่จะลดการปล่อยมลพิษ แล้วเมื่อเวลาผ่านไปขีดการยอมรับการปล่อยมลพิษก็จะ

ลดลง 

4. Fair Trade: เป็นความเคลื่อนไหวที่จัดต้ังขึ้นโดยต้ังมาตรฐานในการค้าขายสําหรับกาแฟ ช็อกโกแลต นํ้าตาล

และสินค้าอ่ืนๆ โดยผู้ค้าที่ได้รับการยอมรับจะซื้อจากผู้ผลิตด้วยราคาที่เป็นราคามาตรฐานในเชิงสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ทําให้ความเป็นอยู่ของผู้ผลิตสินค้า (ชาวไร่ ชาวสวน) ดีขึ้น และยังช่วยสนับสนุนความย่ังยืน

ทางด้านสิ่งแวดล้อม 

5. Habitat Conservation Plans: เป็นข้อตกลงในการสร้างสิ่งจูงใจทางเศรษฐศาสตร์สําหรับการอนุรักษ์สัตว์

ป่าโดยการอนุญาตให้มีการพัฒนาที่อาศัยของพันธ์สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์หากพ้ืนที่ของเจ้าของปกป้องพันธ์

สัตว์ป่าที่อยู่ในสถานที่อ่ืน โดยแผนการดังกล่าวได้มีการจัดการโดยหน่วยงานอนุรักษ์และป้องกันธรรมชาติ

ของสหรัฐอเมริกา 

6. Individual Development Accounts: เป็นการสร้างการจับคู่ทางการบัญชีโดยจับคู่บัญชีของคนทํางานที่มี

รายได้น้อยในการใช้บัญชีสําหรับการออมเงินสําหรับการศึกษา การซื้อที่อยู่อาศัย การจัดต้ังธุรกิจ และ

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีประโยชน์ โดยทุก 1 เหรียญที่คนทํางานดังกล่าวได้ออมไว้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และผู้บริจาคที่ทําการสนับสนุนจะทําการบริจาคเข้าบัญชีให้โดยเฉล่ีย 2 เหรียญ 

7. International Labor Standards: เป็นมาตรฐานที่ผูกกับกฎหมายในการใช้ป้องกันสิทธิของลูกจ้างในด้าน

ความเป็นอิสระ ความเท่าเทียม ความปล่อยภัยและความเป็นมนุษย์ชน ทั้งน้ีมาตรฐานดังกล่าวได้ถูกพัฒนา

จากองค์กรแรงงานระดับนานาชาติ รัฐบาล ลูกจ้างและพนักงาน ซึ่งจะนํามาใช้สําหรับประเทศที่เป็นสมาชิก 

                                                            
2 https://ssir.org/images/articles/2008FA_feature_phills_deiglmeier_miller.pdf 
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8. Microfinance: สถาบันการเงินจะให้บริการทางการเงินไม่ว่าในด้านการรับฝาก การกู้และการประกันภัย

สําหรับคนที่มีรายได้น้อย และผู้ที่เสียโอกาสในการเข้าถึงบริการดังกล่าว โดยการฝากเงิน การกู้และการมี

หลักประกัน คนเหล่าน้ีจะสามารถที่ยกระดับความเป็นอยู่และสามารถที่จะหนีพ้นจากความยากจน 

9. Socially Responsible Investing: เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่พยายามที่จะสร้างผลตอบแทนทางการเงินและ

สังคมให้ได้มากท่ีสุด โดยนักลงลงทุนส่วนใหญ่มักจะช่ืนชอบธุรกิจและองค์กรที่ทําการสนับสนุนความย่ังยืน

ทางสภาพแวดล้อม สิทธิมนุษย์ชนและการป้องกันผู้บริโภค 

10. Supported Employment: เป็นโครงการที่ช่วยคนที่พิการหรือพนักงานที่ขาดโอกาสในการหาและสามารถ

ทํางานในตําแหน่งงานที่ดีได้ ทั้งน้ีบริการในโครงการนี้จะรวมไปถึงการโค้ชงาน การรับส่ง การหาเทคโนโลยี

เข้าช่วย การฝึกอบรมงานที่มีลักษณะพิเศษ และยังดูแลอย่างเฉพาะเจาะจง 

จะเห็นได้ว่านวัตกรรมทางสังคมได้เกิดขึ้นออกมาเป็นรูปธรรมโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกทาง

สังคม อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงความหมายของนวัตกรรมทางสังคมแน่นอนว่าคงจะต้องพิจารณาถึงส่วนประกอบของ

คําดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นคําว่า “นวัตกรรม”(Innovation) และ “ทางสังคม” (Social) 

ความหมายของนวัตกรรม 
 คําว่า “นวัตกรรม (Innovation)” มีรากศัพท์มากจากภาษาลาติน คําว่า “Innovare” ซึ่งแปลว่า ทําสิ่งใหม่

ขึ้นมา ทั้งน้ีสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของคําว่า นวัตกรรม (Innovation) คือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจาก
การใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”3 อย่างไรก็ดีสมการของนวัตกรรมจาก MIT4ได้
กล่าวไว้ว่า  
 

นวัตกรรม (Innovation) = สิ่งใหม่ (Invention)x ขายได้ (Commercialization) 

 
เพ่ือง่ายต่อความเข้าใจ เพราะว่าคําว่า สิ่งใหม่ ในที่ น้ี เราสามารถบอกได้ว่าเป็นทั้ง สินค้า บริการ 

กระบวนการ วัตถุดิบ และอ่ืนๆ ซึ่งนักวิชาการจึงดึงมาจัดเป็นประเภทของนวัตกรรมน้ันเอง ทั้งน้ี “ใหม่” ในที่น้ีอาจจะ
มีบริบทที่หลากหลาย เช่น ใหม่สําหรับชุมชนน้ันๆ ใหม่สําหรับประเทศน้ันๆ หรือใหม่สําหรับโลกใบนี้ ด้วยเหตุน้ีเองคํา
ว่านวัตกรรมจึงสามารถนําไปใช้อย่างกว้างขวางจนอาจจะสร้างความสับสน แต่สิ่งที่ MIT มองต่างคือ นอกจากใหม่แล้ว 
“ต้องขายได้” น้ันหมายความถ้าทําอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วไม่สามารถสร้างคุณค่าก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรม เป็นเพียงแค่
สิ่งประดิษฐ์ (Invention) เท่าน้ัน  นอกจากน้ีคําว่า “ใหม่” ในที่น้ีก็อาจจะใหม่ทีละนิด หรือเหมือนรถยนต์ที่มีการออ
กรุ่นใหม่แบบที่เปลี่ยนนิดหน่อย ซึ่งเราก็เรียกนวัตกรรมในที่น่ีว่า นวัตกรรมส่วนเพ่ิม (Incremental Innovation) 
ในขณะที่ “ใหม่” ในอีกแบบคือ “ใหม่” หมดทุกอย่าง หรือใหม่เปลี่ยนกฎ ในที่น่ีมักจะเป็นที่มาของคําว่า นวัตกรรมที่
ทําลายล้าง (Disruptive Innovation) เน่ืองจากว่ามีคนสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่มีใครทําบนโลกน้ีและทําให้เกิดการทําลายล้าง

                                                            
3 http://www.nia.or.th/spring/index.php?page=faq 
4 Massachusetts Institution of Technology 
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อุตสาหกรรมเดิมไป จนเป็นที่มาของคําว่า การทําลายล้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Destruction) ตามท่ี 
Professor Schumpeter ได้นําเสนอไว้ 

สําหรับนวัตกรรมทางสังคมจะมีความแตกต่างจาก “นวัตกรรม” ที่กล่าวมาข้างต้นโดยเฉพาะส่วนที่เป็นผลที่
เกิดขึ้นจากนวัตกรรม ซึ่งด้วยเหตุน้ีเองจึงเป็นข้อถกเถียงในเชิงวิชาการ องค์กรทั้งแสวงหาผลกําไรและไม่แสวงหาผล
กําไร เน่ืองจากว่าแน่นอนว่ายอมมีธุรกิจที่พยายามแสวงหาผลกําไรสูงสุดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หุ้นส่วนทาง
ธุรกิจ อย่างไรก็ดีคนที่เป็นผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจบางคนต่างมองส่ิงที่ต่างออกไป คนเหล่าน้ีมักมองถึงการสร้าง
การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็น Elon Musk ที่ต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดผลกระทบเชิงบวก แน่นอนว่า
ผู้ประกอบการระหว่าง Elon Muskที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ Tesla และ SpaceX กับ
MuhamudYunus ที่ได้รับรางวัลโนเบล จากการสร้างแนวคิด Microfinance อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก 
โดยแน่นอนว่าเมื่อกล่าวถึง ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship)ทุกคนต่างให้เสียงเดียวกันว่าเป็น 
MuhamudYunus ในขณะนี้ Elon Musk อาจจะถูกมองเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างผลกําไร ทั้งน้ีเมื่อพิจารณา
ถึงคุณค่าที่ Elon Musk ไม่ว่าจะเป็น Tesla ที่จะลดมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้นํ้ามันแล้ว ถือได้ว่ามีผลกระทบเชิงบวกต่อ
สภาพแวดล้อมอย่างมาก ในขณะท่ีโครงการ SpaceX เป็นโครงการที่ใช้ในการหาวิธีการในการลงจอดกระสวยอวกาศ 
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ Elon Musk คิดน้ันไม่ได้มองเพียงแค่ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์เท่าน้ัน แต่สิ่งที่สร้าง
ผลกระทบเชิงสังคมน้ันก็มีมาก หากแต่ว่าอาจจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสังคมและคน
หมู่มากนั้นต่างก็เป็นส่วนประกอบของผลลัพธ์ทางการประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบการเพ่ือสังคม หรือการ
ประกอบการทางธุรกิจ ด้วยว่าการประกอบการจะต้องมีองค์ประกอบของคนเข้ามาเก่ียวข้อง หากไม่สามารถที่จะสร้าง
คุณค่าใหม่และคนยอมรับในคุณค่าน้ัน ถือได้ว่าการประกอบการน้ันไม่ประสบความสําเร็จ 
 

ความหมายของนวัตกรรมทางสังคม 
 สิ่งที่เกิดความแตกต่างในความหมายของนวัตกรรมทางสังคมคือ ความหมายของคําว่า “สังคม” ซึ่งทําให้
นิยามของคําว่านวัตกรรมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น บทความจาก Stanford Social Innovation 
Review ได้นิยามคําว่า “สังคม” ที่สื่อถึง “คุณค่าทางสังคม (Social Value) ด้วยเหตุน้ีจึงกล่าวไว้ว่า นวัตกรรมทาง
สังคมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นมุ่งเข้าสู่การสร้างคุณค่าทางสังคม ซึ่งก็คือประโยชน์ของทั้งสาธารณชนและสังคม
โดยรวม มากกว่าผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ นักลงทุน หรือองค์กร ด้วยว่าคําว่า “สังคม” เป็นคําที่กว้างจึงส่งผล
ทําให้การกําหนดความหมายของนวัตกรรมทางสังคมมีหลากหลายมุมมองนอกจากนี้ยังมีการมองนวัตกรรมทางสังคม
เป็นนวัตกรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible Innovation) และเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social 
Change) ทั้งน้ี Phills et al (2008) ได้ให้คํานิยาม ของนวัตกรรมทางสังคมไว้ว่า 
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“นวัตกรรมทางสังคมคือแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ ย่ังยืน ที่

มากกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ และยังส่งผลทําให้เกิดการสร้างคุณค่าที่เพิ่มมากขึ้นสู่สังคมโดยรวม

มากกว่าปัจเจกชนส่วนตัว” 

“We redefine social innovation to mean: A novel solution to a social problem that is more 

effective, efficient, sustainable, or just than existing solutions and for which the value 

created accrues primarily to society as a whole rather than private individuals. 

นอกจากน้ี Murray et al (2010) ได้ให้คํานิยามของ นวัตกรรมทางสังคมว่า  

“แนวคิดใหม่ (ผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบ) ที่สามารถตอบสนองความต้องการทางสังคมอย่างพร้อมเพียงและ
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางสังคมใหม่” 
“New ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs and 
create new social relationships or collaborations” 

 นักวิชาการและผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมบางคน อาจจะให้ความสําคัญของคําว่าสังคม
ในด้าน “ผลกระทบทางสังคม” (Social Impact) ส่งผลทําให้ความหมายของนวัตกรรมทางสังคมต่างมุมมองออกไป 
ยกตัวอย่างเช่น Neumeier (2012)ได้ ให้ความหมายของนวัตกรรมทางสังคมว่า“เป็นผลความสําเร็จทางด้านสังคมที่
เกิดขึ้นจากการยกระดับการแก้ไขปัญหาที่เมื่อเปรียบเทียบกับการแก้ไขปัญหาแบบเดิม”อย่างไรก็ดีทางศูนย์สําหรับ
นวัตกรรมทางสังคม (Center for Social Innovation) ของ Stanford University ได้ให้คํานิยามไว้ว่า 

“นวัตกรรมทางสังคมคือกระบวนการการพัฒนาและการนําไปใช้ของการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผลสําหรับสิ่งที่
ท้าทายซ่ึงบ่อยคร้ังเป็นประเด็นปัญหาท่ีมีระบบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือที่จะช่วยสนับสนุนความก้าวหน้า
ของสังคม” 
“Social innovation is the process of developing and deploying effective solutions to 
challenging and often systemic social and environmental issues in support of social 
progress.”5 

 
 เมื่อพิจารณาถึงที่มาและความหมายของนวัตกรรมทางสังคมก็จะพบว่าเป็นแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ บริการ

ใหม่ เพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและผลกระทบทางสังคมโดยรวมซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคมและสามารถนําไปปฏิบัติ

ใช้จริงเป็นวงกว้าง ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่านวัตกรรมทางสังคมจะต้องมีองค์ประกอบดังน้ี 

1) ความใหม่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง โดยยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

2) จะต้องตอบสนองความต้องการของสังคม 

3) สามารถนําไปปฏิบัติใช้จริงได้ 

                                                            
5 https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/centers-initiatives/csi/defining-social-innovation 
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4) สร้างคุณค่าทางสังคมและผลกระทบเชิงบวกทางสังคม 

5) เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในสังคม 

ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมทางสังคม 

 นักวิชาการได้พยายามแบ่งรูปแบบทางด้านนวัตกรรม ตามสิ่งที่ได้เกิดขึ้นใหม่โดยอาจจะใช้อาจจะสามารถ

แบ่งตามลักษณะการดําเนินการออกเป็น 4 รูปแบบ (4Ps of Innovation) ดังน้ี 

1. Product innovation: การเปล่ียนแปลงในผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ตัวอย่างเช่น การออกแบบรถยนต์รุ่น

ใหม่ (เช่น มีระบบป้องกันให้กับเด็กทารก) แพ็คเกจประกันภัยใหม่ที่ให้ความคุ้มครองทารกที่อาจเกิด

อุบัติเหตุได้ง่าย หรือ ระบบความบันเทิงภายในบ้าน (Home Entertainment) แบบใหม่ที่มีฟังค์ช่ันการใช้

งานเพ่ิมขึ้นและทันสมัยมากขึ้น 

2. Process innovation: การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือกระบวนการนําเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ หรือระบบ Home 

Entertainment หรือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการและข้ันตอนการทํางานในการให้บริการด้าน

การเคลมประกันให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. Position innovation: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นการเปลี่ยน

ตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า ตัวอย่างเช่น 

Lucozade จากประเทศอังกฤษ ที่เริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมช่วยให้ฟ้ืนไข้เร็วสําหรับเด็ก แต่ต่อมา

ได้นําเสนอรูปแบบการใช้ Lucozade ใหม่ ในรูปแบบเคร่ืองด่ืมบํารุงร่างกาย สําหรับนักกีฬา กลยุทธ์คือ 

การกําหนดตลาดเป้าหมายท่ีแตกต่างกันและเพ่ือเปลี่ยนตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ โดยการวางตําแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือ

ตอบสนองการเติบโตของตลาดการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ทําให้มียอดขายที่เพ่ิมขึ้นถึง 376 ล้านปอนด์ 

ในปี 2009  

4. Paradigm innovation: การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดธุรกิจ ตัวอย่างเช่น Henry Ford ได้เปลี่ยนแปลง

รูปแบบธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเปลี่ยนการผลิตรถยนต์จากรูปแบบเดิมที่

ทําด้วยมือ (Handmade) จากช่างผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีเพียงไม่ก่ีคันและมีราคาแพงเฉพาะผู้มีฐานะรํ่ารวย

เท่าน้ันที่จะสามารถมีไว้ครอบครองได้ มาเป็นการผลิตจํานวนมากแบบ Mass Production มีราคาที่ใครๆ 

ก็สามารถซื้อรถยนต์ของ Ford ได้ ซึ่งในระยะต่อมาได้มีการนําวิธีการผลิตแบบ Mass Production น้ีมาใช้

เป็นต้นแบบในการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม หรือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานและการจัดการ

ของสายการบินโดยทั่วไปและที่เคยปฏิบัติกันมา ให้เกิดความแตกต่างและสามารถสร้างกลุ่มผู้โดยสารใหม่ๆ 

ได้ ไปสู่การบริการสายการบินต้นทุนตํ่า (Low cost airline) หรือ การให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

แบบเดิมไปสู่การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
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ในส่วนของประเภทของนวัตกรรม ยังสามารถที่จะแบ่งตามลักษณะของการสร้างนวัตกรรมพอสังเขป

ได้ดังน้ี 

1. นวัตกรรมที่เพิ่งค้นพบ (Radical Innovation)เป็นการเสนอสิ่งใหม่ที่ใหม่อย่างแท้จริงสู่สังคม โดยการ

เปลี่ยนแปลงค่านิยม (Value), ความเช่ือ (Belief) เดิม ตลอดจนระบบคุณค่า (Value System) ของสังคม

อย่างสิ้นเชิง นอกจากน้ี การท่ีเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยส้ินเชิงก็เป็นเหตุให้เกิดความท้าทาย

ใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการสามารถหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ในการสร้างสินค้าและบริการท่ีสมบูรณ์แบบ

ให้กับลูกค้า โดยนํากระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้ามาช่วยให้การทํางานต่างๆ เป็นไป

อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพมากข้ึน ตัวอย่างเช่น อินเตอร์เน็ต (Internet) จัดว่าเป็นนวัตกรรมหน่ึงในยุคโลก

ข้อมูลข่าวสาร ทําให้ค่านิยมเดิมที่เช่ือว่าข้อมูลข่าวสารมีข้อจํากัดทั้งในด้านเวลาและสถานที่น้ันเปลี่ยนไป 

อินเตอร์เน็ตเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างไร้ขีดจํากัดทั้งในด้านเวลาและระยะทาง การ

เปลี่ยนแปลงในคร้ังน้ีทําให้ระบบคุณค่าของข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงไป 

2. นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (Incremental Innovation)เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง แต่ส่วนมากจะเป็น

แบบค่อยๆ เปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เป็นการปรับปรุงระบบหรือกระบวนการทํางาน

ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มากกว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด (Radical) ที่เกิดเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อน การปรับปรุงสินค้าและบริการทีม่ีอยู่ให้ดีขึ้น น่ันคือ “ทําสิ่งทีม่ีอยู่

แล้วให้ดีกว่าเดิม” เช่น ปากกา Bic ที่มีการออกสินค้าสู่ตลาดมาต้ังแต่ปี 1957 และยังคงยอดขายเป็น

จํานวนมากจนทุกวันน้ี ถึงแมว่้าปากกาจะมีรูปร่างเหมือนเดิม แต่ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอยู่

ตลอดเวลาทั้งในด้านวัตถุดิบและนํ้าหมึก 

ทั้งน้ีในส่วนของนวัตกรรมทางสังคมก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกันทั้งในแง่ของรูปแบบและประเภทของนวัตกรรมทาง

สังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์และการบริการ หรือกระบวนการเป็นต้น โดยอาจจะมีส่วนในการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงแนวทางปฏิบัติและกฎหมายเพ่ิมเข้ามาซึ่งทําให้แตกต่างจากประเภทของนวัตกรรมที่ทางนักวิชาการในอดีตได้

พยายามแบ่งรูปแบบ โดยมีรายละเอียดตารางที่ 4-1 
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ตารางที่ 4-1 รูปแบบของนวัตกรรม 

รูปแบบของนวัตกรรม คําอธบิาย ตัวอย่าง 
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เ ป็ น โค ร งก า รห รื อกา ร เ ข้ า

แทรกแซงใหม่ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม 

การแชร์รถ (Car-Sharing), การพัฒนา
บ้านที่ไม่ใช่พลังงาน (เช่น BedZED) 

การปฏิบัติดําเนินการใหม ่ การดําเนินการใหม่ที่มีความ
ต้องการบทบาทของผู้เช่ียวชาญ
และความสัมพันธ์ใหม่ 

การแก้ไขปัญหาขัดแย้งกันระหว่าง
ประชาชนกับภาครัฐของ Netherlands 
ที่ทําให้ผู้เช่ียวชาญต้องเข้าเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของ
สังคม 

กระบวนการใหม ่ ก า ร ร วม กั น ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น
กระบวนการใหม่ 

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น
งบประมาณใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในบราซิล 
หรือ การทํา Fair Trade 

กฎระเบียบและกฎหมายใหม่ ก า รส ร้ า ง กฎ ระ เ บี ยบและ
กฎหมายใหม่ 

การวางแผนการเงินสําหรับผู้สูงอายุ ที่
ภาครัฐร่วมกับประชาชนในการสร้าง
กฎระเบียบโดยให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเอง
ว่าจะใช้เงินเท่าไรในการสนับสนุน 

 

ใครทํานวัตกรรมทางสังคม 

 เมื่อพิจารณาถึงคําถามที่ว่า “ใครทํานวัตกรรมทางสังคม?” อาจจะสามารถพิจารณาได้ 2 มุมมองหลักที่ทําให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงจากนวัตกรรมที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

มุมมองท่ี 1: สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมน้ันได้เกิดจากแรงขับเคลื่อนจากกลุ่มคนจํานวนน้อยที่

ถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญที่มีความกล้าหาญ ความมุ่งมั่นและอดทนเพ่ือที่สร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประวัติศาสตร์ได้มี

การเล่าถึงเรื่องรายของบุคคลเหล่าน้ีไม่ว่าจะเป็น Robert Owen ที่เป็นผู้ก่อต้ังสหกรณ์ในโรงงาน หรือ Octavia Hill 

ซึ่งได้คิดค้นแนวคิดทางด้านการจัดการที่อยู่อาศัย การจัดต้ังบ้านของชุมชน รวมไปถึงนักสร้างนวัตกรรมทางสังคมคน

อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบน้ีซึ่งอาจมีบทบาทอยู่ในส่วนงานภาครัฐ ภาคเอกบน รวมไปถึงสถาบันการศึกษา และ 

Muhammad Yunnas ผู้ก่อต้ัง Grameen Bank และได้แนะนํา Microcredit สู่สังคม ทั้งน้ีแน่นอนว่ายังรวมไปถึง

พระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้มีโครงการหลวงต่างๆ 

มากมายเพื่อสังคมไทยของเรา บุคคลเหล่าน้ืถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับและได้มีการเล่าเรื่องราวท่ีสร้างแรง

บันดาลใจสู่เยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเรื่องราวของเขาเหล่าน้ีต่างแสดงให้เห็นถึงความอดทน ความทุ่มเท และสร้างสรรค์ที่จะ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมไปในทางที่ดีขึ้น 
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มุมมองท่ี 2: เป็นมุมมองที่แตกต่างจากมุมมองแรก โดยพยายามสร้างความเข้าใจถึง ใครเป็นคนขับเคลื่อน

นวัตกรรมทางสังคม กล่าวคือบุคคลต่างๆที่กล่าวมาน้ันเป็นตัวกลางในการส่งมอบแนวความคิดมากกว่าที่จะเป็นคน

ริเริ่ม (Originators) เมื่อพิจารณาถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นที่สร้างผลกระทบในวงกว้างที่ผ่านมา จะสังเกตได้ว่าบทบาท

ของบุคคลมักจะสลายจากไปอย่างรวดเร็ว ในขณะทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือ การเคลื่อนไหว (Movement) ที่ต้องการ

เปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิสตรี การเคล่ือนไหวของกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และ

เน่ืองจากว่าความเคลื่อนไหวมีส่วนเก่ียวข้องกับคนจํานวนมากรวมไปถึงหน่วยงานท่ีนําการเคลื่อนไหว ซึ่งจะทําให้เกิด

การสร้างความตระหนักถึงต่อสังคม และท้ายที่สุดเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของสังคมน้ันเอง  

ไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่ 1 หรือ 2 ทั้งสองมุมมองสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึง S-Cure ได้ไม่ว่าจะเป็นใน

ช่วงแรกที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่เป็นผู้นําทางความคิดตามมุมมองที่ 1 จนค่อยๆ ขยายผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันที่จะช่วย

สนับสนุน จนไปถึงการขยายตัวของการเคลื่อนไหวซึ่งไปอยู่ในมุมมองที่ 2 จากน้ันจึงถึงจุดอ่ิมตัวและลดความสําคัญไป

ตามลําดับหลังจากที่ได้แก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าจุดเร่ิมต้นของ S-Curve เกิดจากการกระตุ้นไอเดีย 

วิสัยทัศน์ และทําการฝั่งรากความคิดดังกล่าวน้ันสู่คนหลายๆ คน จนในระยะยาวน้ันแนวคิดดังกล่าวจะมีพลังมากกว่า

บุคคลหรือสถาบัน ดังคํากล่าวที่ว่า “The world is ruled by little else” (John Maynard Keynes).  

ดังน้ันไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือองค์กรที่สร้างความเคลื่อนไหว ต่างก็ไม่สําคัญเท่ากับไอเดียหรือแนวความคิด

ใหม่ที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีและคุณค่าทางสังคม อย่างไรก็ดีจากมุมมองต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นทําให้เห็นว่าผู้ประกอบการ

เพ่ือสังคมต่างมีบทบาทท่ีสําคัญในการริเริ่มและสร้างแรงเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้นภายในสังคม 

 

กระบวนการของนวัตกรรมทางสังคม 

 ในส่วนของกระบวนการของนวัตกรรมทางสังคมน้ัน Murray et al (2010) ได้ทําการแบ่งออกได้เป็น

กระบวนการหรือขึ้นตอนออกเป็น 6ขั้นตอนหลัก จากการนําไอเดียเริ่มต้นสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่ง

ขั้นตอนต่างๆ ไม่จําเป็นที่จะต้องเรียงตามลําดับ บางนวัตกรรมสามารถที่จะเข้าไปเริ่มต้นที่การปฏิบัติหรือการขยายตัว 

(Scaling) ได้เลย นอกจากน้ียังมีการย้อนกลับระหว่างขั้นตอนได้ ซึ่งแผ่นภาพด้านล่างจะเป็นกระบวนการทั้ง 6ขั้นตอน

ของนวัตกรรมทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 กระบวนการของนวัตกรรมทางสังคม (ที่มา: The open book of social innovation.) 
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ขั้นตอนท่ี 1: เริ่มต้น (Prompts, Inspirations and Diagnoses) 

 ในขั้นตอนน้ีจะทําการรวบรวมปัจจัยที่สําคัญในความต้องการทางด้านนวัตกรรม ยกตัวอย่างเช่น วิกฤติ การ

ลดงบประมาณเข้าสู่สังคม การดําเนินการที่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือกลยุทธ์ที่ไม่มีศักยภาพ ทั้งน้ียังรวมไปถึงการ

รวบรวมแรงบันดาลใจต่างๆ ที่จะช่วยทําให้เกิดการกระตุ้นทางจิตใจ นอกจากน้ีขั้นตอนเริ่มต้นยังมีการตรวจสอบ

วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการต้ังขอบเขตของปัญหาโดยจําต้องทราบถึงแก่นแท้ของสาเหตุของปัญหา ไม่เพียงแต่สิ่งที่

เกิดขึ้นจากปัญหาเท่าน้ันแต่ยังต้องค้นหาคําตอบหรือทางแก้ไขปัญหาน้ันๆ ด้วย ซึ่งการต้ังคําถามที่ถูกต้องจะทําให้เรา

สามารถหาคําตอบได้ง่ายขึ้น  

ขึ้นตอนท่ี 2: การนําเสนอและไอเดีย (Proposals and Ideas) 

 ในส่วนน้ีเป็นขั้นตอนในการสร้างสรรค์ไอเดีย โดยจะมีส่วนเก่ียวข้องกับวิธีการที่เป็นหลักการ ยกตัวอย่างเช่น 

วิธีการออกแบบเชิงความคิด (Design Thinking) หรือ วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity Method) นอกจากน้ียัง

มีวิธีการที่หลากหลายที่จะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างแนวคิด ไอเดีย และประสบการณ์ในการนําเสนอไอเดีย 

ขั้นตอนท่ี 3 : การทําต้นแบบและทดลอง (Prototyping and Pilots) 

 ขั้นตอนน้ีจะเป็นกระบวนการนําไอเดียที่นําเสนอมานั้นไปทําการทดลองเชิงปฏิบัติจริง โดยการดําเนินการ

ดังกล่าวสามารถที่จะทําได้โดยการทดลองอย่างง่ายๆ และอาจจะมีการควบคุมปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบการทดลอง ซึ่ง

กระบวนการน้ีจะต้องทําการทําซ้ํา ลองผิดลองถูก เพ่ือที่จะสามารถปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดและไอเดีย รวมไปถึง

เข้าใจข้อสมมุติฐานที่ต้ังไว้และที่จัดทําการทดสอบ สําหรับขั้นตอนน้ีจะมีความสําคัญในการวัดความสําเร็จเมื่อนําเอา

ไปใช้จริง 

ขั้นตอนท่ี 4 : การรักษาให้คงอยู่ (Sustaining) 

 ในขั้นตอนน้ีเมื่อไอเดียกลายเป็นสิ่งที่มีการปฏิบัติจริงในทุกวัน ขั้นตอนน้ีจะมีส่วนในการช่วยปรับปรุงไอเดียให้

ดีขึ้น โดยการระบุถึงแหล่งที่มาของรายได้และการสร้างความย่ังยืนทางการเงินในระยะยาวขององค์กรโดย หน่วยงาน

เพ่ือสังคมจะดําเนินการต่อไปโดยจะต้องขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคม ในส่วนของภาครัฐอาจจะต้องทําการระบุถึง

งบประมาณ การสร้างทีม และการพิจารณาถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านกฎระเบียบและกฎหมาย 

ขั้นตอนท่ี 5: การขยายตัวและกระจายออก (Scaling and Diffusion) 

 ในส่วนน้ีสามารถที่จะทําได้หลากหลายกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตและกระจายนวัตกรรมออกสู่สังคม ไม่ว่า

จะเป็นการขยายตัวขององค์กรผ่านการให้สิทธิบัตร การทําแฟรนไชส์ จนถึงการขยายตัวผ่านภาครัฐ  นอกจากน้ีการ

ทําตามและการกระจายตัวยังมีบทบาทที่สําคัญในการเผยแพร่ไอเดียและการปฏิบัติ แน่นอนว่าความต้องการทางด้าน

นวัตกรรมทางสังคมต่างมีความสําคัญเท่ากับอุปทานของนวัตกรรมทางสังคม ดังน้ันการเข้าใจถึงความต้องการผ่าน

ผู้นําขององค์กรรัฐรวมไปถึงผู้กําหนดนโยบายของภาครัฐจะช่วยทําให้เกิดการขยายตัวไปสู่รูปแบบใหม่ได้เร็วมากย่ิงขึ้น 

การขยายตัวเป็นแนวคิดที่จะต้องทําการกระตุ้นแรงบันดาลใจ การสร้างการเลียนแบบ รวมไปถึงการขอการสนับสนุน

และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันเพ่ือที่จะขยายการเจริญเติบโตออกไปได้ 
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ขึ้นตอนท่ี 6: การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ (Systemic Change) 

 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมทางสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบนั้นจะมีส่วน

เก่ียวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางด้านสังคม รูปแบบ

ทางธุรกิจ กฎหมายและกฎระเบียบ ข้อมูล โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงแนวความคิดใหม่และ

กระบวนการใหม่ในการคิดและทํา ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบน้ันจะมีส่วนเก่ียวพันกับกรอบความคิดใหม่ ซึ่ง

ทําให้เกิดแรงต่อต้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียเดิม ทั้งน้ียังมีส่วนเก่ียวข้องกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีกระบวนการที่ค่อยข้างนานในการดําเนินการ 

 

สรุปท้ายบท 
 การสร้างนวัตกรรมทางสังคมถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญต่อผู้นําทางสังคม ผู้ทํานโยบาย ผู้ให้เงินทุนสนับสนุนและ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีทั้งน้ันถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือสําคัญของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมท่ีเป็นส่วนกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง 
สร้างแรงบันดาลใจ และใส่ความคิดลงไปในชุมชนที่จะต้องสร้างแรงเคลื่อนไหวเพ่ือทําการเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่าใน
อดีตต่างก็มีผู้ประกอบการเพ่ือสังคมได้นํานวัตกรรมทางสังคมซึ่งเป็นสิ่งใหม่และสามารถนํามาปฏิบัติหรือใช้ได้ เข้ามา
ทําการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการสร้างคุณค่าใหม่ที่เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมเป็นวงกว้าง แน่นอนว่ากระบวนการ
ในการทํานวัตกรรมทางสังคม จะต้องเร่ิมต้นจากการสร้างความพร้อม การทดลองและทดสอบ จนไปถึงการขยายตัว
และการกระจายแนวความคิด ในแต่ละขั้นตอนต่างต้องเป็นกระบวนการที่ทําซ้ําเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า นวัตกรรม
ทางสังคมที่คิดมานั้นสามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้จริง นอกจากน้ีรูปแบบทางนวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรมทาง
สังคมต่างมีรูปแบบและประเภทเช่นเดียวกับนวัตกรรม ซึ่งนักวิชาการได้นําเสนอในอดีต 
 ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจําเป็นจะต้องคิดสิ่งใหม่ เพ่ือสร้างคุณค่าและผลกระทบทางสังคม ด้วยเหตุน้ีเอง
อาจจะสามารถสรุปได้ว่าผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่ดําเนินการประกอบการเพ่ือสังคม จะใช้นวัตกรรมทางสังคมไม่ว่า
จะเป็นการนําเสนอบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่ หรือแนวทางปฏิบัติใหม่ รวมไปถึงกฎระเบียบใหม่ 
เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคม 
 
คําถามท้ายบท 

1. ความหมายของสังคมในคําว่า นวัตกรรมทางสังคม นักศึกษาให้ความหมายอย่างไร และสะท้อนถึง

ความหมายของนวัตกรรมทางสังคมอย่างไรบ้าง 

2. นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมมีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไร จงอภิปราย 

3. รูปแบบและประเภทของนวัตกรรมทางสังคมแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 

4. ผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมเป็นใคร มีบทบาทและกลไกในการขับเคลื่อนอย่างไร จงอภิปราย 
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บทท่ี 5 

คุณค่าทางสังคม 

(Social Value) 

“สิ่งใหม่ไม่ใช่เป็นแฟช่ัน แต่มันเป็นคุณค่า 

The New is not a Fashion, it’s a Value.” 

--Roland Barthes 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ และระดับช้ันของคุณค่า 

2. เพ่ือศึกษาความหมายและแนวคิดการสร้างคุณค่าของไตรกําไรสุทธิ 

3. เพ่ือสามารถอธิบายความหมาย ลักษณะ ระดับขั้นตอน และแนวทางในการสร้างคุณค่าร่วม 

 

บทนํา 

 คุณค่า(Value)เป็นคําที่ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวาง แต่นักวิชาการหลายท่านยอมรับว่าเป็นการยากที่จะหา

ความหมายที่แท้จริงของคําว่า คุณค่า เน่ืองจากเป็นคําที่เป็นนามธรรม และแต่ละศาสตร์ที่ใช้ก็ให้ความหมายที่แตกต่าง

กัน เช่น ในด้านของการจัดการราคา คําว่า คุณค่า จะหมายถึง การรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเมื่อเปรียบเทียบ

กับการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในขณะที่ทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค คุณค่า หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความต้องการและ

ความปรารถนาของลูกค้า และสําหรับศาสตร์ทางด้านกลยุทธ์น้ัน คุณค่า หมายถึง สิ่งที่ผู้ซื้อเต็มใจจะจ่าย ดังน้ัน 

คุณค่าจึงมีความหมายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแตกต่างของวัฒนธรรม สถานการณ์ในการซื้อ ข้อเสนอที่จับต้อง

ได้หรือจับต้องไม่ได้และลักษณะของลูกค้า เป็นต้น (Chernatony, Harris, & Riley, 2000) Woodruff (1997: 142) 

ได้รวบรวมความหมายที่หลากหลายของคุณค่าและได้นําเสนอว่า คุณค่าของลูกค้าคือความชอบที่ลูกค้าได้รับรู้ผ่านการ

ประเมินรูปแบบ คุณลักษณะ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือไปให้ถึงเป้าหมายที่ลูกค้าได้ต้ังไว้จากการใช้สิ่งน้ันในสถานการณ์

หน่ึงๆ 

Wilkinson (2005) ได้อธิบายองค์ประกอบของคุณค่าผ่านValue Triad Model ซึ่งมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 

3 ด้าน ดังน้ี 

1. คุณค่าด้านการสร้างรายได้ (Revenue gain) หมายถึง เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทจะสามารถช่วย

ให้ลูกค้ามีรายได้ที่สูงขึ้น 

2. คุณค่าด้านการลดต้นทุน (Cost reduction) หมายถึง เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทจะสามารถช่วย

ให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนลงได้  

3. คุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional contribution) หมายถึง เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท ลูกค้าจะ

ได้รับความรู้สึกดี มั่นใจ สะดวกสบาย หรือสวยงาม เป็นต้น 
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รูปภาพที่ 5-1 โมเดลคุณค่า 3 มุม (Wilkinson, 2015) 

จากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านน้ี คุณค่าที่ได้รับจากการสร้างรายได้และการลดต้นทุนเป็นคุณค่าที่จับต้องได้และ

สามารถวัดผลได้ ดังน้ันจึงควรนําเสนอให้ลูกค้าได้รับรู้ โดยเฉพาะการคํานวณที่แสดงให้เห็นรายได้ที่เพ่ิมขึ้นหรือการ

ประหยัดต้นทุนที่ลดลงและจะเกิดขึ้นเมื่อใดข้อจํากัดของการสร้างคุณค่าคือคุณจําเป็นต้องรู้ว่ารูปแบบการสร้างรายได้

และต้นทุนของลูกค้าจึงจะสามารถท่ีจะแสดงคุณค่าให้ลูกค้าทราบได้ สําหรับคุณค่าด้านอารมณ์น้ันยากมากกว่า 2 

ด้านแรกในการแสดงให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ในรูปของตัวเงิน อย่างไรก็ตามคุณค่าด้านน้ีก็เป็นด้านที่สําคัญมากและไม่

ควรที่จะเพิกเฉยเพราะถ้าคุณค่าด้านอ่ืนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วไม่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านอารมณ์จะเป็นปัจจัยที่

ลูกค้านํามาใช้ในการตัดสินใจ 

นอกจากแนวคิดของ Wilkinson (2015) แล้ว ยังมีแนวคิดในเรื่องขององค์ประกอบของคุณค่าจากนักวิชาการ

อีกหลายท่าน รวมถึงแนวคิดของ Almquist, Senior, and Bloch (2016) ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากทฤษฎีระดับ

ความต้องการ 5 ขั้น (Hierarchy of Needs) ของ Abraham Maslow ทฤษฎีน้ีมีมุมมองว่า การกระทําของมนุษย์มา

จากความต้องการที่ผลักดันจากภายใน ซึ่งจะเริ่มจากระดับขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับความต้องการทางร่างกาย ถัดมาเป็นขั้น

ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขั้นมิตรภาพและความรัก ขั้นการยอมรับนับถือ และข้ันสูงสุดคือความ

สมบูรณ์ของชีวิต Almquist, Senior, and Bloch (2016) ได้นําทฤษฎีน้ีมาสร้างเป็นปิระมิดแห่งคุณค่า (Value 

Pyramid) ซึ่งในปิระมิดน้ี นักวิจัยทั้ง 3 ท่านได้รวบรวมองค์ประกอบของคุณค่าไว้ทั้งหมด 30 องค์ประกอบ โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 หมวดใหญ่ๆดังน้ี 

1. คุณค่าด้านหน้าที่การใช้งาน (Functional Value) เป็นคุณค่าที่ช่วยให้การดําเนินการหรือการทําหน้าที่

ได้ดีขึ้น มีทั้งหมด 14 องค์ประกอบคือการสร้างรายได้ ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน 

ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงความวุ่นวาย เป็นระเบียบ ทํางานได้ง่ายขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น ทําให้เช่ือมโยงกัน 

ทําให้เป็นเน้ือเดียวกัน สร้างความหลากหลาย ให้ข้อมูลและรูปลักษณ์ดึงดูดใจ 

การ
สร้าง
รายได้

อารมณ์
การลด
ต้นทุน
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2. คุณค่าด้านอารมณ์ (Emotional Value) เป็นคุณค่าที่เก่ียวข้องกับการสร้างอารมณ์และความรู้สึก มี

ทั้งหมด 10 องค์ประกอบคือการลดความกังวล การให้รางวัล การออกแบบท่ีสวยงาม ความสนุกสนาน 

การยกย่อง การระลึกถึงอดีต ความดึงดูดใจ การมีสุขภาพที่ดี การบําบัดรักษาและการเข้าไปมีส่วนร่วม 

3. คุณค่าด้านการเปลี่ยนแปลงของชีวิต (Life Changing Value) เป็นคุณค่าที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

สถานะและรูปแบบการดําเนินชีวิตมีทั้งหมด 5 องค์ประกอบคือการให้ความหวัง การสร้างความสมบูรณ์

ในชีวิต การสร้างแรงจูงใจ การได้รับความรักและเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม รวมถึงการได้รับมรดกสืบทอด 

4. คุณค่าด้านผลกระทบทางสังคม (Social Impact Value) เป็นคุณค่าที่เก่ียวข้องกับการอุทิศตนเพ่ือ

ช่วยเหลือสังคมมีทั้งหมด 1 องค์ประกอบคือการก้าวข้ามผ่านพ้นขอบเขตของตัวเองไปสู่ผู้อ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 5-2 แผนภาพปิระมิดแห่งคุณค่า (Almquist, Senior, and Bloch, 2016) 

ปิระมิดแห่งคุณค่าน้ีจะเน้นในเรื่องของการนําไปใช้ปฏิบัติมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของทฤษฎี โดยข้ันที่มี

ความสําคัญที่สุดจะอยู่ช้ันบนสุดของยอดปิระมิด องค์กรที่จะส่งมอบคุณค่าในระดับสูงมักจะต้องมีองค์ประกอบของ

คุณค่าทางด้านหน้าที่การใช้งานตามแต่ความต้องการของผลิตภัณฑ์น้ันๆก่อน องค์ประกอบของคุณค่าในด้านคุณภาพ

ถือเป็นองค์ประกอบของคุณค่าทางด้านหน้าที่การใช้งานที่จําเป็นที่สุด ในปัจจุบันสินค้าและบริการต่างๆ ได้พยายาม

เพ่ิมองค์ประกอบของคุณค่าในหลายๆ หมวดควบคู่กันไป องค์กรมากมายใช้องค์ประกอบของคุณค่าเพ่ือทําความ

เข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร โดยเริ่มจากการแจกแจงว่าองค์ประกอบของคุณค่าใดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ

ของทั้งอุตสาหกรรมและนําไปเปรียบเทียบคุณค่าที่องค์กรให้กับคุณค่าของคู่แข่ง ถ้าองค์กรเสียเปรียบคู่แข่งในเรื่อง

ดังกล่าว องค์กรควรจะปรับปรุงคุณค่าที่เสียเปรียบก่อนที่จะเพ่ิมเติมคุณค่าใหม่ นอกจากน้ันองค์กรจะต้องคํานึงถึงว่า

คุณค่าที่องค์กรต้องการจะส่งมอบน้ันจะทําเพ่ือลูกค้ากลุ่มใด   

 

ผลกระทบ

ทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงของชีวิต

อารมณ์

หน้าท่ีการใช้งาน
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Wilkinson (2015) เสนอแนะว่า องค์กรจําเป็นที่จะต้องเข้าใจคุณค่าในมุมมองของลูกค้า ซึ่งเคร่ืองมือที่จะ

ช่วยให้เข้าใจและสื่อสารเรื่องคุณค่าไปยังผู้บริโภคคือระดับช้ันของคุณค่า (The Value Hierarchy) ในแต่ละระดับช้ัน

ควรจะเริ่มจากกระบวนการทําความเข้าใจใน 4 เรื่องที่เก่ียวกับลูกค้าน้ีก่อน   

(1)  สินค้าหรือบรกิารที่องค์กรกําลังขายคืออะไร 

(2) ผลประโยชน์และคุณค่าอะไรท่ีส่งให้กับลูกคา้เมื่อใช้สินค้าหรือบริการขององค์กร 

(3)  ใครคือกลุ่มลกูค้าเป้าหมายของสินค้าหรือบริการน้ี 

(4)  อะไรทําให้ข้อเสนอขององค์กรมีจุดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง 

หลังจากน้ัน Wilkinson จึงได้จําแนกระดับช้ันของคุณค่า ซึง่มีทั้งหมด 4 ระดับช้ัน ดังน้ี 

ชั้นที่ 1 คุณคา่ระดับองค์กร (The Corporate level) 

ระดับช้ันน้ีเป็นระดับสูงสุดที่จัดส่งข้อความไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ข้อความจะมีเน้ือหาค่อนข้างกว้าง เพ่ือ

ช้ีแจงว่า องค์กรทําอะไร และจะให้ประโยชน์อะไรแก่ลูกค้า และมีความแตกต่างกับคู่แข่งอย่างไร แต่ไม่ใช่จุดหลักที่จะ

ชักชวนว่าทําไมลูกค้าควรจะซื้อจากองค์กร ส่วนใหญ่แล้วองค์กรจะไม่ค่อยให้ความใส่ใจกับการจัดสร้างคุณค่าในระดับ

น้ี บางองค์กรไม่สร้างเลย หรือบางองค์กรทําขึ้น แต่ไม่สามารถนํามาใช้ได้    

ชั้นที่ 2 คุณคา่ระดับกลุ่มเป้าหมาย (The Segment level)  

คุณค่าระดับกลุ่มเป้าหมายน้ันพัฒนามาจากคุณค่าระดับองค์กรซึ่งเป็นหัวใจหลัก แต่นํามาปรับแต่งให้เข้ากับ

ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายเช่น การสร้างคุณค่าในระดับอุตสาหกรรม   

ชั้นที่ 3: คุณคา่ระดับลูกคา้ (The Customer level)  

โดยท่ัวไปแล้ว ทุกกลุ่มเป้าหมายจะประกอบไปด้วยลูกค้าจํานวนหนึ่ง ในลูกค้ากลุ่มน้ีจะมีลักษณะบางอย่างที่

คล้ายคลึงกัน  แต่ก็มีบางเร่ืองที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เพ่ือจะส่งคุณค่าให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ องค์กรจําเป็น

จะต้องทําความเข้าใจเรื่องดังต่อไปน้ี  

(1) ลูกค้า – ลูกคา้เหล่าน้ีทําอะไร พวกเขาวางแผนจะทําอะไรใรอนาคต และจะทําเพ่ือใคร ปัญหาอะไรท่ีจะ

เกิดขึ้นกับพวกเขา โอกาสในเร่ืองใดที่พวกเขากําลังเสาะหาอยู่ เป็นต้น 

(2) กลุ่มที่เป็นผู้ตัดสินใจ หรือทีมที่ทําการซื้อสินค้า 

(3) องค์กรและความสามารถของตนเอง เพราะว่าองค์กรไม่สามารถที่จะทาํตามสัญญาได้ ถ้าไม่มีศักยภาพ

เพียงพอ 

(4) ความสามารถของคู่แข่ง เพ่ือจะได้ประเมินและสร้างความแตกต่างสําหรับสินค้าและบริการขององค์กร

เอง  

ขณะท่ีคุณค่าระดับองค์กรมาจากการคิดร่วมกันของกรรมการและทีมผู้บริหารในองค์กร คุณค่าระดับ
กลุ่มเป้าหมายมาจากการทีมแผนกการจัดการผลิตภัณฑ์ และคุณค่าระดับลกูค้ามาจากการพัฒนาของทีมขาย 
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ชั้นที ่4: คุณคา่ในระดับของผู้ตัดสนิใจ (The Decision Maker level)  

ในสถานการณ์ที่มีการซื้อขายที่ซับซ้อน การตัดสินใจจะเก่ียวข้องกับผู้คนหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมองถึง

สถานการณ์ในมุมมองของตนเอง เช่น ผู้อํานวยการแผนกการเงินจะให้คามสนใจคนละด้านกับผู้อํานวยการแผนก

การตลาด แม้ว่าจะทํางานในองค์กรเดียวกัน ดังน้ัน มันจึงสําคัญที่จะต้องตอบสนองคุณค่าให้ตรงกับแต่ละบุคคลต้อง

ทําความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและเป้าหมายส่วนบุคคลของลูกค้าแต่ละคนด้วย 

โดยสรุป เราจะเห็นได้ว่าระดับช้ันของคุณค่าเริ่มจากภาพรวมที่องค์กรได้ให้สัญญากับตลาดและเริ่มเจาะจงถัด

ลงมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย จนกลายเป็นประโยคท่ีชัดเจนในเรื่องของผลประโยชน์และคุณค่าที่ลูกค้าแต่ละคนจะได้รับ 

 

ไตรกําไรสุทธิ (Triple Bottom Line) 

องค์กรที่ดําเนินธุรกิจเพ่ือสังคมน้ันเป็นองค์กรที่มีการขยายแนวคิดในเรื่องของคุณค่ามาต่อยอดเพ่ิมเติม 

เน่ืองจากองค์กรเหล่าน้ีตระหนักว่า การผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด อาจก่อให้เกิด

ปัญหาที่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและสังคมได้ ดังน้ันการดําเนินธุรกิจสู่ความย่ังยืนจะต้องคํานึงถึงผลกระทบใน

ระยะยาว  และให้ความสําคัญกับทุกภาคส่วนของสังคม องค์กรจึงจําเป็นต้องปรับตัวเองไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งหน่ึง

ในแนวทางที่จะนําไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น คือ การสร้างสมดุลในเรื่องของคุณค่า 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม หรือเรียกแนวคิดน้ีว่า “ไตรกําไรสุทธิ” (Triple Bottom Line) 

ไตรกําไรสุทธิ เป็นแนวคิดของ John Elkington ที่พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1994 เก่ียวกับการวัดเป้าหมาย

ความสําเร็จและคุณค่าขององค์กร ซึ่งแต่เดิมองค์กรส่วนใหญ่เน้นในเร่ืองของการทําธุรกิจให้เกิดกําไรสูงสุด (Profit) 

เปลี่ยนมาเป็นการให้ความสําคัญกับเรื่องของสังคม (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) แนวคิดน้ีเป็นการเช่ือมโยง

คุณค่าทั้ง 3 ด้าน (3Ps: Profit, People, Planet) ผ่านการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือนําไปสู่

ความสําเร็จของการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังน้ันไตรกําไรสุทธิจึงถูกนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลประกอบขององค์กร 

โดยจะนําเอาคุณค่าทั้ง 3 ด้านมาพิจารณาประกอบกัน ไม่ได้พิจารณาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว (The 

Economist, 2009) 

ด้านที่ 1 ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (Profit: Economic Bottom Line) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  คือ ผลประกอบการที่เกิดกับกิจการ โดยเน้นผลประกอบการที่วัดได้ในรูปที่

เป็นตัวเงินในรายการค้างรับค้างจ่าย องค์กรโดยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการประเมินผลในด้านน้ี โดยดูจากผลกําไร

สุทธิที่คํานวณได้จากการนํารายได้มาหักด้วยรายจ่ายขององค์กรที่ปรากฏในบรรทัดสุดท้ายของงบกําไรขาดทุน การวัด

และแสดงผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สามารถดําเนินการได้ง่ายที่สุด และผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดมีความถูกต้อง

แม่นยํามากที่สุด เน่ืองจากเป็นการวัดผลตอบแทนที่เป็นสากล ต้ังแต่ในเรื่องของรายได้ ยอดขาย ปัจจัยการผลิต ไป

จนถึงกระแสเงินสดที่ไหลเข้า-ออกจากกิจการ สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร หน้ีสินแต่ละประเภท ภาษี และ

ส่วนของความเป็นเจ้าของ ซึ่งมีมาตรฐานการบัญชีรองรับแล้วเป็นส่วนใหญ่ (จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ, 2557) 
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ด้านที่ 2 ผลตอบแทนทางสังคม (Social Performance) 

ผลตอบแทนทางสังคมเป็นแนวคิดที่เน้นในเรื่องของการดําเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับองค์กร เช่น พนักงาน คู่ค้า บุคคลในชุมชน และท้องถิ่นที่องค์กรน้ันต้ังอยู่ ในขณะเดียวกันก็ต้องทํากําไรให้กับผู้ถือ

หุ้นด้วย โดยผลตอบแทนทางสังคมสามารถเน้นในเรื่องของการพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคมให้ดีขึ้น การทํา

ให้ภาระค่าใช้จ่ายของบุคคลในสังคมท่ีอาจเกิดจากตัวบุคคลกระทําเองหรือจากการกระทําของบุคคลอ่ืนลดลง ซึ่ง

บุคคลที่ว่าน้ีรวมบุคคลที่เป็นพนักงานภายในและบุคคลภายนอกองค์กรด้วย ทั้งยังคํานึงถึงสภาพสังคมที่เป็น

บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมโดยรวมที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคม และสําหรับคนรุ่นต่อๆไปดีขึ้น 

ตัวอย่างเช่น การรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในระดับราคาที่เหมาะสม การสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน และมีการฝึกทักษะแรงงาน เป็นต้น  

การวัดและแสดงผลตอบแทนทางสังคมจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าการวัดผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากการขาดคําจํากัดความของผลตอบแทนทางสังคมท่ีชัดเจน และยังขาดการระบุเกณฑ์และ

วิธีการในการวัดผลตอบแทนทางสังคมที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายจึงได้มีการกําหนด

นิยามของผลตอบแทนทางสังคมว่าควรจะครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปน้ี (จิรพร สุเมธีประสิทธ์ิ, 2557) 

1) การลดอุบัติเหตุ หรืออันตรายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 

2) การชดเชย เยียวยา ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรที่ประสบ

อุบัติเหตุ หรือได้รับอันตรายจากการดําเนินงานขององค์กร 

3) การบูรณาการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในระหว่างการปฏิบัติงาน จนมาตรฐานการดํารงชีวิต ความ

เป็นอยู่ของบุคคลและครอบครัวดีขึ้น 

4) ความมั่งคั่งเพ่ิมพูนของทรัพย์สิน และความสุข ความพึงพอใจที่เพ่ิมขึ้นของบุคลากรภายในและ

ภายนอกองค์กร 

องค์กรอาจจะคืนกําไรให้กับชุมชน โดยการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 

ดูแลด้านการศึกษา การสาธารณสุข การสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีสามารถนํามาประเมิน

ผลตอบแทนทางสังคมได้ผ่านการวัดผลของอัตราการว่างงาน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ระดับการจบการศึกษา อัตรา

การอ่านออกเขียนได้ อัตราการเกิดและการตาย อัตราส่วนของอาชญากรรมในพ้ืนที่ โดยอาจจะผ่านการจัดทํารายงาน

ภายใต้ชุดหลักเกณฑ์ของ Global Reporting Initiatives (GRI) (Slaper and Hall, 2011) 

ด้านที่ 3 ผลตอบแทนด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Performance) 

ผลตอบแทนด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การดําเนินธุรกิจที่สนับสนุนความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับพ้ืนดิน อากาศ นํ้า พืช สัตว์ และภูมิทัศน์ 

โดยใส่ใจในเรื่องของการ ดูแลรักษา ทะนุบํารุง และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งลดความรุนแรงของผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึ้น องค์กรจึงต้องใส่ใจการนําทรัพยากรมาใช้และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
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เช่น การใช้นโยบายหมุนเวียนนํากลับมาใช้ใหม่ การลดสารพิษหรือสารเคมี และการกําจัดของเสียที่ใช้ในกระบวนการ

ผลิต เป็นต้น  

การวัดผลตอบแทนด้านสิ่งแวดล้อมน้ันทําได้จากการท่ีองค์กรได้พิจารณาวงจรการดําเนินกิจการของตนเอง 

ต้ังแต่ต้นจนจบอย่างครบถ้วนและครอบคลุม เพ่ือดูว่าสินค้าและบริการมีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ

อย่างไรบ้าง และองค์กรได้ทําการแก้ไขปัญหานั้นในด้านใดบ้างที่เก่ียวข้อง เช่น การวัดอัตราความเข้มข้นของสารพิษใน

อากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินและนํ้ามัน ปริมาณการใช้นํ้า ระบบการ

จัดการแยกขยะ การกําจัดขยะมีพิษ การใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น (Slaper and Hall, 2011) 

องค์กรที่แสดงผลประกอบการตามแนวคิดไตรกําไรสุทธิสามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานยืนยันความโปร่งใส 

และแนวทางการดําเนินงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข 

และเสาะหาแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น 

Starbucks มองว่า แนวคิดไตรกําไรสุทธิเป็นแนวคิดที่สร้างความย่ังยืนให้แก่องค์กร ทางบริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ 

Starbucks Shared Planet ที่ให้คํามั่นสัญญาว่าจะทําธุรกิจในวิถีที่ดีต่อสังคมและโลก ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 

เช่น การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม(Ethical Sourcing) การใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านการนําแก้วที่ใช้แล้วสามารถนํา

กลับมาใช้ใหม่ได้ หรือใช้วัสดุที่นํากลับมาใช้ใหม่ (Reuse and Recycle) และการสนับสนุนให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วน

ร่วม(Community Involvement) เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า Starbucks ไม่ได้ทํา

โครงการเหล่าน้ีโดยลําพัง แต่ได้ร่วมมือกับ 4 พันธมิตรทั้งหลาย ประกอบด้วย Conservation International, Fair 

Labelling Organizations International, Earth Watch และ International Youth Foundation เพ่ือช่วยเติม

เต็มความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในทั้งสามด้านให้สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2552) 

ในปัจจุบัน องค์กรมากมายได้ให้ความสําคัญกับการทํากิจกรรมที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคม โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 มุมมองหลักๆ ดังน้ี (Thai CSR Network, 2557)   

1. การจัดทํากิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นกิจกรรมที่แยกต่างหากจากการดําเนินงานปกติ 

หรือในบางคร้ังจะมีการจัดทํากิจกรรมทางสังคมข้ึน เพ่ือมุ่งจัดการกับผลกระทบทางลบ วิธีการน้ีเป็นการทํา

กิจกรรมทางสงัคมในเชิงรับ (Responsive Corporate Social Responsibility) โดยการคืนกําไรสู่สังคมผ่าน

กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ซึง่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการธุรกิจและเกิดขึ้นภายหลัง (CSR-

after-process) 

2. การทํากิจกรรมท่ีคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมไปกับการดําเนินงาน วิธีการน้ีจะมีลักษณะ

ในเชิงรุก (Strategic Corporate Social Responsibility) ซึ่งรวมต้ังแต่การจัดการผลกระทบเชิงลบไปจนถึง

การส่งมอบผลกระทบเชิงบวกในรูปแบบของการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องทั้งภายในองค์กร

และสังคมโดยรวม ผ่านการใช้ศักยภาพและความเช่ียวชาญท่ีองค์กรมีอยู่ (CSR-in-process) 
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การสรา้งคณุคา่ร่วม (Creating Shared Value)  

แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมน้ีถูกพัฒนามาจากการทํากิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก 

(Strategic CSR) ซึ่งมองประเด็นทางสังคม (Social Issues) ที่องค์กรต้องเข้าไปเก่ียวข้องว่าเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจ 

และเลือกใช้ CSR เป็นเครื่องมือในการจัดการความเส่ียง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเด็นทางสังคมถูกมองว่าไม่ใช่

เรื่องของความเสี่ยง แต่กลับให้ความสําคัญในฐานะโอกาสทางธุรกิจ เพ่ือที่องค์กรจะได้ใช้วิธีการทางธุรกิจมาตอบสนอง

ต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่รอการแก้ไขหรือที่อยู่ในความสนใจผ่านการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และความ

เช่ียวชาญหลักขององค์กรจนกลายมาเป็นการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ซึ่งหมายถึง การสร้างคุณค่า

ให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน (วีรญา ปรียาพันธ์, 2558) 

Michael E. Porter และ Mark Kramer เป็นผู้ที่พัฒนาแนวคิดน้ีขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพ่ือแก้ไขความไม่

เช่ือมโยงกันระหว่างความต้องการขององค์กรและปัญหาของสังคม ซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําใน

ด้านต่างๆ โดยทั้งสองคนได้นําเสนอแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินงานที่ให้ความสําคัญกับการ

สร้างคุณค่าเพ่ือความสําเร็จที่ย่ังยืนในระยะยาวให้กับองค์กรและสังคม โดยเน้นการสร้างประโยชน์แก่องค์กรและสังคม

ให้เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน Porter และ Kramer แสดงให้เห็นถึงมุมมองต่างๆ ขององค์กรที่มีต่อประเด็นปัญหา

ทางสังคม โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี(พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2557) 

 ระดับที่ 1 เป็นระดับที่ตํ่าที่สุด น่ันคือ องค์กรไม่ได้เห็นว่าประเด็นทางสังคมมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร 

องค์กรจึงแสดงความเพิกเฉย หรือหากเลี่ยงไม่ได้ องค์กรก็จะพยายามรับผิดชอบให้น้อยที่สุด วิธีการที่ใช้บ่อย

มาในรูปของการบริจาคหรือการจัดทําโครงการสาธารณกุศลเพ่ือบรรเทาปัญหานั้นๆ  

 ระดับที่ 2 องค์กรยอมรับว่าปัญหาทางสังคมมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร ดังน้ัน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

องค์กรจึงใช้กิจกรรมการบริจาคให้มากขึ้นเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการ ผนวกกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือ

สร้างความเข้าใจที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย  

 ระดับที่ 3 องค์กรตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ดังน้ันองค์กรจึงจัดสรร

ทรัพยากร หรือใช้ความถนัดที่องค์กรมีอยู่จัดการ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินการ เพ่ือแก้ไข

ปัญหานั้นๆ 

 ระดับที่ 4 เป็นระดับสูงที่สุด องค์กรได้พิจารณาว่าปัญหาของสังคมท่ีต้องได้รับการแก้ไขน้ันเป็นโอกาสทาง

ธุรกิจ ซึ่งเปิดทางให้องค์กรสามารถนําแนวทางการดําเนินงานมาปรับใช้ในการแก้ปัญหา และจะนํามาซึ่ง

ช่องทางในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ขยายการเติบโตของยอกขาย เพ่ิมพูนรายได้ และสร้างความแตกต่างใน

คุณค่าที่นําเสนอเหนือองค์กรอ่ืน 
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ลักษณะของการสร้างคุณค่าร่วม  

Porter และ Kramer ยังอธิบายว่า การสร้างคุณค่าร่วมน้ันไม่ใช่การแบ่งปันคุณค่าที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่แล้วไปสู่สังคม 

ทั้งยังไม่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานที่ยึดค่านิยมส่วนบุคคลเป็นที่ต้ัง และไม่ใช่การสร้างสมดุลในเรื่องของผลประโยชน์

ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย คุณลักษณะของการสร้างคุณค่าร่วมจะต้องมีผลลัพธ์ของคุณค่าที่เกิดขึ้นทั้งต่อองค์กรและสังคม

ควบคู่ไปพร้อมกัน ดังน้ันการสร้างคุณค่าร่วมจะต้องคํานึงถึงปัจจัย 3 ประการ ดังน้ี (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2557) 

1. โอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างคุณค่าร่วมที่องค์กรจะได้รับ ได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของ

ยอดขายหรือรายได้ การเติบโตของส่วนแบ่งตลาด การสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ การลดลงของต้นทุน และ

ศักยภาพและความสามารถในการทํากําไรสูงขึ้น เป็นต้น 

2. ประเด็นปัญหาทางสังคม ซึ่งประโยชน์จากการสร้างคุณค่าร่วมที่สังคมจะได้รับ ได้แก่ การพัฒนาความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น การปรับปรุงปริมาณรอยเท้าคาร์บอนให้ลดลง การยกระดับคุณภาพชีวิต การรักษาและฟ้ืนฟู

สภาพแวดล้อม อัตราการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง การลดความเหลื่อมล้ํา การสร้างความเป็นธรรมใน

สังคมในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาที่ดีขึ้น การสร้างงานเพ่ิมขึ้น สุขภาวะและโภชนาการที่ดีขึ้น การพัฒนา

ทกัษะในการทํางานและสวัสดิการของพนักงานที่ดีขึ้น เป็นต้น 

3. สินทรัพย์และความเช่ียวชาญขององค์กร เป็นสิ่งที่จะทําให้การส่งมอบคุณค่าสําหรับองค์กรและสังคมเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เช่น การมีแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่แน่นอน กระบวนการผลิตมี

ประสิทธิภาพ โครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับการกระจายสินค้าและบริการที่แม่นยํา เป็นต้น 

 

ระดับของการสร้างคุณค่าร่วม  

การสร้างคุณค่าร่วมมีหลายระดับ แต่ละระดับจะช่วยให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์การสร้างคุณค่าไปสู่การปฏิบัติ

ที่เป็นรูปธรรมได้ดีย่ิงขึ้น การสร้างคุณค่าร่วมแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังน้ี (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2557) 

1.  ระดับของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม (Products)  

การสร้างคุณค่าในระดับน้ีถือเป็นการส่งมอบคุณค่าให้สังคมโดยตรงผ่านการพัฒนาตัวสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะ

เน้นไปยังตลาดหรือกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ในระดับผลิตภัณฑ์น้ี องค์กรสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็น

ความต้องการของสังคมข้ึนใหม่โดยอาศัยโอกาสที่ธุรกิจได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์ในตลาดที่เข้าไปเก่ียวข้อง เช่นใน

ธุรกิจการเงิน ธนาคารบางแห่งอาจจะมีการออกแบบสินเช่ือหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินสําหรับกลุ่มคนระดับรากหญ้าที่

มีรายได้น้อยเพ่ือช่วยในการจัดการกับการกู้ยืมหน้ีนอกระบบ หรือการออกแบบสินเช่ือเพ่ือการเกษตรสําหรับกลุ่ม

เกษตรกรที่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เป็นต้น ขณะที่กลุ่มคนในสังคมได้รับ

การดูแลเอาใจใส่กับปัญหาที่เผชิญอยู่ องค์กรก็ได้รับคุณค่าในรูปของรายได้ การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด และ

ความสามารถในการทํากําไรที่เพ่ิมขึ้น 
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2. ระดับของการกําหนดบรรทัดฐานใหม่โดยใหค้วามสําคัญกับประเด็นทางสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value 

Chains)  

การสร้างคุณค่าในระดับน้ีเป็นการนําประเด็นทางสังคมมาเป็นโจทย์ในการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันกับคู่ค้า

และหุ้นส่วนทางธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมในรูปแบบน้ีจะเกี่ยวโยงกันกับหลายภาคส่วน 

เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น การลดการใช้พลังงาน การจํากัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกและของเสีย การเพ่ิมมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้าง การกระจายสินค้าและบริการไปยังพ้ืนที่ห่างไกล เป็นต้น 

ตัวอย่างของการสร้างคุณค่าร่วมในระดับห่วงโซ่คุณค่า เช่น ธุรกิจบริการด้านสุขภาพร่วมมือกับธุรกิจบริการ

โทรคมนาคมทําการขยายช่องทางบริการโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างระบบการแพทย์ทางไกล 

(Telemedicine) ถือเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในการเพ่ิมมูลค่าเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีApplication พร้อมทั้ง

นําเสนอเน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ต่างๆ เป็นต้นในขณะที่ธุรกิจจะได้รับคุณค่าในรูปแบบของการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน การบริหารต้นทุน ความมั่นคงทางวัตถุดิบ และความสามารถในการทํากําไรที่เพ่ิมขึ้น 

สังคมจะได้รับความปลอดภัยในการซื้อและใช้สินค้าและบริการ และการเข้าถึงสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรม 

3. ระดับของการพัฒนากลุ่มความร่วมมือในทอ้งถิ่นที่เอ้ือต่อธุรกิจ (Cluster) 

การสร้างคุณค่าในระดับกลุ่มความร่วมมือที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจน้ันเกิดจากการที่องค์กรสามารถสร้างปัจจัย

และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากกลุ่มความร่วมมือต่างๆ และโครงสร้าง

พ้ืนฐานในท้องถิ่น เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การเสริมสร้างทักษะและ

การศึกษาให้กับบุคคลในชุมชน การรณรงค์การเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรม และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เป็นต้น 

ซึ่งการสร้างคุณค่าในระดับน้ี องค์กรจะเน้นการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมผ่านการทํางานร่วมกันกับผู้คนในชุมชน 

เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน และสวัสดิการสังคม เป็นต้น พร้อมกันน้ันองค์กรจะ

ได้รับคุณค่าทั้งในเรื่องของรายได้ การบริหารต้นทุน การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การกระจายสินค้าและบริการ รวมถึง

ความสามารถในการทํากําไรที่เพ่ิมขึ้น  ตัวอย่างของการสร้างคุณค่าร่วมในระดับกลุ่มความร่วมมือ เช่น ธุรกิจบริการ

โทรคมนาคมอาจจะทําการสนับสนุนบริการโทรคมนาคมข้ันพ้ืนฐานและบริการเพ่ือสังคม เช่น การจัดต้ังศูนย์

อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน และศูนย์อินเทอร์เน็ตในชุมชน พร้อมทั้งการจัดบรรยายเพ่ือให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการใช้

งานให้กับบุคคลในชุมชน  

 

แนวทางในการสรา้งคณุคา่รว่ม 

สําหรับการประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ถือเป็นวิธีการดําเนินธุรกิจประเภทหน่ึงที่นํา

หลักการของการสร้างคุณค่าร่วมมาประยุกต์ใช้ โดยองค์กรจะเน้นพันธกิจในการดําเนินงานเพ่ือประโยชน์ของสังคม

เป็นที่ต้ัง และมักมีการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจในการตอบสนองวัตถุประสงค์ทางสังคม โดยมุ่งให้เกิดผลลัพธ์จากการ
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ดําเนินงานเป็นคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่กัน ซึ่งแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือสร้างคุณค่าร่วมมี

ขั้นตอนดังต่อไปน้ี (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2557) 

1. การพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สอดคล้องกับทรัพยากรและความเชี่ยวชาญขององค์กร และ

ประเด็นปัญหาทางสังคมที่จะต้องการแก้ไข เพ่ือจะได้เห็นว่าเมื่อลงทุนแล้วจะมีการเพ่ิมคุณค่าให้กับธุรกิจและ

สังคมได้อย่างชัดเจน  

2. การแสวงหาพันธมิตร และการเข้าไปมีส่วนร่วมกับหุ้นสว่นดําเนินการภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสามารถขยายพ้ืนที่ดําเนินการได้  

3. กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินงาน และเม็ดเงินลงทุนสําหรับการขับเคลื่อน  

4. กําหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโครงสร้างภายในองค์กร เพ่ือรองรับการดําเนินงาน และ

ขยายผล  

5. กําหนดขั้นตอนสําหรับการประเมิน ติดตามผล และวัดคุณค่าที่ได้รับสําหรับองค์กรและสังคม 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า การสร้างคุณค่าร่วมสามารถก่อให้เกิดคุณค่ากับทั้งองค์กรและสังคม แต่การขับเคลื่อน

การสร้างคุณค่าร่วมจะทําได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารขององค์กรต้องมีความแน่วแน่ ยึดมั่นในหลักการและสร้างให้เกิดข้อ

ผูกมัดในระดับองค์กร แล้วจัดวางโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการสร้างคุณค่าร่วม พร้อมกับบ่มเพาะบุคลากรให้มีพลัง

เพ่ือนําการขับเคลื่อนให้แก่สังคมได้ 
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สรุปทา้ยบท 

โดยสรุป เราจะเห็นได้ว่า ระดับช้ันของคุณค่าเริ่มจากภาพรวมที่องค์กรได้ให้สัญญากับตลาด และเริ่มเจาะจง

ถัดลงมาเป็นกลุ่มเป้าหมาย จนกลายเป็นประโยชน์ที่ชัดเจนในเร่ืองของคุณค่าที่ลูกค้าแต่ละคนจะได้รับ  แนวคิดการ

สร้างคุณค่าร่วม เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการทํากิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก เป็นการให้

ความสําคัญกับประเด็นทางสังคมในฐานะโอกาสทางธุรกิจเพ่ือที่องค์กรจะได้ใช้วิธีการทางธุรกิจมาตอบสนองต่อ

ประเด็นปัญหาทางสังคมที่รอการแก้ไข หรือที่อยู่ในความสนใจผ่านการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และความเช่ียวชาญ

หลักขององค์กรการสร้างคุณค่าร่วมสามารถก่อให้เกิดคุณค่ากับทั้งองค์กรและสังคม แต่การขับเคล่ือนการสร้างคุณค่า

ร่วมจะทําได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารขององค์กรต้องมีความแน่วแน่ ยึดมั่นในหลักการและสร้างให้เกิดข้อผูกมัดในระดับ

องค์กร แล้วจัดวางโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการสร้างคุณค่าร่วมพร้อมกับบ่มเพาะบุคลากรให้มีพลังเพ่ือนําการ

ขับเคลื่อนให้แก่สังคมได้ 

 

คําถามทา้ยบท 

1. จงอธิบายความสําคัญขององค์ประกอบหลักของคุณค่าทั้ง 3 ด้าน 

2. จงอธิบายแนวคิดของไตรกําไรสุทธิ และยกตัวอย่างวิธีการวัดผลการประกอบการจากแนวคิดน้ี 

3. การสร้างคุณค่าร่วมน้ันทําได้หลายระดับ แต่ละระดับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

4. การสร้างคุณค่าร่วมจะต้องคํานึงถึงปัจจัยหลักใดบ้าง จงอธิบายพร้อมให้เหตุผลประกอบ 

5. การประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคมจะมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรบ้างในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่าง

องค์กรกับสังคมให้เกิดขึ้น 

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 กิจกรรมการเขา้ใจคุณค่า (Understanding Value) 
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บทท่ี 6 

ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบการเพื่อสังคม 

(Related Theory of Social Entrepreneurship) 

The primary goal of a theory is to answer the questions of when, how, and why 

เป้าหมายหลักของทฤษฎีคือการตอบคําถาม “เมื่อไร”,”อย่างไร” และ “ทําไม” 

--Bacharach, 1989 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเข้าใจรากฐานที่มา และความหมายของทฤษฎี 

2. เพ่ือสามารถนําทฤษฏีพ้ืนฐานทางการประกอบการและทฤษฏีที่เก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้และคาดคะเน

ปรากฏการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น 

3. เพ่ือเข้าใจถึงสํานักแนวคิดต่างๆท่ีเกิดขึ้นทั้งของสาขาวิชาการประกอบการและการประกอบการเพ่ือสังคม 

 

บทนํา 

 ในปัจจุบันทฤษฏีการประกอบการเพื่อสังคมยังถือได้ว่ามีการพัฒนาทฤษฎีในสาขาน้ีน้อยมากเน่ืองด้วยปัจจัย

หลายๆ อย่างที่ส่งผลในการพัฒนาทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็นในด้านของขอบเขตในการวิจัยการประกอบการเพ่ือสังคมที่

นักวิชาการยังมีข้อถกเถียงกัน ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจที่มีทั้งด้านสังคมหรือผลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Social or 

Economic Mission) อีกทั้งงานวิจัยด้านการประกอบการเพื่อสังคมยังมีจํากัด ด้วยธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่างที่

เกิดขึ้นเป็นกรณีศึกษา หรือปรากฏการณ์ของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม อย่างไรก็ดี ทฤษฎีการประกอบการเพ่ือสังคมยัง

มีการใช้รากฐานของวิชาการประกอบการท่ีได้มีการพัฒนามามากกว่า 40 ปี (Kuratko, 2013) เน่ืองจากว่าการ

ประกอบการมีบทบาทและสัมพันธ์กับธุรกิจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดหาเงินทุน การตลาด การผลิต 

การผลิตสินค้าใหม่ การสร้างนวัตกรรม การสร้างองค์กรใหม่ การจัดหาบุคคลากร การบริหารจัดการ ฯลฯ จึงทําให้

ความรู้ด้านการประกอบการรับเอาทฤษฏีด้านต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นทฤษฏีด้านเศรษฐศาสตร์  

สังคมศาสตร์ จิตวิทยา และ ทฤษฏีอ่ืนๆ จากศาสตร์ในการบริหารธุรกิจ อาจกล่าวได้ว่า ศาสตร์ทางด้านการ

ประกอบการ ยังคงใหม่อยู่ แต่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งนักวิชาการได้ให้ความสนใจและทําการ

วิจัยอย่างมากเพ่ือที่จะพัฒนาและตอบคําถามต่อปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับการประกอบการ สําหรับการเรียนรู้

ทฤษฏีพ้ืนฐานของการประกอบการจะช่วยสร้างความเข้าใจในด้านกระบวนการและการปฏิบัติของผู้ประกอบการและ

การประกอบการ รวมไปถึงสามารถที่จะนําไปใช้ในปรากฏการณ์การประกอบการเพ่ือสังคม  

 ส่วนหน่ึงของทฤษฎีที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนของการประกอบการเพ่ือสังคมน้ันคือ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

(Theory of Change) ซึ่งได้ถูกนําไปใช้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการเพ่ือสังคม รวมไปถึงนักวิชาการต่างมี

ความพยายามที่จะนําเสนอแนวคิดทางการประกอบการเพ่ือสังคม ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถที่จะ
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นําไปใช้ได้ ทั้งน้ีทั้งอาจจะจะเข้าใจความหมายของทฤษฎีผิด และกรอบการนําเสนอทฤษฎีที่ผิดแบบ รวมไปถึงเข้าใจ

ถึงการพัฒนาทางทฤษฎีอย่างไม่ถูกต้อง นอกจากน้ีความเข้าใจของรากฐานของทฤษฎีและแนวคิดทางการ

ประกอบการยังมีบทบาทท่ีสําคัญในการต่อยอดในการพัฒนาทฤษฎีทางการประกอบการเพ่ือสังคมต่อ 

 ด้วยเหตุน้ีในบทน้ีจึงเร่ิมกล่าวถึงทฤษฏีและแนวคิดทางการประกอบการ จากน้ันจะกล่าวถึงตัวองค์ประกอบ

ของทฤษฏีและข้อผิดพลาดในการสร้างทฤษฏี และกล่าวถึงทฤษฎีที่เก่ียวข้องทางการประกอบการ และการ

ประกอบการเพ่ือสังคมตามลําดับ 

 

แนวคิดการประกอบการในมุมมองมหภาค (Entrepreneurship Approach in Macro View) 
 มุมมอง และทัศนคติของนักวิชาในแนวคิดน้ี มีความเช่ือที่ว่า ผู้ประกอบการ และ/หรือ การประกอบการได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ความสําเร็จและความล้มเหลวของผู้ประกอบการน้ันในบางคร้ังได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ต่างๆท่ีนอกเหนือจากตัวผู้ประกอบการเองสามารถที่จะควบคุมได้ ทั้งน้ีจึงให้ความสําคัญในการศึกษา ความเช่ือในการ
ควบคุมภายนอก (External Locus of Control) โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกท่ีมีความสัมพันธ์กับการประกอบการ
ทั้งน้ีทั้งน้ัน ได้แบ่งออกเป็น 3 สํานักแนวคิดด้วยกัน ดังน้ี 

1. สํานักแนวคิดด้านสภาพแวดล้อม (The Environmental School of Thought) สภาพแวดล้อมในที่น่ี
หมายถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทั้งน้ีรวมไปถึงกฎหมาย 
ภาษี และอ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อการประกอบการ ทฤษฏีทางสังคมศาสตร์และการบริหารองค์กรที่สําคัญ ได้แก่ ทฤษฎี
ว่าด้วยสถาบัน (Institutional theory) และ ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) ซึ่งอธิบายถึง
ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรและการก่อให้เกิดการประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น รัฐบาลมี
นโยบายให้การสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยให้งบประมาณสนับสนุนเชิงภาษีสําหรับบริษัทเปิดใหม่ จึงส่งผลทําให้
จํานวนบริษัทเปิดใหม่เพ่ิมขึ้นและอัตราการอยู่รอดของบริษัทเปิดใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 

 
2. สํานักแนวคิดด้านการจัดหาเงินทุน (The Financial/Capital School of Thought) ในส่วนของสํานัก

แนวคิดน้ี นักวิชาการมีความเช่ือที่ว่า การประกอบการมีส่วนสัมพันธ์อย่างมากกับกระบวนการจัดหาเงินทุน สํานักน้ีให้
ความสําคัญเก่ียวกับ “ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)” อย่างมาก โดยอ้างว่ากระบวนการธุรกิจเงินร่วมลงทุน 
มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาของผู้ประกอบการ เน่ืองจากว่า ผู้ลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capitalist) ถือได้
ว่ามีบทบาทสําคัญในการช่วยผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนธุรกิจ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การ
จัดหาเงินทุน การหาลูกค้าเริ่มแรก การบริหารจัดการและการหาบุคคลากร (Gorman & Sahlman, 1989) โดย
นักวิชาการกลุ่มน้ีให้แนวคิดการประกอบการโดยมีพ้ืนฐานจากการบริหารจัดการการเงิน ซึ่งเราจําต้องยอมรับว่า
กระบวนการสร้างธุรกิจใหม่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินทุน 

 
3. สํานักแนวคิดด้านการทดแทน (The Displacement School of Thought) สําหรับสํานักแนวคิดน้ีได้

มุ่งเน้นปรากฏการณ์ในเชิงลบ (Dark/Negative Side) ซึ่งส่งผลต่อการก่อให้เกิดการประกอบการ หลายคร้ังมี
เหตุการณ์หลายอย่างที่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง และเปล่ียนบุคคลน้ันให้มีจิตวิญญาณในการ
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ประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น การถูกไล่ออกจากพนักงานบริษัท การอพยพย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
หรือวัฒนธรรม สําหรับในประเทศไทยน้ัน เราคงได้ยินคํากล่าวที่ว่า “เสื่อผื่นหมอนใบ” จากคนจีนที่ย้ายถิ่นฐานมากต้ัง
รกรากอยู่ในประเทศไทย มีผู้อพยพจากประเทศจีนหลายต่อหลายคน พลิกผันตนเองให้เป็นผู้ประกอบการและประสบ
ความสําเร็จมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม Loxley (ครอบครัวล่ําซ่ํา) กลุ่ม CP  (ครอบครัวเจียรวนนท์) กลุ่มไทยเบฟเวอ
เรจ (ครอบครัวสิริวัฒนภักดี)  
 
แนวคิดการประกอบการในมุมมองจุลภาค (Entrepreneurship Approach in Micro View) 
 สําหรับมุมมองจุลภาคน้ัน นักวิชาการมีความเช่ือว่าการประกอบการน้ันมีปัจจัยสําคัญจากตัวปัจเจกชน หรือ
ตัวบุคคลน้ันๆ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลง มองเห็น และดําเนินการประกอบกิจการขึ้นมา โดยมีนักวิชาการในแนวคิดน้ี 
ความสําคัญในการศึกษา ความเช่ือในการควบคุมภายใน (Internal Locus of Control) โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายใน
ที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบการท้ังน้ีทั้งน้ัน ได้แบ่งออกเป็น 3 สํานักแนวคิดด้วยกัน ดังน้ี 

1. สํานักแนวคิดด้านบุคลิกลักษณะในการประกอบการ (The Entrepreneurial Trait School of 
Thought) นักวิชาการและนักวิจัยในสํานักน้ีได้พยายามตอบคําถามที่ว่า “ทําไมคนบางคนประสบความสําเร็จในการ
ประกอบการในขณะที่บางคนไม่ประสบความสําเร็จ? โดยมีความเชื่อที่ว่า บุคลิก ลักษณะของแต่ละคนน้ันมีความ
แตกต่างกัน สํานักแนวคิดน้ีเช่ือว่ามีบุคลิกลักษณะบางอย่างที่ส่งผลทําให้คนประสบความสําเร็จในการประกอบการ 
อย่างเช่น เป็นคนที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ มีความต้องการประสบความสําเร็จ มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด มีความอดทน
และสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ เป็นต้น  

 
2. สํานักแนวคิดด้านโอกาสในการลงทุน (The Venture Opportunity School of Thought) สําหรับใน

สํานักน้ีนักวิชาการให้ความสําคัญต่อ “โอกาสในการลงทุน” จากที่กล่าวในบทแรกว่า บทบาทของ “โอกาส” มีส่วน
สําคัญอย่างมากในการสร้างขอบเขตการเรียนรู้การประกอบการ การตระหนักถึงโอกาสทางการธุรกิจน้ันประกอบไป
ด้วยการมองเห็นช่องทางการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนําเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด นอกจากน้ี 
สํานักแนวคิดน้ียัง มุ่งเน้นความสําคัญของการ สร้างไอเดียให้ถูกต้อง ถูกเวลา และถูกตลาด (Get the right idea at 
the right time for the right market) ทั้งน้ีทั้งน้ันนักวิชาการได้ต้ังคําถามต่อว่า ทําไมบางคนเห็นโอกาสในขณะที่อีก
คนไม่เห็นโอกาส การรับรู้และการตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจเป็นความสามารถท่ีสําคัญของผู้ประกอบการซึ่งบุคคล
อ่ืนไม่มี อย่างไรก็ดีนักวิชาการก็ยังเช่ือว่าความสามารถดังกล่าวน้ันสามารถพัฒนาได้ นอกจากน้ี สํานักน้ียังได้กล่าวว่า 
“โชค (Luck)” เข้ามามีส่วนหน่ึงในการโอกาสด้วย แต่อย่างไรก็ดีนักวิชาการหลายคนไม่เห็นด้วยกับคําว่า “โชค” ซึ่งไม่
สามารถอธิบายด้วยหลักและเหตุผล 

 

3. สํานักแนวคิดด้านการวางกลยุทธ์ (The Strategic Formation School of Thought) นักวิชาการและ
นักวิจัยในสํานักแนวคิดน้ีได้มุ่งเน้นกระบวนการวางแผนเพ่ือให้การลงทุนในองค์กรใหม่ประสบความสําเร็จ โดยใน
กระบวนการวางแผนการลงทุนน้ันจะต้องมีองค์ประกอบที่มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ทรัพยากร บุคคลากร 
ผลิตภัณฑ์ การตลาด ซึ่งรวบรวมประกอบข้ึนมาในองค์กรใหม่ หรือธุรกิจใหม่ การวางกลยุทธ์เป็นส่วนหน่ึงในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการสร้างองค์กรใหม่  
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รูปที่ 6-1 สํานักแนวคิดกระบวนการประกอบการ (Entrepreneurial Schools-of-Thought Approach) 
 

ทฤษฎีคืออะไร  ความสําคัญของทฤษฏี 
 เราคงเคยได้ยินคํากล่าวจากหนังเรื่อง เอ็กซ์ไฟล์ (X-flies) ซึ่งเป็นหนังเก่ียวกับการสืบสวนคดีที่ไม่สามารถ
อธิบายได้ โดยมีตัวละครช่ือ โมลเดอร์ และ มอลลี่ ซึ่งทั้งสองคนเป็นพนักงานสืบสวนของ FBI  โมลเดอร์ มักจะถาม
มอลลี่ว่า “คุณมีทฤษฏีอะไรในการอธิบายเหตุการณ์น้ีหรือไม่” เน่ืองจากเป็นซีรี่ย์เก่ียวกับสถานการณ์ลึกลับซึ่งเกินกว่า
ทฤษฏีในทางวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้ จึงทําให้มอลลี่ที่มีความเช่ือทางวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถอธิบายได้ 
 ในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ เรามักจะเห็นไม่บทใดก็บทหน่ึงกล่าวถึง 
“ทฤษฎี” สําหรับทางวิทยาศาสตร์เราคงเคยได้ยิน ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของ Newton ทฤษฎีสัมพันธภาพของ Albert 
Einstein เป็นต้น แน่นอนว่าเป็นทฤษฎีที่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และยอมรับกันว่าสามารถอธิบายเหตุการณ์ที่

 สํานกัแนวคิดด้านสภาพแวดล้อม 
(Environmental School of Thought) 

 สํานกัแนวคิดด้านการจดัหาเงินทนุ 
(Financial/Capital School of Thought) 

 สํานกัแนวคิดด้านการทดแทน 
(Displacement School of Thought) 

 

 สํานกัแนวคิดด้านบคุลกิลกัษณะในการประกอบการ 
(Entrepreneurial Trait School of Thought) 

 สํานกัแนวคิดด้านโอกาสในการลงทนุ (Venture 
Opportunity School of Thought) 

 สํานกัแนวคิดด้านการวางกลยทุธ์ (Strategic 
Formulation school of Thought) 

มมุมองมหภาค  
(Macro View) 

 

มมุมองจลุภาค 
(Micro View) 

 

ความเช่ือในการควบคมุภายนอก 

(External locus of control) 

ความเช่ือในการควบคมุภายใน 

(Internal locus of control) 
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เกิดขึ้นบนโลกใบน้ีได้ เช่น หากเราปล่อยมะละกอจากตึกสูง มะละกอจะต้องตกลงมา เป็นต้น ในทางสังคมศาสตร์ก็มี
ทฤษฎีที่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีในด้านจิตวิทยา ซึ่งใช้ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างคนและกลุ่มคน อย่างเช่น ทฤษฎีความต้องการ (Need Theory) ซึ่งได้พัฒนาขึ้นโดย Maslow โดย
อธิบายกรอบความคิดที่สําคัญของทฤษฎีเพ่ือที่จะอธิบายความต้องการของมนุษย์  
 ทั้งน้ีทั้งน้ัน “ทฤษฎีคืออะไร” และ “อะไรที่ไม่ใช่ทฤษฏี” รวมไปถึง “ทฤษฎีที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง” 
ล้วนแล้วแต่เป็นคําถามที่จําเป็นจะต้องรู้ก่อนที่จะศึกษาถึงทฤษฎีทางการประกอบการหรือพัฒนาทฤษฎีทางการ
ประกอบการเพ่ือสังคม 
  
Bacharach (1989) ได้กล่าวไว้ว่า  

“A theory is a statement of relations among concepts within a set of boundary 
assumptions and constraints” (Bacharach, 1989, p496)  

“ทฤษฎีคือกลุม่ข้อความหรอืคําแถลงที่แสดงถึงสัมพันธ์ของแนวคิดและความเข้าใจซ่ึงอยู่ในขอบเขตของ
ข้อสมมุติฐานและข้อจํากัด” 

 
 เพ่ือขยายความเข้าใจ เราจะเห็นได้ว่าทฤษฎี คือข้อความที่อธิบายเหตุการณ์ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของ
เหตุการณ์ ซึ่งจําเป็นจะต้องอยู่ในข้อสมมุตฐานและข้อจํากัด ยกตัวอย่างเช่น ทฤษฎีความต้องการ (Need Theory) 
ของ Maslow อธิบายถึง ความต้องการของมนุษย์  โดยข้อสมมุติฐานและขอบเขตคือ มนุษย์บนโลกใบนี้ คนธรรมดา
โดยส่วนใหญ่ ไม่ใช่ฤาษี หรือนักบวชที่อาจจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีอธิบายได้ทั้งหมด ทั้งน้ี Maslow ต้ังทฤษฎีว่าคนเรามี
ความต้องการ 2 ระดับ (Schermerhorn Jr, 2009) ได้แก่ ระดับที่ 1 คือ ความต้องการระดับล่าง (Lower-order 
needs) ซึ่งประกอบไปด้วย ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs), ความต้องการด้านความ
ปลอดภัย (Safety needs) และ ความต้องการความต้องการด้านสังคม (Social needs) ในส่วนระดับที่ 2 คือ ความ
ต้องการระดับสูง (Higher-order needs) ซึ่งประกอบไปด้วย ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem 
needs) และ ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) ทฤษฎีของ Maslow ถือได้
ว่าเป็นทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับและใช้ในการคาดคะเนพฤติกรรมของความต้องการของคนเรา ซึ่งเร่ิมต้นเป็นขั้นของความ
ต้องการ เช่นคนเราเริ่มจากความต้องการด้านร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัย 4 ที่เราต้องการ จากน้ันจึงต้องการ
ด้านความปลอดภัย ตามลําดับ อย่างไรก็ดี ทฤษฏีบางอย่างไม่สามารถใช้ได้หากไม่ได้อยู่ในข้อจํากัด เช่นทฤษฎีแรงโน้ม
ถ่วงไม่สามารถใช้ได้หากเราอยู่ในอวกาศ ซึ่งไม่มีแรงโน้มถ่วง (มะละกอไม่ตก1)  
 
 “อะไรที่ไม่ใช่ทฤษฎี”  คงเป็นอีกคําถามหน่ึงที่เราจําเป็นที่ต้องเข้าใจ เน่ืองจากว่ามีหลายต่อหลายบทความ
ทางวิชาการท่ีนําเสนอทฤษฎี หรือแม้กระทั่งบทความในหนังสือ หรือนิตยสารที่เขียนเป็นทฤษฎี ซึ่งทําให้เรามีความ
เข้าใจที่ผิดๆ มาตลอด Sutton and Staw (1995) ได้นําเสนอบทความ “What theory is not” ซึ่งแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับทฤษฎี โดยนําเสนอ5 ความคิด เก่ียวกับส่วนที่ไม่ใช่ทฤษฎีดังต่อไปน้ี 

                                                            
1 ในทางวิทยาศาสตร์ บนอวกาศยังมีทฤษฎีแรงดึงดูดระหว่างมวล ทําให้โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ตัวอย่างมะละกอไม่ตกใช้เพ่ืออธิบายอย่างง่ายๆ เพ่ือให้เห็น
ภาพของการนําทฤษฎีไปใช้ที่ไม่อยู่ในขอบเขตและข้อจํากัดเท่านั้น 
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1. ข้ออ้างอิงไม่ใช่ทฤษฎี (References are not theory) กล่าวคือ การเขียนข้อความ (เพ่ือนําเสนอทฤษฎี) 
โดยอ้างถึงทฤษฎีเดิมหรือหลักการและเหตุผลเดิมที่ได้มีการเขียนและอธิบายแล้วน้ัน ไม่ถือได้ว่าเป็นการสร้าง
ทฤษฎีใหม่ 

2. ข้อมูลไม่ใช่ทฤษฎี (Data are not theory) กล่าวคือ ข้อมูลที่นําไปใช้ในการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical 
research) ถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงในการวิจัย ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะทดสอบสมมุติฐานแล้วยอมรับผลทาง
สถิติ ก็ไม่ถือได้ว่าเป็นทฤษฎี 

3. ตัวแปรหรือองค์ประกอบไม่ใช่ทฤษฎี (Lists of variables or constructs are not theory) กล่าวคือ 
ตัวแปรไม่ได้เป็นตัวทฤษฎี แต่ทฤษฎีเป็นตัวอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือองค์ประกอบที่เกิดขึ้น ซึ่งตัว
แปรน้ันเป็นตัวมาตรวัดสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น กําไรเป็นตัวแปรในการวัดความสามารถในการดําเนินการ
ของบริษัทเป็นต้น แต่กําไรไม่ใช่ทฤษฎี หรือการเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรก็ไม่ใช่ทฤษฎี 

4. แผนภาพไม่ใช่ทฤษฏี (Diagrams are not theory)กล่าวคือ การนําเสนอแผนภาพความสัมพันธ์ตัวแปรไม่
ว่าจะเป็นการเช่ือมโยงเหตุและผลของการสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ หรือการนําเสนอ
แผนภาพผลกระทบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Interaction effect or moderation effect 
between variables) เป็นเพียงเพ่ือทดสอบทฤษฎีหรือพยายามอธิบายเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน ไม่ถือ
ว่าเป็นทฤษฎีได้ 

5. ข้อสันนิษฐาน หรือการคาดการณ์ไม่ใช่ทฤษฎี (Hypotheses or predictions are not theory)
กล่าวคือ ข้อสันนิษฐานมีความสําคัญในการสร้างความคิดเห็นในบางส่วนเท่าน้ัน ไม่ใช่เป็นการแสดงถึงทฤษฏี 
เพียงแต่เป็นข้อความหรือคําแถลงที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทใด บริบทหน่ึงเท่าน้ัน 
ไม่สามารถที่จะนําเป็นทฤษฎีได้ 

อย่างไรก็ดี “ทฤษฎีที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง” อาจจะกล่าวอย่างสรุปเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงตัวทฤษฎี 
และองค์ประกอบของทฤษฏี  ส่วนประกอบของทฤษฏีประกอบไปด้วยดังต่อไปน้ี ดังรูปที่ 6-2 

 
รูปที่ 6-2 องค์ประกอบของทฤษฏี (แปลจาก Bacharach, 1989, หน้าที ่499) 
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 ขอบเขตและข้อสมมุติฐาน ซึ่งกําหนดขอบเขตการอธิบายของทฤษฏีน้ันๆ เช่น สมมุติว่าทรัพยากร
บนโลกใบนี้มีอยู่อย่าง “ไม่จํากัด” ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์บางทฤษฎีก็ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ ดังน้ันสมมุติฐานแรกของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะกําหนดว่าทรัพยากรมีอยู่อย่าง
จํากัด เป็นต้น  

 องค์ประกอบที่สร้างขึ้น (Constructs) เป็นส่วนเหตุ หรือ ผลจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นการ
ประกอบกิจการธุรกิจ สิ่งทีเกิดขึ้นคือผลการดําเนินงาน (Firm Performance) ความพึงพอใจของ
ลูกค้า (Customer Satisfaction) ซึ่งเป็นส่วนประกอบการที่เกิดขึ้นบนโลกใบน้ี 

 ข้อเสนอ (Propositions) คือส่วนเช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่สร้างขึ้นทั้งน้ี
สามารถช้ีให้เห็นถึงส่วนองค์ประกอบที่สร้างขึ้น (Construct) ใดเป็นเหตุและผล ยกตัวอย่างเช่น 
ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีส่งผลทําให้ผลการดําเนินงานของธุรกิจดี เป็นต้น  

 ตัวแปร (Variables) เป็นส่วนที่สามารถแทนค่าขององค์ประกอบที่สร้างขึ้น ตัวแปรถือได้ว่าเป็นตัว
วัด ซึ่งจะต้องมีความเที่ยงตรง (Validity) และมีความน่าเ ช่ือถือในการวัดได้ (Reliability) 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการดําเนินงาน (Firm Performance) สามารถวัดได้จาก กําไร (Profit) หรือ 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets) เป็นต้น 

 ข้อสันนิษฐาน (Hypothesis) เป็นส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่อ้างอิงถึงองค์ประกอบ
ที่สร้างขึ้น ซึ่งใช้ในการทดสอบทฤษฏีน้ันๆ ยกตัวอย่างเช่น หอการค้าไทยได้ใช้แบบสอบถามในการ
วัดความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้หน่วยวัด 1 ถึง 5 (1: ไม่พึงพอใจที่สุด – 5:พึงพอใจมากที่สุด) 
จากน้ันได้เก็บข้อมูลจากบริษัท 300 บริษัทที่มีขนาดของบริษัทใกล้เคียงกันและอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน จากน้ันได้วัดผลการดําเนินงานโดยใช้กําไร เป็นตัวแปรในการวัด ข้อสันนิษฐานที่จะเสนอ 
“ตัววัดความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับกําไรของบริษัท” เป็นต้น 

อย่างไรก็ดีทฤษฏีที่ดีสามารถที่จะพิสูจน์ได้ หรือ Falsification Process กล่าวคือบุคคลใดบุคคลหน่ึงสามารถ
ที่จะทําการทดลองหรือการวิจัยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทฤษฎีน้ันๆจะอธิบายสิ่งเกิดขึ้นเป็นไปตามท่ีทฤษฎีกล่าว
หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น “ทฤษฎีแรงโน้มถ่วง” หาก นาย ก. จนถึงนาย ฮ. ทดลองปล่อยมะละกอที่ใดบนโลกจากท่ีสูง 
ผลจากการปล่อยมะละกอจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกทําให้มะละกอตกลงมาน้ันเอง เช่นเดียวกันกับ การลดราคาสินค้า 
ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมียอดขายสินค้ามากขึ้นเป็นต้น ดังน้ันอาจจะกล่าวได้ทฤษฎีที่
ดีสามารถที่จะอธิบาย “ข้อเท็จจริง” และคาดคะเนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับต่อ
นักวิชาการและคนทั่วไปว่ามีการผิดพลาดหรือไม่  
 
ทฤษฏีในศาสตร์การประกอบการ (Entrepreneurship Theory) 

ทฤษฎีการประกอบการกล่าวมาข้างต้นน้ัน ส่วนใหญ่แล้วมีรากฐานมาจากแนวคิดของพ้ืนฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาโอกาสความแตกต่างระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) 
(Casson, 1982) หรือการสร้างโอกาสจากการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา (Schumpeter, 1934) หรือจากการ
ค้นหาโอกาส (Opportunity Exploration) แล้วทําการประเมินโอกาสเพ่ือหาว่ามีความคุ้มหรือไม่ที่จะหาประโยชน์



6-8 

จากโอกาส (Opportunity Exploitation) (Shane, 2003) หลังจากมีการตัดสินใจที่จะหาประโยชน์จากโอกาสแล้ว
ผู้ประกอบการจะดําเนินการโดยการค้นหาทรัพยากร เงินทุน เพ่ือที่จะจัดทําต้ังองค์กร ในการพัฒนาและนําเสนอสินค้า
และบริการเพ่ือสร้างผลประกอบการให้กับองค์กรใหม่ที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้น โดยประกอบข้ึนเป็นแนวคิดแบบ
คลาสสิก (Classic Approach) (Shah & Tripsas, 2007) 

มุมมองทางทฤษฎีที่กล่าวมาน้ันอาจจะเรียกได้ว่า แนวคิดแบบเหตุและผล (Causation Approach) 
(Sarasvathy, 2001) โดยความหมายของ Causation น้ัน ศาสตราจารย์ Sarasvathy (2001) ได้กล่าวไว้ว่า 
กระบวนการแบบเหตุและผลน้ันจะยอมรับผลกระทบที่ถูกกําหนดไว้ตามเหตุและผลและมุ่งเน้นในการเลือกระหว่างผล
ที่ได้รับจากผลกระทบน้ัน “Causation processes take a particular effect as given and focus on selecting 
between means to create that effect (Sarasvathy, 2001: หน้า 245) กล่าวคือแนวคิดในลักษณะแบบเหตุและ
ผลน้ันจะต้ังต้นด้วยเป้าหมาย จากน้ันจึงวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ว่าจะทําอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมายน้ัน ศาสตราจารย์ 
Sarasvathy (2001) เปรียบเทียบมุมมองน้ีกับการทําอาหารว่า เริ่มต้น การมีเมนูอาหารที่ลูกค้าสั่งไว้แล้ว จากน้ันกุ๊ก
จึงมาเตรียม วัตถุดิบ เครื่องปรุง และอ่ืนๆ เพ่ือนํามาทําอาหารน้ันๆ ตามท่ีลูกค้าสั่ง  

อย่างไรก็ดีนอกจากทฤษฎีที่ทางนักวิชาการทางด้านการประกอบการได้นํามาใช้ ไม่ว่าจะดึงทฤษฏีมาจาก
สาขาสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา รวมไปถึงทฤษฏีทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์น้ัน นักวิชาการทางด้านการ
ปะกอบการได้พยายามสร้างทฤษฎีทางการประกอบกาบ ซึ่งถือได้ว่าสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการประกอบการ
และได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ  ศาสตราจารย์ Fisher (2012) ได้กล่าวถึง 2 ทฤษฎีซึ่งไม่เป็นไปตามแบบเดิม 
ได้แก่ ทฤษฎีมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation Theory) (Sarasvathy, 2001) และ ทฤษฎีการประกอบการแบบ
พ่ึงตนเอง (Entrepreneurial Bricolage Theory) (Baker & Nelson, 2005) 

 

 ทฤษฎีมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation Theory) 
ศาสตราจารย์ Sarasvathy (2001)ได้ต้ังคําถามต่อแนวคิดคลาสิกว่าในความไม่แน่นอนและการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้ังราคาสินค้าที่เท่าไหร่ ในเมื่อ
องค์กรยังไม่เกิดขึ้น  ผู้ประกอบการจะจ้างลูกจ้างได้อย่างไรในเมื่อองค์กรยังไม่ได้ก่อต้ังขึ้น หรือจะประเมิน
มูลค่าของบริษัทได้อย่างไรในเม่ืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้น แน่นอนว่าในมุมมองแบบเหตุ
และผล (Causation) น้ันอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าจะมีการใช้ตัวเลขที่มีการพยากรณ์ อย่างไรก็ดี ทฤษฎีมุ่งหวัง
ผลลัพธ์ (Effectuation Theory) มองว่าผู้ประกอบการน้ันหลายครั้งเริ่มต้นด้วยทรัพยากรท่ีแตกต่างกัน 
และเป้าหมายอาจจะแตกต่างกันตามผลกระทบต่อการกระทําในการผสมผสานทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
ศาสตราจารย์ Sarasvathy (2001) ให้ความหมายของการมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation) ว่าเป็น
กระบวนการที่กําหนดโดยกลุ่มของทรัพยากรที่มีอยู่และมุ่งเน้นที่จะในการเลือกระหว่างผลท่ีน่าจะเป็นไปได้
และสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้จากกลุ่มของทรัพยากรที่มีอยู่  “Effectuation processes take a set of 
means as given and focus on selecting between possible effects that can be created with 
that set of means (Sarasvathy, 2001: หน้า 245)” 

หากจะเปรียบเทียบกับการทําอาหารเฉกเช่นเดียวกับตัวอย่างของแนวคิดแบบเหตุและผล 
(Causation) ในกรณีของแนวคิดของการมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation) ก็เปรียบเสมือนกุ๊กเดินเข้าไปใน
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ครัวว่ามี วัตถุดิบ เครื่องปรุงอะไรบ้างอยู่ในครัว จากน้ันกุ๊กก็จะจินตนาการว่าจะสามารถทําอาหารจานใดได้
บ้างจากวัตถุดิบที่มีอยู่และทําอาหารออกมา จะได้ว่ากระบวนการของการมุ่งหวังผลลัพธ์น้ันเริ่มต้นจาก
วัตถุดิบและเครื่องปรุง และทําอาหารจากความเป็นไปได้ในสิ่งที่มีอยู่ เราอาจจะเปรียบเทียบตัวอย่างอีก
ตัวอย่างหน่ึงเพ่ือสร้างความชัดเจน เช่น การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ช่างไม้อาจจะได้รับคําสั่งจากลูกค้าให้ผลิต
เก้าอ้ี จึงรวบรวมสั่งซื้อไม้ อุปกรณ์ต่างๆท่ีจําเป็นในการผลิตเพ่ือผลิต เก้าอ้ีไม้ออกมา ในกรณีน้ีเป็นตัวอย่าง
ของแนวคิดแบบเหตุและผล โดยเริ่มจากผลลัพธ์ก่อน แต่หากเป็นกรณีของการมุ่ งหวังผลลัพธ์ 
(Effectuation) จะมองว่าช่างไม้อาจจะได้รับอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงไม้ ให้สร้างเฟอร์นิเจอร์ใดขึ้นมาก็ได้ 
เป็นต้น 

แนวคิดแบบการมุ่งหวังผลลัพธ์มุ่งเน้นเพ่ือที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การประกอบการน้ัน หลายคร้ังที่พยายามที่จะระบุลูกค้าเป้าหมาย แต่อย่างไรก็
ดีตัวผู้ประกอบการเองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือบางคร้ังมีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาสที่
พ่ึงจะมี นอกจากน้ีผู้ประกอบการที่กําลังจะสร้างองค์กรใหม่ต่างเผชิญหน้ากับการจํากัดทางทรัพยากร 
เงินทุน และขนาดขององค์กรที่มีขนาดเล็ก  ไม่สามารถที่จะควบคุม ร้องขอ เงินทุนเพ่ือใช้ในการสร้าง และ
เติบโตได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ หลายๆครั้งจะต้องพิจารณาในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ก่อนแล้วจึงคิดว่าจะสามารถ
ผลิตสินค้าหรือบริการที่น่าจะเป็นไปได้ออกมา 

 

 ทฤษฎีการประกอบการแบบพึ่งตนเอง (Entrepreneurial Bricolage Theory) 
 คําว่า Bricolage มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีความหมายว่าทําด้วยตนเอง (DIY: Do it by 
yourself)2 ศาสตราจารย์ Baker and Nelson (2005) นิยามการประกอบการแบบพ่ึงตนเอง 
(Entrepreneurial Bricolage) ว่า เป็นการสร้างบางอย่างจากการไม่มีอะไร โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มี
อยู่ในมือเพ่ือแก้ตอบโจทย์ปัญหาและเปิดโอกาสให้เกิดขึ้น  “Creating something from nothing by 
making do with what is at hand to solve problems and uncover opportunities” (Baker and 
Nelson, 2005)  แนวคิด Bricolage น้ีได้ถูกริเริ่มนําเสนอโดย Levi-Strauss (1967) นักมนุษย์วิทยา ซึ่ง
แสดงขอแตกต่างกันระหว่างการกระทําของวิศวกร (Engineer) และการกระทําของช่างหน้างาน 
(Handyman หรือ Bricoleur)  กล่าวคือในขณะที่วิศวกรจะมุ่งเน้นในการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
สําหรับแบบงานที่ได้ต้ังใจไว้ ช่างหน้างานเลือกที่จะทํางานจากวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มีอยู่ในมือ ยกตัวอย่าง
เช่น ในการออกแบบโต๊ะ วิศวกรอาจจะทําการเขียนแบบวางแผนในการได้มาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ใช้สร้างโต๊ะหน่ึงตัว ในทางกลับกันช่างหน้างาน อาจจะเดินเข้าไปหาในโรงเก็บของเพื่อหาวัสดุ อุปกรณ์ที่
เหลืออยู่แล้วไม่ได้ใช้หรือสามารถที่จะดัดแปลงได้ มาสร้างเป็นโต๊ะหน่ึงตัว  
 หากเปรียบเทียบกับทฤษฎีมุ่งหวังผลลัพธ์ (Effectuation Theory) แล้วอาจจะมีส่วนคล้ายคลึงกัน 
แต่เน้นส่วนสําคัญที่แตกต่างกันออกไป โดย ทฤษฎีการประกอบการแบบพ่ึงตนเองน้ัน จะมุ่งเน้นทําด้วย
ตนเอง (Hand-on) เน่ืองจากว่าหลายครั้งผู้ประกอบการเผชิญกับปัญหาต่อความขัดสนต่อเงินทุนและ
ทรัพยากรอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะได้สร้างอะไรใหม่ๆ องค์กรไม่ โดยปราศจากทรัพยากร (Create 

                                                            
2https://en.wikipedia.org/wiki/Bricolage 
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something form Nothing) ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการอาจจะไม่มีสถานที่ในการจําหน่ายสินค้า แต่ก็มี
แนวคิดที่จะฝากสินค้าไปขายตามร้านโชว์ห่วยต่างๆ หรือทําขนมได้แต่ไม่มีหน้าร้าน แต่รู้จักเพ่ือนของเพ่ือน 
อีกทีหน่ึง เลยขอไปฝากขายโดยอาจจะให้เปอร์เซ็นต์ในการขาย เป็นต้น การสร้างโอกาสใหม่จากสิ่งที่ไม่มี
น้ัน มีความสําคัญอย่างย่ิงในการสร้างองค์กรใหม่ (New Venture) ซึ่งต้องเผชิญกับการมีทรัพยากรและ
เงินทุนที่จํากัด 
 

แนวคิดและทฤษฏีที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการประกอบการเพื่อสังคม (Related Perspective and Theory for 
Social Entrepreneurship) 

 ถึงแม้ว่าการประกอบการเพ่ือสังคมจะได้รับความนิยมมากขึ้นในเชิงวิชาการ แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาไม่ว่า
สถาบันการศึกษาหลายคณะวิชารวมไปถึงคณะบริหารธุรกิจได้เปิดวิชา หรือศูนย์ต่างๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ประกอบการเพ่ือสังคม ทั้งน้ีในแนวความคิดและวิชาการประกอบการเพ่ือสังคมน้ันยังถือว่าเป็นสาขาที่ยังเกิดใหม่ และ
ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างลึกซึ่งในเชิงการอธิบายและการพัฒนาทฤษฎี เมื่อเปรียบเทียบกับสาขาอ่ืนๆ วรรณกรรมเชิง
วิชาการต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นกรณีศึกษาซึ่งช่วยในกานสอนและเป็นข้อแนะนําในการปฏิบัติสําหรับการประกอบการ
เพ่ือสังคม  

 องค์ประกอบที่สร้างขึ้นของการประกอบการเพ่ือสังคมน้ันได้สะท้อนจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยเหตุที่การประกอบการเพ่ือสังคมได้พยายามรวมกันระหว่างสิ่งที่อยู่ในทางตรงกันคือ ระหว่าง
ธุรกิจ (Business) และ ส่วนของการไม่แสวงหาผลกําไร (Nonprofit Sector) เพ่ือที่จะค้นหาความต้องการและปัญหา
ทางสังคม ซึ่งสิ่งที่นักวิชาการ นักวิจัย นักลงทุน และผู้ประกอบการเพ่ือสังคมน้ันต้องการคือทฤษฎีที่จะช่วยในการ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (Dees&Anderson, 2006) ในขณะที่ Dacin, Dacin, Matear (2010) ได้กล่าวไว้ว่า 
สาขาการประกอบการเพ่ือสังคมน้ันไม่จําเป็นจะต้องหาทฤษฎีใหม่ แต่สามารถที่จะใช้ทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในการอธิบาย
ในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน (Institutional Theory) แนวคิดทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น ถึงแม้ว่า
จะมีข้อโต้แย้งระหว่างกันจากมุมมองของนักวิชาการ การพัฒนาทฤษฎีสําหรับการประกอบการเพ่ือสังคมยังคงมี
ความสําคัญและจะช่วยทําให้สร้างความเข้าใจและสามารถที่จะคาดคะเนถึงผลกระทบ ปัจจัย และสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการประกอบการเพ่ือสังคม 

 อย่างไรก็ดี Dee & Anderson (2006) ได้เสนอว่ามีสํานักแนวคิด 2 สํานักที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงในการ
ประกอบการเพ่ือสังคม 

1. สํานักองค์การเพื่อสังคม (“Social Enterprise” School of Thought)โดยสํานักน้ีให้ความสําคัญ
ของความหมายของคําว่า “ผู้ประกอบการ” ที่เมื่อแปลตามพจนานุกรมแล้ว คือ “บุคคลที่จัดการ 
ดําเนินการ และจะต้องรับความเสี่ยงจากธุรกิจที่ดําเนินการ” ซึ่งจากความหมายดังกล่าวจึงทําให้เกิด
แนวความคิดที่เป็นองค์การเพ่ือสังคมเกิดขึ้น เพราะเช่ือว่า คําว่าผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะทําการ
จัดการและดําเนินการธุรกิจเพ่ือที่จะแสวงหาผลกําไรเพ่ือที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ซึ่งโดยความ
เช่ือขององค์การเพ่ือสังคมน้ันจะต้องหาแหล่งรายได้จากการบริจาคหรือเงินทุนจากภาครัฐ ใน
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ขณะเดียวกันองค์กรในส่วนธุรกิจควรที่จะสร้างส่วนงานท่ีตอบสนองความต้องการทางสังคม ทั้งน้ีจึงเกิด
การผสมผสานกันระหว่างส่วนที่เป็นแสวงหากําไรเชิงธุรกิจและไม่แสวงหากําไร ทั้งน้ีแล้วแตกหน่วยงาน 
สถาบัน หรือองค์กรในการปรับใช้ 
 

2. สํานักนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation School of Thought)โดยสํานักน้ีเช่ือว่า 
ผู้ประกอบการเป็นคนท่ีเริ่มและดําเนินการทางธุรกิจซึ่งเกิดการริเริ่มจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยนัก
เศรษฐศาสตร์อย่าง Jean Bastiste Say (1803) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบการเป็นผู้สร้างคุณค่าโดยการ
เคลื่อนทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์จากพ้ืนที่ที่ตํ่ากว่าไปสู่พ้ืนที่ที่มีผลผลิตที่ดีกว่า นอกจากน้ียังนําแนวคิด
ของ Schumpeter ที่เช่ือว่า ผู้ประกอบการดําเนินการสร้างคุณค่าผ่านนวัตกรรมซึ่งการสร้างส่วนผสม
ใหม่ (New Combination) ด้วยเหตุน้ีเองไม่ว่าจะเป็น Bill Drayton ผู้ก่อต้ัง Ashoka ยังเช่ือในด้านนัก
นวัตกรรมต่อสาธารณชน และได้เปลี่ยนช่ือเป็น นวัตกรรมเพ่ือสังคม นอกจากน้ีศาสตราจารย์ Peter 
Drucker ยังได้กล่าวว่าการประกอบการสามารถท่ีเกิดขึ้นในทุกสาขาซึ่งรวมไปถึงการให้บริการสาธารณะ
ด้วย 
 

ทฤษฏีการเปลีย่นแปลง (Theory of Change)3 
 การประกอบการเพ่ือสังคมในหลายๆ องค์กรมักจะนําทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง หรือ Theory of Change ซึ่ง
เป็นส่วนสําคัญในการอธิบายปรากฏการณ์ของกระบวนการดําเนินการและสาเหตุของความต้องการการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในบริบทที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งทฤษฎีน้ีจะมุ่งเน้นในการช่วยทําให้เห็นถึงจุดที่จะเพ่ิมเติม หรืออาจจะ
กล่าวได้ว่า “อะไรที่ขาดไป(Missing Middle)” ระหว่าง อะไรที่โครงการจะทําหรือการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง และ 
กระบวนการท่ีจะนําไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ ทั้งน้ีทฤษฎีน้ีจะช่วยทําให้ระบุเฉพาะเจาะจงในการแสวงหาเป้าหมาย
ในระยะยาว จากน้ันจึงค่อยกลับมาพิจารณาเง่ือนไขที่อยู่เพ่ือที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็น
กระบวนการสร้างรายละเอียดของแผนที่เพ่ือที่จะไปสู่จุดหมาย 
 ทั้งน้ี ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงจะพยายามอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยเช่ือมโยงเหตุและผลในเบ้ืองต้น  
และทําการเขยีนออกมาเป็นแผนทีท่ี่เช่ือมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น กลาง และยาว ทําให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่ม ี
ตรรกะและภาพของเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง โดยทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงสามารถเร่ิมต้นได้ในขั้นตอนไหนก็ได้โดยขึ้นอยู่ 
กับผู้ใช้  โดยเมื่อสร้างเป็นแผนภาพความเช่ือมโยงออกมาแล้ว ผู้นําไปใช้สามารถที่จะใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และ 
วิธีการได้ด้วยเหตุน้ีเองผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจึงนําทฤษฎีดังกล่าวไปใช้ใน การวางแผนการมีส่วนร่วม และการ 
ประเมิน เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 
 
 
 
 

                                                            
3http://www.theoryofchange.org/ 
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สรุปท้ายบท 

 ทฤษฎีถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างมากในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเหตุและผล รวมไป

ถึงสามารถที่คาดการณ์ปรากฏการณ์ได้ อย่างไรก็ดีการพัฒนาทฤษฎีของการประกอบการเพ่ือสังคมยังมีข้อจํากัด

เน่ืองจากว่าองค์ความรู้ในสาขาน้ียังใหม่และยังต้องมีการพัฒนา รวมไปถึงกระบวนการในการศึกษายังมีข้อจํากัด ทั้งน้ี

ทั้งน้ันทฤษฎีทางสังคมต่างๆ รวมไปถึงทฤษฎีในสาขาประกอบการเดิม ยังสามารถนําไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้พอ

สังเขป อย่างไรก็ดีจะต้องเข้าใจก่อนว่าทฤษฎีคืออะไร การพัฒนาทฤษฎีน้ันมีกระบวนการท่ีใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ 

ด้วยเหตุน้ีเอง ทฤษฎีทางการประกอบการเพ่ือสังคม ยังมีพ้ืนที่ที่จะให้นักวิจัยและนักวิชาการ รวมไปถึงผู้ประกอบการ

เพ่ือสังคมในการพัฒนาและนําเสนอทฤษฎีดังกล่าวเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและการประกอบการเพ่ือสังคม

ต่อไป 

 
คําถามทา้ยบท 

1. ทฤษฏีคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร 
2. อะไรที่ไม่ใช่ทฤษฎี รวมไปถึงองค์ประกอบของทฤษฎีมีอะไรบ้าง จงอภิปราย 
3. ทฤษฏีในศาสตร์การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Theory) ใดที่นักศึกษาคดิว่าน่าจะตรงใจและ

ช่ืนชอบมากที่สุด ทําไม จงอธิบาย 
4. ทฤษฎีการเปลีย่นแปลงช่วยผู้ประกอบการเพ่ือสังคมได้อย่างไร 
5. จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่างแนวคิดทางจุลภาคและมหภาคของสํานักแนวคิดทางการประกอบการ 
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บทท่ี 7  

กระบวนการค้นหาปัญหาทางการประกอบการทางสังคม 
(Problem Identification Process for Social Entrepreneurship) 

 
“การค้นหาเป็นส่วนสําคัญของจิตวิญญาณมนุษย์ 

Exploration is really the essence of the human spirit.” 

--Frank Borman 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือนําเสนอสาระสําคัญเก่ียวกับเคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ในการค้นหาปัญหาสําหรับผู้ประกอบการ

ทางสังคม 

2. เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับประเภท คุณลักษณะ และวิธีการใช้เคร่ืองมือการสังเกต  

3. เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับประเภท คุณลักษณะ และวิธีการใช้เคร่ืองมือการสัมภาษณ์ 

 

บทนํา 

การค้นหาปัญหาหรือการเสาะหาโอกาสท่ีจะนํามาซึ่งการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคมน้ันสามารถทําได้

หลากหลายวิธีหน่ึงในวิธีที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาทาง

สังคมคือ การนําเคร่ืองมือทางด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research tools)มาประยุกต์ใช้ในการค้นหา

ปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีความคุ้นเคยกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

เครื่องมือทางด้านการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการน้ีจะทําให้ได้คําตอบของปัญหาในบางแง่มุมแต่จะไม่สามารถเข้าใจปัญหา

น้ันได้อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะเมื่อเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับปัญหาทางสังคมท่ีมีความซับซ้อนและมีมิติที่หลากหลาย 

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการอาจจะต้องการทราบเกี่ยวกับความพึงพอใจและทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อการใช้สินค้า

และบริการของตนผู้ประกอบการสามารถใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการทําแบบสํารวจกับกลุ่มผู้บริโภคเพ่ือ

สอบถามระดับความพึงพอใจและแนวโน้มทางด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้สินค้าและบริการแต่จะไม่สามารถทราบถึง

สาเหตุที่แท้จริงและพฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริโภคท่ีมีต่อการใช้สินค้าและบริการในเชิงลึกได้ 

สําหรับผู้ประกอบการทางสังคมที่ต้องการจะทําธุรกิจที่ช่วยพัฒนาสังคมในแง่มุมต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม

ที่เร่งด่วนและนําเสนอแนวคิดใหม่ๆเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้างน้ัน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทํา

วิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกต การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก จะทําให้ได้ข้อมูลของปรากฏการณ์น้ันใน

ภาพรวม ทําให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นปัญหาสังคมและเข้าใจทั้งทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียได้อย่างแม่นยําและชัดเจนขึ้นและนํามาซึ่งการสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ 
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ดังน้ันในบทน้ี เราจะเน้นการนําเสนอวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการทางสังคม โดยเริ่ม

จากการเข้าใจความหมายและลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ ต่อจากน้ันจะเป็นการนําเสนอเคร่ืองมือการเก็บ

และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อดีข้อเสียและวิธีการปฏิบัติของแต่ละเครื่องมือเพ่ือผู้ประกอบการทางสังคมจะได้

นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางสังคม 

 

การวิจัยเชงิคณุภาพ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพน้ันมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ซึ่งมีเน้ือหาที่ค่อนข้างจะสอดคล้องและใกล้เคียงกัน 

โดยสุภางค์ จันทวานิช (2548)และอารีย์วรรณ อ่วมตานี (2552) ได้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพว่าเป็น

การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมจากสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติ การวิจัยประเภทน้ีจะสนใจข้อมูลด้าน

ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม อุดมการณ์ และความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์น้ันๆนักวิจัยจะใช้การ

สังเกตและการสัมภาษณ์เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความและ

สร้างเป็นข้อสรุป 

ชาย โพธิสิตา (2550) ได้ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงคุณภาพน้ันเป็นการศึกษาโลกแห่งความเป็นจริง 

ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ เน้นการให้ความสําคัญและการทําความเข้าใจอย่างเป็นองค์รวมภายใน

บริบทของสิ่งที่ศึกษา โดยการออกแบบงานวิจัยจะมีความยืดหยุ่น และตัวนักวิจัยจะเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญใน

กระบวนการวิจัย เพราะจะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงกับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพ่ือมุ่งทําความเข้าใจในปรากฏการณ์

น้ัน 

ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ (2550) อธิบายเพ่ิมเติมว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่มุ่งทําความเข้าใจ ตีความ 

และให้ความหมายแก่ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ เจตคติ พฤติกรรม และ

วัฒนธรรมของมนุษย์ ในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้หลายวิธี โดยอาจจะแฝงตัวเองเข้าไปอยู่

ร่วมกับประชากรในชุมชนหรือท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล การวิจัยประเภทน้ีจะไม่เน้นการเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข แต่ให้ความสําคัญกับการตีความและสังเคราะห์ข้อค้นพบบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่เก็บ

ได้  

จากความหมายเหล่าน้ีสามารถนํามาสรุปเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพได้ดังน้ี (สุภางค์ จันทวานิช, 

2548; ชาย โพธิสิตา, 2550) 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นการศึกษาปรากฏการณ์ในภาพรวม เพราะปรากฏการณ์น้ันมีความซับซ้อน จึงต้องมี

การมองจากหลายแง่มุม และหลายแนวคิด พร้อมกันน้ันจะต้องมองดูความสัมพันธ์ว่าแต่ละส่วนมีความ

เก่ียวข้องกันอย่างไร เพ่ือให้เห็นภาพใหญ่และเกิดความเข้าใจรอบด้าน    

2. การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เพ่ือให้เข้าใจความหมาย

ของปรากฏการณ์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ปรากฏการณ์ที่ศึกษาจึงต้องไม่ถูกควบคุม
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โดยนักวิจัย และเปิดกว้างที่จะเรียนรู้ในทุกกรณีที่เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถกําหนดผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ 

จึงมักเน้นการวิจัยภาคสนาม (Field research)  

3. การวิจัยเชิงคุณภาพเน้นทําความเข้าใจเก่ียวกับปัจจัยทางด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความหมาย 

ประสบการณ์ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือชุมชนในสังคม  

4. การวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือในการวิจัยที่หลากหลาย เน่ืองจากไม่มีเครื่องมือที่ตายตัว สามารถปรับได้ตาม

ความเหมาะสมของสถานการณ์และแหล่งข้อมูลอย่างไรก็ตามนักวิจัยเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดใน

กระบวนการวิจัย เพราะนักวิจัยจะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการเจาะลึกรายละเอียดที่เก่ียวกับปรากฎการณ์

ที่จะศึกษา นอกจากน้ันนักวิจัยจะต้องไม่มีอคติและเคารพผู้ถูกวิจัย ไม่ฝืนใจเมื่อผู้ถูกวิจัยไม่เต็มใจตอบ  

5. การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Induction analysis) ซึ่งเป็นการนําข้อมูลรูปธรรม

ย่อยๆมาพิจารณาร่วมกันหลายๆกรณี เพ่ือหาข้อค้นพบ ซึ่งจะได้จากการตีความบนพ้ืนฐานของบริบทน้ันๆ 

แล้วนํามาหาข้อสรุป แต่การนําไปปรับใช้ในบริบทอ่ืนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อมูล

ในเชิงพรรณนามากกว่าจะเป็นสถิติตัวเลข  

 

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลสาํหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพน้ันมีหลายรูปแบบ ผู้ที่จะเก็บข้อมูลสามารถ

เลือกใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสมของข้อมูล โดย

เครื่องมือหลักที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับผู้ประกอบการทางสังคมท่ีจะกล่าวถึงในบทน้ี ได้แก่การ

สังเกต (Observation study) และการสัมภาษณ์ (Interview)(พิชญ์สินี ชมพูคํา และ พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์, 2552) 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต  

การสังเกต (observation) เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ในการรับรู้โดยตรงจากกิริยาอาการ 

ท่าทาง การแสดงออกทั้งของบุคคลและของกลุ่มบุคคล ในเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหน่ึง 

และจดบันทึกข้อมูลที่สังเกตไว้ วิธีการน้ีใช้กันอย่างกว้างขวางในการเก็บข้อมูลที่อาจจะไม่สามารถได้จากการสัมภาษณ์ 

เช่น การส่งพนักงานไปยืนสังเกตการณ์เพ่ือศึกษาดูปฏิกิริยาของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของคู่แข่ง หรือ

การสังเกตจํานวนลูกค้าและบันทึกปริมาณการขายของสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร เป็นต้น 

(มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545; Macintyre, 2000) 

 รูปแบบของการสังเกต 

วิธีการสังเกตน้ันทําได้หลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังน้ี (ประวิต เอราวรรณ์, 

2545; สุภางค์ จันทวานิช, 2549) 
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1) การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัว และไม่รู้ตัว (known or unknown observation) 

การสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัว (Known observation) ผู้สังเกตได้เข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ และใน

บางกรณีผู้สังเกตอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับใกล้ชิดกับผู้ถูกสังเกต วิธีน้ีแม้ว่าผู้สังเกตสามารถสังเกตพฤติกรรมได้ครบถ้วน 

แต่ผู้ถูกสังเกตอาจแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่น หัวหน้างานอาจจะทําการสังเกตพฤติกรรมของลูกน้องใน

สถานที่ทํางาน ทําให้ลูกน้องแสดงพฤติกรรมที่ระมัดระวังมากขึ้น ส่วนการสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวน้ัน ผู้สังเกต

อาจจะแอบเฝ้ามองสถานการณ์น้ันอย่างห่างๆ ซึ่งทําให้มีโอกาสได้เห็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติ แต่จะไม่ได้

รายละเอียดที่ครอบคลุมในทุกด้าน เช่น การสังเกตพฤติกรรมของพนักงานในโรงอาหารขณะพักกลางวัน เป็นต้น 

2) การสังเกตแบบมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง (Structured or Unstructured Observation)  

การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured observation) เป็นวิธีที่ผู้สังเกตกําหนดแนวทางรูปแบบของการ

สังเกตให้เป็นระบบไว้ล่วงหน้า มีวัตถุประสงค์ในการสังเกตอย่างชัดเจน และทราบล่วงหน้าถึงปัจจัยที่สนใจ 

ตัวอย่างเช่น อาจารย์ต้องการจะการสังเกตพฤติกรรมการทํางานเป็นทีมของนักศึกษา โดยอาจจะดูปัจจัยในเรื่องของ

การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ความทุ่มเทเอาใจใส่ในงาน การแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ี

สามารถนํามาบันทึกเป็นข้อมูลได้ การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured observation) น้ันมีลักษณะตรงกัน

ข้าม เพราะผู้สังเกตจะไม่สามารถวางแผนการสังเกตไว้ล่วงหน้าได้ การสังเกตประเภทน้ีเหมาะที่จะใช้ในช่วงของ

การศึกษาเบ้ืองต้น (Exploratory study) เพราะผู้สังเกตอาจยังไม่ทราบล่วงหน้าว่าข้อมูลใดเก่ียวข้องโดยตรงกับเรื่อง

ที่สนใจ แต่ทําการสังเกตเพ่ือต้องการข้อมูลเชิงประจักษ์สําหรับนํามากําหนดเป็นปัญหาและต้ังสมมติฐาน  

3) การสังเกตโดยตรง และโดยอ้อม (Direct or Indirect Observation)  

การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นวิธีที่ผู้สังเกตอยู่ในสถานการณ์จริงและรวบรวมข้อมูลผ่าน

ประสาทสัมผัสทั้งหมดได้ เช่น การสังเกตการณ์ในขณะที่กําลังมีการประชุมในห้อง เป็นต้น ส่วนการสังเกตโดยอ้อม 

(Indirect observation) เป็นการสังเกตผ่านเครื่องมือบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การใช้เทคนิคบันทึกภาพวีดีทัศน์และ

เสียงของการประชุม หรือ การสังเกตจากรายงานการประชุม เป็นต้น การสังเกตแบบน้ีเหมาะสมที่จะใช้กับ

สถานการณ์ที่หากสังเกตโดยตรงอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงได้ และสามารถสังเกตซ้ําได้หลายครั้งในภายหลัง ทําให้

ขจัดความลําเอียงในการบันทึกข้อมูลของผู้สังเกต แต่มีข้อจํากัดในเรื่องของอุปกรณ์ที่อาจขัดข้อง หรือคุณภาพในการ

บันทึกภาพและเสียงอาจจะจํากัด ทําให้อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน (Macintyre, 2000)  

4) การสังเกตการณ์โดยการควบคุม และ ปราศจากการควบคุม (Controlled or Uncontrolled 

Observation)  

การสังเกตการโดยการควบคุม (Controlled observation) เป็นวิธีที่ผู้สังเกตเข้าไปแทรกแซงต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 

หรือจัดการสร้างสถานการณ์น้ันๆขึ้นมา รวมท้ังควบคุมปัจจัยภายนอกต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบกับสิ่งที่ต้องการ

สังเกต เช่น การศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการประชุมกลุ่มขนาดเล็กในสถานการณ์ทดลอง เป็นต้น ขณะที่การ

สังเกตโดยปราศจากการควบคุม (Uncontrolled observation) เป็นการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพ
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ธรรมชาติ โดยผู้สังเกตไม่เข้าไปแทรกแซง แต่ปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยตัวมันเอง เช่น การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน 

หรือการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นในห้างสรรพสินค้า  

5) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม (Participant or Non-Participant Observation)  

การสังเกตแบบมีส่วนร่วมน้ัน (Participant observation) ผู้สังเกตต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงเหมือน

เป็นสมาชิกคนหน่ึง ทํากิจกรรมร่วมไปกับกลุ่มผู้ถูกสังเกต ผู้ถูกสังเกตอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ วิธีน้ีจะได้ข้อมูลที่

ครบถ้วนเป็นธรรมชาติ แต่ก็ต้องระมัดระวังในการเข้าร่วม เน่ืองจากการที่ผู้สังเกตเข้าร่วมกับกลุ่มน้ัน อาจจะทําให้

ความสัมพันธ์ของกลุ่มเปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ัน ผู้สังเกตอาจจะเกิดอคติอันเน่ืองมาจากความสนิทสนมกับกลุ่มจน

เป็นเหตุให้เกิดความลําเอียง ดังน้ันผู้สังเกตจะต้องทําตัวให้เป็นกลาง ไม่เข้ากับกลุ่มสมาชิกย่อยกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ส่วน

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมน้ัน (Non-participant observation) ผู้สังเกตไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ถูกสังเกต แต่เป็น

เพียงผู้ดูอยู่ห่างๆ การไม่มีส่วนร่วมน้ีอาจได้ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมธรรมชาติ แต่อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น การ

สังเกตการประชุมของผู้ปกครอง เป็นต้น 

 หลักการสังเกต 

ในการสังเกตน้ัน ผู้สังเกตจะต้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลน้ันจะมีความถูกต้อง และน่าเช่ือถือมากน้อย

เพียงใด ขึ้นอยู่กับการวางแผนและการเตรียมความพร้อมของผู้สังเกต  ดังน้ันการสังเกตจึงมีข้อควรคํานึงถึง ดังต่อไปน้ี 

(ประวิต เอราวรรณ์, 2545) 

1. ผู้สังเกตควรมีการต้ังวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการทําการสังเกตเพ่ืออะไร ต้องการข้อมูลด้านใดบ้าง 

กลุ่มเป้าหมายจะต้องสังเกตคือใครบ้าง แล้วอาจจะกําหนดแผนการคร่าวๆ พร้อมกรอบแนวคิด และ

รายละเอียดของพฤติกรรมที่จะสังเกตออกเป็นหน่วยย่อยๆ ไว้ล่วงหน้า  

2. ขณะทําการสังเกต ผู้รวบรวมข้อมูลควรมีสมาธิจดจ่อกับสถานการณ์ ต่ืนตัวตลอดเวลา และเก็บรายละเอียด

ให้ได้มากที่สุด หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะรบกวนผู้ถูกสังเกตให้น้อยที่สุด เช่น การถ่ายภาพ หรือการบันทึกเสียงสนทนา

จะต้องระมัดระวังเพ่ือให้ได้พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด 

3. เพ่ือให้ข้อมูลจากการสังเกตมีความน่าเช่ือถือ อาจจะมีการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์มากกว่า 1 คนในสถานการณ์

น้ัน เน่ืองจากหากได้รับข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน จะได้มีการนํามาทบทวนเพ่ือหาข้อสรุปได้ ทั้งน้ีหากมีผู้

สังเกตการณ์หลายคน ควรมีการฝึกซ้อมก่อนการสังเกตจริง เพ่ือให้การสังเกตมีมาตรฐานเดียวกัน 

4. การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสังเกต หรือเคร่ืองช่วยในการบันทึกข้อมูล เช่น เครื่องบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ 

หรือกล้องถ่ายภาพ ก็จะทําให้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนขึ้น แต่หากเป็นการสังเกตแบบรู้ตัวจะต้องขออนุญาตผู้ถูก

สังเกตทุกคร้ังก่อนใช้ 

5. การบันทึกการสังเกตต้องทําด้วยความเป็นกลาง เพ่ือให้ข้อมูลตรงตามสภาพความเป็นจริง และควรจดบันทึก

รายละเอียดเพ่ือป้องกันการลืมทั้งขณะหรือหลังการสัมภาษณ์ 
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 แบบบันทึกการสังเกต  

แบบบันทึกการสังเกตน้ันไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับผู้สังเกตแต่ละคนว่าจะกําหนดขอบเขตและ

โครงสร้างเน้ือหาที่จะสังเกตว่าเป็นอย่างไร หากออกแบบบันทึกการสังเกตที่ได้ข้อมูลพฤติกรรมอย่างละเอียด เที่ยงตรง 

ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาข้อเท็จจริง รูปแบบของการบันทึกการสังเกตสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

หลักๆ ดังน้ี (ประวิต เอราวรรณ์, 2545) 

1. แบบบันทึกที่จัดทําออกมาในรูปแบบของการแยกการสังเกตออกเป็นแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือที่จะ 

บันทึกการสังเกตออกเป็นหน่วยย่อยๆ โดยผู้สังเกตอาจจะทําหน้าที่ตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมเหล่าน้ันเกิดขึ้น

หรือไม่ ความถี่ของการเกิดขึ้นเป็นจานวนมากน้อยเพียงใด ผู้สังเกตเพียงแต่ตรวจสอบและทําเครื่องหมายลง

ในช่องที่ตรงกับพฤติกรรม ซึ่งแบบตรวจสอบรายการนี้เป็นแบบที่ใช้ง่าย สะดวก เหมาะสําหรับการสังเกต

แบบมีระบบที่มีการวางแผนล่วงหน้าไว้ ดังรูปที่ 7-1 

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 

วันที่..............เดือน............................พ.ศ...................             เวลา.................………... 

กลุ่มประชากรที่สังเกต.........................................................         สถานที่.............................. 

หัวข้อรายการที่สังเกต มีในระดับมาก มีระดับปานกลาง ไม่ม ี หมายเหตุ 
     
     
     
     

รูปที่ 7-1 ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตแบบแยกเป็นแต่ละองค์ประกอบ (ประวิต เอราวรรณ์ ,2545) 

 

2. แบบบันทึกที่เน้นการอธิบายรายละเอียดของพฤติกรรมทั้งหมดตามที่ได้สังเกต วิธีน้ีผู้สังเกตจะต้อง

บันทึกรายละเอียดของข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จะครอบคลุมสิ่งที่อาจจะไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ข้อดี

ของการบันทึกแบบน้ี คือ การไม่จํากัดขอบเขตของการสังเกต อาจจะทําให้ได้ข้อมูลใหม่ที่ไม่ได้

คาดหมาย ผู้สังเกตสามารถที่จะนําข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลน้ันได้บ่อยคร้ัง แต่

ข้อจํากัด คือ ผู้สังเกตจะต้องใช้เวลาในการบันทึกค่อนข้างมาก ดังรูปที่ 7-2 
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 

วันที่..............เดือน............................พ.ศ. …….................. 

กลุ่มประชากรที่สังเกต.........................................................         สถานที่.............................. 

1) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพแวดล้อม และบุคคลทีส่ังเกต 

............................................................................................................................................................................

............................ ..................................................................................... 

2) ข้อมูลจากการสังเกตและสนทนา  

รายละเอียดของสิ่งที่สังเกตเห็น หรือการสนทนาที่ได้ยิน 

เวลา…….......       ..................................................................................... 

เวลา..............       ..................................................................................... 

เวลา..............       ..................................................................................... 

 3) ความคิดเหน็และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้สังเกต  

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

รูปที่ 7-2 ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตแบบอธิบายรายละเอียด (ประวิต เอราวรรณ์, 2545) 

หลังจากที่ออกแบบและจัดทําแบบบันทึกการสังเกตฉบับร่างแล้ว ผู้สังเกตควรนําไปทดลองใช้ในสถานการณ์

จริง เพ่ือจะได้ทราบว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไร จะได้นํากลับไปแก้ไข และจัดทําแบบบันทึกฉบับจริง 

 ข้อดีและข้อจํากัดของการสงัเกต  

การสังเกตเป็นเคร่ืองมือที่สามารถทําให้ได้ข้อมูลจากสถานการณ์จริงได้ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับผู้สังเกตที่

มีความชํานาญทางด้านน้ีแต่เคร่ืองน้ีก็ยังมีข้อจํากัดอยู่หลายประการ ดังตารางที่7-1 หากต้องการความถูกต้องและ

แม่นยําของข้อมูล ผู้สังเกตอาจต้องเพ่ิมการใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 ประเภท เช่น การสัมภาษณ์

ร่วมกับการสังเกตการณ์ เป็นต้น  
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      ตารางที่ 7-1 ข้อดีและขอ้จํากัดของการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต 

ข้อดี ข้อจํากัด 

1. สามารถบันทึกเหตุการณ์หรือพฤติกรรมได้

ในขณะเกิดเหตุการณ์ได้ทันที ได้ข้อมูลที่เกิด

จากการสัมผัสหรือรับรู้ด้วยตนเอง 

1. ไม่สามารถใช้การสังเกตได้ทุกเหตุการณ์ เน่ืองจาก

บางเหตุการณ์ไม่สามารถกําหนดให้เกิดได้ เช่น 

การศึกษาพฤติกรรมผู้อพยพเมื่อเกิดไฟไหม้ และไม่

สามารถใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว 

2. สามารถสังเกตได้ทั้งแบบเจาะจง และ

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรวม 

2. ผู้สังเกตต้องใช้เวลารอคอยนาน ข้อมูลบางส่วนอาจ

ขาดหายไป ขณะเพ่งสังเกตไปเฉพาะที่ใดที่หน่ึง 

3. ได้ข้อมูลจากบุคคลที่ไมส่ามารถสื่อสารได้ 

เช่น เด็กทารก เด็กพิเศษ 

3. สามารถทําการสังเกตได้เพียงแค่ระยะไม่ไกลมาก

เท่าน้ัน เหตุการณ์ที่เกิดในพ้ืนที่วงกว้างจึงไม่สามารถ

สังเกตได้อย่างทั่วถึง 

4. กรอบแนวคดิที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน

ได้หากพบว่าความสัมพันธ์ต่างๆไม่สอดคล้อง

กับสภาพความเป็นจริงที่พบทั้งโดยการเพ่ิมและ

ลดปัจจัยต่างๆ 

4. อคติที่เกิดจากการสังเกตอาจเกิดจากการท่ีผู้สังเกต

ให้นํ้าหนักคําตอบกับคนที่คุ้นเคยมากกว่าคนอ่ืน และ

อคติจากการเลือกข้อมูลทีผู่ส้ังเกตเลือกเฉพาะสิ่งที่ตน

เห็นว่าสําคัญ 

 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีหน่ึงที่ผู้สัมภาษณ์จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์แบบต่อ

หน้ากับผู้ถูกสัมภาษณ์ (Face-to-face interaction) ในรูปแบบของการสนทนา ซักถามโต้ตอบให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพ่ือให้ได้คําตอบที่ต้องการ หรือเพ่ือขยายความเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน ผู้สัมภาษณ์มักจะมีการ

กําหนดกรอบแนวคิด ใช้เทคนิคในการต้ังคําถาม กระตุ้นการสนทนา เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและความคุ้นเคยกับผู้ถูก

สัมภาษณ์ ทําให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบตามความเป็นจริง นอกจากน้ัน ผู้สัมภาษณ์ยังสามารถรวบรวมข้อมูลผ่านการ

สังเกตบุคลิกภาพและอากัปกิริยาของผู้ถูกสัมภาษณ์ รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานที่สัมภาษณ์ เพ่ือ

นํามาตีความหมายประกอบคําสัมภาษณ์ได้อีกด้วย (Patton and Cochran, 2002) 

 รูปแบบของการสัมภาษณ ์  

การสัมภาษณ์สามารถทําได้หลายรูปแบบ อาจจะแบ่งจากโครงสร้างของการต้ังคําถาม หรือแบ่งตามจํานวน

ของผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังน้ี (ประวิต เอราวรรณ์, 2545) 

1. การสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง (structured or unstructured interviews) 

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interviews) เป็นวิธีการท่ีผู้สัมภาษณ์ได้กําหนดรูปแบบการ

สัมภาษณ์ เตรียมรายการคําถาม หรือแบบสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมเน้ือหา หรือเรื่องราวท่ีต้องการทราบจากผู้ถูก
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สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า คําถามอาจจะเป็นคําถามปลายปิดหรือปลายเปิดที่ไม่สามารถดัดแปลงได้ ผู้สัมภาษณ์จะ

ดําเนินการตามรูปแบบที่วางไว้อย่างเป็นทางการ ซึ่งบรรยากาศและวิธีการที่ผู้สัมภาษณ์ดําเนินการกับผู้ถูกสัมภาษณ์

แต่ละคนจะมีความคล้ายคลึงและมีมาตรฐานเดียวกันทําให้ได้ข้อมูลในรูป แบบที่ใกล้เคียงกัน ไม่เบ่ียงเบนประเด็น

ออกไปในเรื่องอ่ืน ข้อดีของวิธีน้ี คือ ผู้สัมภาษณ์สามารถสัมภาษณ์ตัวอย่างจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ทําให้

ประหยัดเวลา แล้วยังสามารถนําข้อมูลมาแจกแจงความถ่ีได้ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดเงินทุน ข้อจํากัด 

คือ ผู้สัมภาษณ์อาจได้ข้อมูลไม่ลึกซึ้งพอในบางประเด็น เน่ืองจากผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคนมีระบบความคิด ความเช่ือ 

และการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ันคําตอบที่ได้อาจไม่สะท้อนความเป็นจริงทั้งหมด ทําได้เพียงแค่เป็นดัชนี

แสดงแบบแผนของปรากฏการณ์เท่าน้ัน การสัมภาษณ์แบบน้ีจึงไม่เหมาะสมกับการศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนและต้องการ

ข้อมูลที่ลึกซึ้ง  

สําหรับการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interviews) เป็นวิธีการท่ีผู้สัมภาษณ์เตรียมแต่

วัตถุประสงค์ไว้ แล้วใช้วิธีการสนทนาซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้สัมภาษณ์อาจมีการป้อนคําถามนําบ้าง

เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เพ่งความสนใจไปเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง และอาจต้ังคําถามเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด 

การสัมภาษณ์ลักษณะน้ีเป็นวิธีที่ไม่เคร่งครัดและไม่มีแบบแผน ผู้สัมภาษณ์จะมีการเตรียมคําถามหลักที่ระบุถึงประเด็น

ในการสนทนาอย่างกว้างๆเอาไว้ ในการสัมภาษณ์จะไม่เรียงคําถาม หรือในบางคร้ังก็ถามนอกเหนือจากคําถามที่ได้ต้ัง

ไว้ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์ แต่ก็จะไม่เกินขอบเขตความต้องการในการศึกษา โดยแบบสัมภาษณ์น้ี

จะมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม  

ข้อดี คือ การสัมภาษณ์แบบน้ีจะทําให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้ง ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระในการ

ถามและตอบสูง ทําให้มีความยืดหยุ่นในการสัมภาษณ์ และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนได้ ขณะท่ี

ข้อจํากัดของวิธีน้ี คือ รูปแบบน้ีเหมาะสําหรับใช้วัดแนวความคิด ความเช่ือ ความรู้สึกที่อยู่ในระดับลึก จึงอาจจะต้อง

ใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์มาก ข้อมูลที่ได้จากผู้ถูกสัมภาษณ์แต่ละคนจะไม่เป็นแบบแผนเดียวกัน ทําให้การ

วิเคราะห์และการจัดหมวดหมู่ข้อมูลค่อนข้างยุ่งยากมากกว่าการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

อย่างไรก็ตามผู้สัมภาษณ์อาจใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interviews) ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลได้ โดยผู้สัมภาษณ์จะมีแนวคําถามไว้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์บ้าง แต่ไม่ได้ทําเป็นแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง ซึ่งจะทําให้ผู้สัมภาษณ์มีความยืดหยุ่นในการต้ังคําถาม สามารถที่จะได้คําตอบที่ลึกซึ้ง และยังช่วยลด

ความยุ่งยากในการวิเคราะห์ข้อมูล (Patton and Cochran, 2002) 

2. การสัมภาษณแ์บบกลุ่ม / รายบุคคล (group/ individual interviews)  

การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group interview) คือ วิธีการสัมภาษณ์แบบหน่ึงที่ผู้สัมภาษณ์หน่ึงคนสนทนากับผู้

ถูกสัมภาษณ์ทีละหลายคนในประเด็นคําถามเดียวกัน หรือใช้เมื่อต้องการข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของกลุ่ม ข้อดีของวิธีน้ี 

คือ การช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์ รวมท้ังได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลไปพร้อมกัน แต่

ข้อจํากัด คือ คําตอบอาจจะถูกครอบงําจากผู้ถูกสัมภาษณ์บางคนท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่ม ขณะที่ผู้ถูกสัมภาษณ์คนอ่ืน

อาจจะไม่เห็นด้วยกับคําตอบน้ัน แต่ไม่กล้าโต้แย้ง  
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สําหรับการสัมภาษณ์แบบรายบุคคลนั้น (Individual interview) เป็นวิธีที่ผู้สัมภาษณ์จะสนทนากับผู้ถูก

สัมภาษณ์เพียงลําพัง ผู้ถูกสัมภาษณ์จะให้ข้อมูลที่เป็นทัศนคติหรือความรู้สึกได้อย่างอิสระมากกว่าการสัมภาษณ์แบบ

กลุ่มเพราะไม่มีการครอบงําจากกลุ่ม จึงเหมาะกับ ดังน้ันข้อดีของการสัมภาษณ์แบบนี้ คือ การได้ข้อมูลเชิงลึก และ

ข้อมูลบางเรื่องผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะไม่อยากให้คนอ่ืนทราบ เพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหว แต่ข้อจํากัด คือ ต้อง

ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ค่อนข้างนาน และก็อาจได้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน เพราะผู้ถูกสัมภาษณ์ไม่ได้รู้ทั้งหมด ทําให้

จําเป็นต้องสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ถูกสัมภาษณ์คนอ่ืน ซึ่งค่อนข้างจะเสียเวลาในการ

รวบรวมข้อมูลมาก (ประวิต เอราวรรณ์, 2545) 

 หลักการสัมภาษณ์  

การสัมภาษณท์ี่ดีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน มีขั้นตอนในการดําเนินการที่ผู้สัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัว 3 

ขั้นตอนหลัก ดังน้ี (มลิวัลย์ ผวิคราม, 2550) 

1) ขั้นเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ 

หลังจากกําหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ควรจะเตรียมแนวคําถาม แบบสัมภาษณ์ 

ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จะต้องใช้ในการสัมภาษณ์และการบันทึกข้อมูล ผู้สัมภาษณ์ควรศึกษาเรื่องที่ตนเองจะ

สัมภาษณ์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หากต้องสัมภาษณ์ในประเด็นที่มีความซับซ้อนหรือมีคําถามจํานวนมาก ควรมีการ

ทดลองสัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์จริง เพ่ือทดสอบความชัดเจนของคําถาม และตรงจสอบเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

ซึ่งไม่ควรนานเกินไป เพราะผู้ถูกสัมภาษณ์จะมีความเหน่ือยล้า ทําให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่มีความเที่ยงตรงเท่าที่ควร 

นอกจากน้ัน ผู้สัมภาษณ์ควรทําการติดต่อนัดหมายผู้ถูกสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า และแจ้งช่วงเวลา สถานที่ และวิธีการที่

จะใช้สัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกสะดวก และเต็มใจในการให้สัมภาษณ์ 

2) ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์   

ผู้สัมภาษณ์เริ่มจากการแนะนําตนเอง  บอกจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์  และควรนําจดหมายแนะนําตัว

จากโครงการติดตัวไปด้วย ผู้สัมภาษณ์ควรแต่งกายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมในสถานที่น้ันๆ พร้อมทั้ง

พยายามช้ีแจงให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นว่าเขามีส่วนสําคัญมากในการที่จะทําให้งานเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงไป

ได้อย่างสมบูรณ์  และจะต้องช้ีแจงแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วยว่า  ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ  จะไม่มีการเปิดเผยช่ือจริง

ของผู้ถูกสัมภาษณ์ และถ้าจะบันทึกเทปต้องแจ้งแก่ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ทราบล่วงหน้าด้วย ผู้สัมภาษณ์ควรเลือกสถานที่

สงบและสบาย เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ ควรสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง  โดยใช้

เวลาเล็กน้อยสนทนาเรื่องที่ผู้ถูกสัมภาษณ์สนใจทั่วๆ ไปก่อน   
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3) ขั้นการสัมภาษณ์เนื้อหา    

ในขณะสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ควรถามทีละคําถามและพยายามไม่ใช้คําถามช้ีนํา คําถามควรใช้ภาษาที่เข้าใจ

ง่าย สั้นกะทัดรัด  สื่อความหมายชัดเจน และเป็นคําถามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์มีข้อมูลที่จะสามารถตอบได้ ควรให้เวลาผู้ถูก

สัมภาษณ์ในการตอบคําถามโดยไม่เร่งรัด และทําให้แน่ใจว่าผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจคําถามก่อนตอบ พร้อมกับปล่อยให้ผู้

ถูกสัมภาษณ์พูดอย่างเสรี เพ่ือที่เขาจะได้รู้สึกว่าเขามีอิสระท่ีจะพูดตามที่เขาคิด เมื่อผู้สัมภาษณ์ได้ฟังคําตอบไม่ควร

แสดงอารมณ์หรือปฏิกิริยาใดๆ ไม่ว่าจะมีความรู้สึกเห็นด้วยหรือขัดแย้งกับคําตอบ เพราะอาจมีผลต่อการตอบคําถาม

ต่อไป หากจําเป็นต้องต้ังคําถามเพ่ือค้นหาความจริง หรือเจาะลึกลงไปในเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ผู้สัมภาษณ์ควรช้ีแจงและขอ

อนุญาต รวมท้ังต้องถามด้วยความสุภาพ ไม่แสดงลักษณะอยากรู้อยากเห็นจนผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกอึดอัดที่จะให้ข้อมูล 

ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ควรจดบันทึกการสัมภาษณ์ไปด้วย ควรแยกบันทึกในส่วนของเน้ือหาสาระตามที่

ได้สัมภาษณ์ และในส่วนความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์เอง เพ่ือป้องกันการเอนเอียงของข้อมูล พยายามจดบันทึกให้เร็ว 

และไม่แสดงความกังวลกับการจดบันทึกจนผู้ถูกสัมภาษณ์เสียจังหวะในการพูด ถ้าไม่ได้คําตอบในการสัมภาษณ์ใน

คําถามใดผู้สัมภาษณ์ควรจะบันทึกเหตุผลไว้ด้วย หากจะใช้เครื่องบันทึกเสียงหรืออุปกรณ์อย่างอ่ืนช่วย จะต้องขอ

อนุญาตและต้องให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยินยอมก่อนจึงใช้ได้ ห้ามลักลอบบันทึกการสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด เพราะเป็นการผิด

จรรยาบรรณและถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

4) ขั้นยุติการสัมภาษณ ์

หลังจากจบเน้ือหาการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ควรกล่าวคําขอบคุณผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

พร้อมกันน้ันผู้สัมภาษณ์อาจจะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ติดต่อกลับมาในภายหลัง หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม

เพ่ิมเติม นอกจากน้ันผู้สัมภาษณ์ควรตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกข้อความท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ เช่น การ

บันทึกวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ บริบทของการสัมภาษณ์ รายช่ือผู้ที่ร่วมวงสนทนา ลักษณะที่ผิดปกติ หรือปัญหาที่

พบ เช่น ปัญหาเรื่องการใช้ภาษา หรือการตีความของคําถาม เป็นต้น หลังจากน้ัน ผู้สัมภาษณ์ต้องตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูล ซึ่งอาจทําได้โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อมูล การนําผลการสัมภาษณ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์

รายอ่ืนๆมาเปรียบเทียบกัน และนําข้อมูลไปตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารต่างๆ เป็น

ต้น 

 หลักในการสรา้งแบบสัมภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์ (Interview form) คือ เครื่องมือที่ใช้บันทึกบทสัมภาษณ์ซึ่งผู้สัมภาษณ์สร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยใน

การเก็บรวบรวม และบันทึกรายละเอียดของข้อมูล ลักษณะของแบบสัมภาษณ์อาจจะคล้ายกับแบบสอบถาม โดย

สร้างมาจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีของตัวแปรที่ต้องการศึกษา ถ้าเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจะมีการ

เรียงลําดับคําถามเพ่ือให้เกิดความลื่นไหลในการสนทนา ผู้สัมภาษณ์อาจจะเชิญผู้เช่ียวชาญมาช่วยในการตรวจสอบ

แบบสัมภาษณ์ หลังจากนั้นอาจจะนําแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับบุคคลท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนําผลมา

ปรับแก้ไข ก่อนนําไปใช้จริง (จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, 2558) 
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 ข้อดีและข้อจํากัดของการสัมภาษณ์ 

การใช้วิธีการสัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูลน้ันมีข้อดีและข้อจํากัดดังตารางที่ 7-2 (Macintyre, 2000; 

Schmuck, 2006) 

     ตารางที่ 7-2ข้อดีและข้อจํากัดของการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 

 

 

 

ข้อดี ข้อจํากัด 

1.การสัมภาษณ์ช่วยให้ได้ประเด็นสําคัญและ

รายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งยังสามารถ

ทราบข้อมูลทีแ่อบแฝงอยู่ในใจของผู้ถูก

สัมภาษณ์ได้  

1. การสัมภาษณ์แบบต่อหน้าส่วนใหญใ่ช้เวลานาน ใน

กรณีที่ต้องเดินทางไปสัมภาษณ์นอกสถานทีจ่ะ

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลามากขึ้น 

2. ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถซกัถามเมื่อไม่เขา้ใจ

ก่อนที่จะให้คําตอบ ทั้งยังมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็น และสามารถให้ข้อมลูย้อนกลับได้ทนัที

ขณะทําการสัมภาษณ์  

2. ความเที่ยงตรงของข้อมูลขึ้นอยู่กับไหวพริบ 

ประสบการณ์ ความสามารถในการตีความ และสรุป

ความของผู้สัมภาษณ์ 

3.การสัมภาษณ์เป็นการสร้างความเป็นกันเอง 

และความสัมพันธ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์โดยตรง ทํา

ให้ได้รับความไว้วางใจได้ง่าย  

3. การเลือกหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมทําได้ยากหาก

ผู้ให้ข้อมลูไม่เต็มใจ โดยเฉพาะเร่ืองที่เป็นประเด็น

อ่อนไหวที่ผู้ใหข้้อมูลอาจจะไม่ให้คว่มร่วมมอืที่จะต้อง

พูดออกมาต่อหน้าผู้สัมภาษณ์เท่าที่ควร 

4. การสัมภาษณ์สามารถทําได้กับคนทุกเพศ  

ทุกวัย  แม้ผู้ที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ ก็

สามารถให้ข้อมูล และถ่ายทอดความคิด 

ความรู้สึกได้โดยการสัมภาษณ์ได้ 

4. ข้อมูลที่ได้อาจจะเกิดความลําเอียง เน่ืองจากผู้ถูก

สัมภาษณ์ไม่ใหข้้อมูลที่เป็นจรงินอกจากน้ันยังขึ้นอยู่กับ

คุณสมบัติของผู้สัมภาษณ์ เช่น บุคลิกภาพ และมนุษย

สัมพันธ์ และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม  เช่น  สภาพ

อากาศ  แสง  เสียงรบกวน  เป็นต้น 

5. สามารถบันทึกเสียงไว้ได้เพ่ือเปิดฟังซ้ําหาก

ต้องการตรวจสอบความสมบูรณ์และความ

ถูกต้องของข้อมูล  

5. การบันทึกเสียงอาจทําให้ผู้ถูกสัมภาษณเ์กิดความ

กลัวที่จะพูดในเรื่องที่อาจจะมีผลกระทบกับตนเอง และ

การบันทึกเสียงไม่สามารถบันทึกบรรยากาศไว้ได้ ต้อง

ใช้วิธีการจดรายละเอียดประกอบ  
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สรุปทา้ยบท 

โดยสรุป เราจะพบว่าผู้ประกอบการทางสังคมท่ีต้องการจะทําธุรกิจที่ช่วยพัฒนาสังคม และแก้ไขปัญหาสังคม

ที่เร่งด่วน โดยการนําเสนอแนวคิดใหม่ๆเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้างน้ัน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

ทําวิจัยเชิงคุณภาพ โดยในบทน้ีจะเน้นไปที่ การเก็บข้อมูลผ่านการสังเกต ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัส

ต่างๆ ในการรับรู้โดยตรงจากกิริยาอาการ ท่าทาง การแสดงออกทั้งของบุคคลและของกลุ่มบุคคล ในเหตุการณ์หรือ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหน่ึง และจดบันทึกข้อมูลที่สังเกตไว้ข้อดีของการสังเกต คือ สามารถทําให้ได้

ข้อมูลจากสถานการณ์จริงได้ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงสําหรับผู้สังเกตที่มีความชํานาญทางด้านน้ี แต่หากต้องการความ

ถูกต้องและแม่นยําของข้อมูล ผู้สังเกตอาจต้องเพ่ิมการใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 ประเภท เช่น การ

สัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตการณ์  

สําหรับการสัมภาษณ์น้ัน เป็นอีกวิธีหน่ึงในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้สัมภาษณ์จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์แบบต่อ

หน้ากับผู้ถูกสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนา ซักถามโต้ตอบให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือให้ได้คําตอบที่

ต้องการ หรือเพ่ือขยายความเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน ผู้สัมภาษณ์มักจะมีการกําหนดกรอบแนวคิด ใช้เทคนิค

ในการต้ังคําถาม กระตุ้นการสนทนา เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือและความคุ้นเคยกับผู้ถูกสัมภาษณ์ ข้อดีของวิธีน้ี คือ 

การทําให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบตามความเป็นจริง และผู้สัมภาษณ์ยังสามารถรวบรวมข้อมูลผ่านการสังเกตบุคลิกภาพ

และอากัปกิริยาของผู้ถูกสัมภาษณ์ รวมถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานที่สัมภาษณ์ เพ่ือนํามาตีความหมาย

ประกอบคําสัมภาษณ์ได้อีกด้วยแต่วิธีน้ีเป็นวิธีการที่สิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมาก การทําวิจัยเชิงคุณภาพทําให้

ผู้ประกอบการได้ข้อมูลของปรากฏการณ์น้ันในภาพรวม สามารถมองเห็นปัญหาสังคม และเข้าใจทั้งทัศนคติและ

พฤติกรรมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างแม่นยําและชัดเจนขึ้น และนํามาซึ่งการสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ  

คําถามทา้ยบท 

1. การทําวิจัยเชิงคุณภาพมีความสําคัญอย่างไรต่อการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 

2. ถ้านักศึกษาต้องการจะสังเกตพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในตลาดสด นักศึกษาจะเลือกรูปแบบใดใน

การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเหล่าน้ี เพราะเหตุใด 

3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไมม่ีส่วนรว่ม 

4. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง 

5. จงอธิบายข้อดีและข้อจํากัดของการใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 กิจกรรมการสาํรวจค้นหาและเก็บข้อมูล (Exploration) 

 กิจกรรมการสมัภาษณ์และการสังเกต (Interviewing and Observation Activity) 
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บทท่ี 8 

แผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ 

(Opportunity Canvas) 

“ผู้ประกอบการมักค้นหา ตอบสนองต่อ และแสวงหาประโยชน์จาก  การเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเปรียบเสมือน  โอกาศ 

The Entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an Opportunity.” 

-- Peter Drucker 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือแนะนําเคร่ืองมือสําหรับการมองเห็นภาพรวมของโอกาสในการประกอบการ 

2. เพ่ือทําการวิเคราะห์โอกาส การตอบโจทย์และนําส่งคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนการดําเนินการ

ของการประกอบการ และการประเมินศักยภาพและทรัพยากรท่ีจําเป็นในการประกอบการ 

3. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างมุมมองของโอกาสในการประกอบการขององค์กรใหญ่และใน

มุมมองของผู้ประกอบการ  

 

บทนํา 

 นิยามของ “โอกาสในการประกอบการ” ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 คือ “สถานการณ์หรือสถานภาพ ที่สินค้าใหม่ 

บริการใหม่ วัตถุดิบใหม่ ตลาดใหม่ และการจัดการกระบวนการใหม่จะสามารถมีพัฒนาการและถูกนําเสนอผ่านวิธีการ

หรือหนทางใหม่ เป้าหมายใหม่ หรือกระบวนการหรือกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายใหม่” อ้างอิงจากศาสตราจารย์ 

Casson (1982) และ Shane and Venkataraman (2000) โดยได้มีการกล่าวถึงแนวคิดของโอกาสในการ

ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ Kirzner ที่เช่ือว่าโอกาสในการประกอบการน้ันมีปรากฏอยู่ และ

ต้องแสวงหา หรือจะเป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ Schumpeter ซึ่งเช่ือว่า โอกาสในการประกอบการน้ันจะต้องสร้าง

ขึ้น อย่างไรก็ดี การค้นพบโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่สร้างขึ้นหรือโอกาสที่ถูกค้นพบข้ึนมา จากมุมมองที่แตกต่างของ

ผู้ประกอบการแต่หากขาดการลงมือทําแล้วโอกาสที่อยู่ตรงหน้าก็จะกลายเป็นโอกาสในการประกอบการของคนอื่น

แทน  

 แผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ (Opportunity Canvas) จึงเป็นเคร่ืองมือที่นอกจากจะช่วยให้เรา

สามารถมองเห็นภาพรวมของโอกาสแล้ว ยังช่วยให้เราสามารถทําการเช่ือมโยงองค์ประกอบต่างๆของโอกาสน้ัน 

รวมถึงทําการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโอกาสเพ่ือตอบโจทย์การประกอบการและการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมใน

ทุกๆมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคุณค่า การตอบโจทย์ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนกิจกรรมหลักหรือวิธีการที่

จะใช้เพ่ือนําส่งคุณค่าหรือตอบโจทย์ปัญหาของสังคม รวมถึงการประเมินศักยภาพและทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู่หรือที่

ต้องพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินการให้บรรลุผลตามที่วางไว้ ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์
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วิสาหกิจเพ่ือสังคมออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของ

การลงมือทําหลังจากที่ได้ค้นพบโอกาสในการประกอบการท่ีได้วิเคราะห์ในทุกๆมิติแล้วว่ามีคุณค่าจริง 

 ในบทน้ีจะเป็นการแนะนําเคร่ืองมือที่เรียกว่าแผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ (Opportunity 

Canvas) และวิธีการใช้งานเคร่ืองมือน้ี ในการมองเห็นภาพรวมของโอกาสและทําการวิเคราะห์คุณค่า การตอบโจทย์

และนําส่งคุณค่าน้ันๆให้กับกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนการดําเนินการของการประกอบการและการประเมินศักยภาพ

และทรัพยากรท่ีจําเป็นในการประกอบการ 

 

องค์ประกอบของแผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ (Opportunity Canvas Components) 

องค์ประกอบของแผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ (Opportunity Canvas) อาจมีความคล้ายคลึง

กันกับองค์ประกอบของแผ่นภาพรูปแบบธุรกิจ (Business Model Canvas) ชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นภาพรูปแบบ

ธุรกิจด้ังเดิมของ Osterwalder & Pigneur, 2010 ในหนังสือBusiness Model Generation หรือจะเป็นแผ่นภาพ

รูปแบบธุรกิจในฉบับของ Ash Maurya หรือ Lean Canvas ซึ่งได้มีการปรับการใช้งานให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุค

ใหม่ หรือกลุ่ม Startup มากยิ่งขึ้น โดยแผ่นภาพรูปแบบธุรกิจฉบับต่างๆล้วนเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการเขียนแผน

ธุรกิจโดยละเอียดเพ่ือครอบคลุมการดําเนินธุรกิจในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการระบุกิจกรรมหลักของธุรกิจ การประเมิน

กลุ่มเป้าหมายต่างๆการวิเคราะห์ช่องทางการขาย วิธีการทํารายได้โครงสร้างรายจ่าย ประเมินทรัพยากรและคู่ค้าทาง

ธุรกิจ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนต่างๆ 

ในขณะที่แผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการหรือ Opportunity Canvas นั้น จะเป็นการเจาะลึกลงไป

ถึงจุดเริ่มต้นของการประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบการทุกรูปแบบซึ่งก็คือการประเมินและวิเคราะห์โอกาสใน

การประกอบการน้ันๆอีกทั้งยังเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ในการเริ่มวางแผนการดําเนินงาน หลังจากที่ได้ทําการเช่ือมโยง

ภาพรวมและองค์ประกอบต่างๆของโอกาสในการประกอบการท่ีอยู่ตรงหน้า ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ค้นพบขึ้นหรือโอกาส

ที่สร้างขึ้นก็ตาม  

ทั้งน้ี แม้แผ่นภาพรูปแบบธุรกิจฉบับต่างๆจะเป็นเครื่องมือที่ดีในการวางแผนธุรกิจโดยเป็นการวิเคราะห์องค์

รวมของการร่างแผนธุรกิจอย่างครอบคลุม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสําหรับการประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจ 

วิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือองค์กรก็ตามก็ล้วนต้องเร่ิมต้นที่การมองเห็นถึงโอกาสในการประกอบการที่ตอบโจทย์ปัญหา

ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ดังน้ัน ก่อนที่จะเริ่มต้นร่างแผนธุรกิจหรือเร่ิมต้นออกแบบรูปแบบธุรกิจ วิสาหกิจ 

หรือองค์กรใดๆก็ควรที่จะต้องทําการวิเคราะห์เพ่ือระบุโอกาสท่ีมีความเหมาะสมและควรค่าแก่การลงมือทํา  

ในหนังสือ The Opportunity Analysis Canvas ศาสตราจารย์ James V. Green, 2015 ได้แบ่ง

องค์ประกอบของโอกาสในการประกอบการเป็น 9 องค์ประกอบ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 1) กระบวนการ

การคิดแบบผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบไปด้วยการทําความเข้าใจถึงกรอบแนวคิดของผู้ประกอบการ แรงบันดาลใจ

ของผู้ประกอบการ และลักษณะนิสัยของผู้ประกอบการ โดยองค์ประกอบต่างๆเหล่าน้ี จะนําไปสู่การทําความเข้าใจถึง

มุมมองของโอกาสของผู้ประกอบการ 2) ทัศนภาพและวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นมุมมองเก่ียวกับการ

ประเมินสถานะภาพและสภาวะของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ และการแข่งขันทาง
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ธุรกิจ โดยจะเป็นปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการประกอบการ และ 3) การดําเนินการในแบบของ

ผู้ประกอบการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือส่งมอบคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย และการ

ระบุโอกาสในการประกอบการที่น่าสนใจ  

อย่างไรก็ดี แผ่นภาพวิเคราะห์โอกาสในการประกอบการของ ศาสตราจารย์ James V. Green แม้ว่าจะเป็น

การพินิจภาพรวมของโอกาสในการประกอบการอย่างละเอียด โดยได้มีการพิจารณาการค้นพบโอกาสของการ

ประกอบการผ่านการวิเคราะห์ลักษณะและกรอบแนวคิดของผู้ประกอบการ ผ่านการวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดและ

อุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม ก่อนจะเข้าถึงการระบุโอกาสของการประกอบการที่เหมาะสม และการส่งมอบคุณค่า 

แต่ยังคงเป็นการให้นํ้าหนักแก่คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และการประเมินกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ 

รวมถึงปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ของโอกาสอยู่มาก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการตีกรอบการระบุโอกาสก่อนที่

จะลงมาถึงการประเมินคุณค่า และการตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ัน ในบทน้ี เราจะนําเสนอแผ่นภาพแห่ง

โอกาสทางการประกอบการ หรือ Opportunity Canvas ฉบับย่อ ที่พัฒนาโดย Edward Rubesch ซึ่งได้รวบรวม

องค์ประกอบที่สําคัญสําหรับการประเมินโอกาสในการประกอบการอย่างครอบคลุม โดยให้นํ้าหนักแก่การสร้างคุณค่า

และตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด โดย Opportunity Canvas ฉบับน้ีมี

องค์ประกอบอยู่ 4 ส่วนด้วยกันดังน้ี  

1. คุณคา่ (Value) 

หากกล่าวถึงคุณค่า คุณค่า คือการตอบโจทย์ปัญหา ความต้องการหรือความปรารถนา ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว 

“คุณค่า” ของการประกอบการเพ่ือสังคม คือ การตอบโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนที่เป็นสุดยอดปัญหา (Wicked 

Problem) และมีผลกระทบกับผู้คนเป็นจํานวนมาก  

แต่ในขณะเดียวกัน ปัญหาทางด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีก็เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งก็เป็น

ลักษณะของความเป็นสุดยอดปัญหา หรือ Wicked Problem น่ันเอง เมื่อคิดเช่นน้ันแล้ว น่ันก็หมายถึงโอกาสในการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีก็มีอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นน้ันแล้ว การท่ีเราจะเลือกโอกาสที่จะเข้าไป

สร้างคุณค่าให้กับสังคมจึงดูเป็นเรื่องยาก ดังน้ันในการค้นหาโอกาสสําหรับการประกอบการนั้น เราจะต้องทําความ

เข้าใจถึงคุณค่าที่กลุ่มผู้รับต้องการ โดยนิยามของคําว่า “คุณค่า” น้ันจะสอดคล้องกับรายละเอียดที่ให้ไว้ในบทที่ 5  

อย่างไรก็ตาม การประกอบการเพ่ือสังคม อาจนําเสนอคุณค่ามากกว่าหน่ึง ให้กับกลุ่มผูร้ับกลุ่มเดียว หรือ

หลายกลุ่มก็เป็นได้ ดังน้ันในการเริ่มต้นร่างแผนการประกอบการ สิ่งที่สาํคัญคือการที่เราจะนําเสนอคุณค่า (Value 

Proposition) ให้กับกลุ่มผู้รับแต่ละกลุ่มโดยการตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มผู้รับของเราอย่างตรงจุด  

หนังสือ Business Model Generation โดย Alexander Osterwalder และ YivesPigneur, 2010 ได้

กล่าวถึงเคร่ืองมือในการค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของกลุ่มผู้รับ หรือ Value Proposition Designer เพ่ือพัฒนา

แผนการประกอบการให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้รับด้วยการสร้าง “คุณค่า” ที่พวกเขาต้องการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Alexander และทีมได้แบ่งการนําเสนอคุณค่า (Value Proposition) ออกเป็น 2 ส่วนคือ  
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1) ส่วนของกลุ่มผู้รับคุณค่า และ 2) ส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร โดยในการคํานึงถึงการนําเสนอคุณค่า

น้ัน Alexander และทีมได้คํานึงถึงองค์ประกอบ 3 ส่วนเป็นหลักคือ  

1) ความต้องการพ้ืนฐานของกลุ่มผู้รับ และคุณค่าพ้ืนฐานที่ผลิตภัณฑ์และบริการจะต้องมีเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการน้ัน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความจําเป็นที่จะต้องควบคุมละดับนํ้าตาลใน

เลือก จึงมีข้อจํากัดในการบริโภคอาหารที่มีระดับนํ้าตาลสูงเป็นต้น  

2) สิ่งที่กลุ่มผู้รับคาดหวังว่าจะได้รับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์และบริการจากการประกอบการ

ของเราจะมอบให้ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ําตาล แต่มีรสชาติที่ถูกใจผู้ป่วย

โรคเบาหวาน เป็นต้น  

3) สิ่งที่กลุ่มผู้รับไม่ต้องการ ซึ่งอาจจะหมายถึงปัญหา หรือสิ่งที่มีผลกระทบในเชิงลบจากการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมไปถึงความกังวลหรือความกลัวของกลุ่มผู้รับ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มี

ราคาสูง หรือการเกิดอาการแพ้จากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารน้ัน ๆ  

2. สําหรบัใคร (For Whom) 

ใครในที่น้ี หมายถึงกลุ่มผู้ที่จะเป็นผู้รับคุณค่าน้ัน ๆ หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของการ

ประกอบการ โดยการระบุกลุ่มผู้รับคุณค่า จะคํานึงถึงทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง (Primary Stakeholder) และผู้

ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม (Secondary Stakeholder) จากการดําเนินการประกอบการดังน้ี  

 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรง (Primary Stakeholder)จากการประกอบการเพ่ือสังคม คือผู้ที่มี

ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม เช่นผู้ร่วมก่อต้ัง บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย ซัพพลายเออร์ 

หรือพันธมิตรหลักของวิสาหกิจฯ ซึ่งกลุ่มผู้รับในกลุ่มน้ี จะเป็นผู้ที่มีความเก่ียวพันธ์กับการดําเนินการ

ประกอบการของวิสาหกิจฯโดยตรง 

 ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางอ้อม (Secondary Stakeholder)คือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการ

ประกอบการของวิสาหกิจฯ โดยที่อาจจะไม่ได้มีความเก่ียวพันธ์กับการดําเนินการของวิสาหกิจฯ 

โดยตรง เช่นชุมชนโดยรอบ หรือสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ซึ่งการทําความเข้าใจถึงคุณค่าที่มีความสํากัญ

สําหรับกลุ่มผู้รับกลุ่มน้ีอาจจะเป็นที่มาของโอกาสใหม่ ๆ ในการประกอบการก็เป็นได้  

การประกอบแผนการดําเนินการประกอบการเพ่ือสังคมนั้น จะต้องวิเคราะห์ถึงความต้องการและคุณค่าที่มี

ความสําคัญแก่กลุ่มผู้รับในแต่ละกลุ่มอย่างรอบด้าน โดยจะต้องสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าคุณค่าที่นําเสนอนั้นมี

ความสําคัญต่อกลุ่มผู้รับกลุ่มไหนมากที่สุด ซึ่งหากสามารถระบุได้ ก็จะทําให้ผู้ประกอบการสามารถร่างแผนการ

ประกอบการที่มีความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการบริหารทรัพยากรและศักยภาพที่มี เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าที่สามารถ

ตอบโจทย์กลุ่มผู้รับที่คาดว่ามีความสําคัญมากที่สุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

3. วิธีการส่งมอบคุณคา่ (How) 

หลักจากที่ได้ระบุถึง “คุณค่า” ที่มีความหมายต่อ “กลุ่มผู้รับ” แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนําส่งคุณค่าน้ัน ๆ 

ให้กับผู้รับ หรือการนําเสนอทางออก (Solution) ให้กับปัญหาของผู้รับ ในขั้นตอนน้ี ผู้ประกอบการจะต้องคํานึงถึง
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ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับที่มีความสําคัญ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดในโอกาสที่เรากําลังเพ่งเล็ง 

ในขั้นต้นของการพัฒนาแผนการประกอบการ และการร่าง Opportunity Canvas น้ัน วิธีดําเนินการส่งมอบคุณค่า

ให้กับกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางด้าน

สังคม หรือตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับได้ ซึ่งในขั้นเริ่มต้นน้ี รูปแบบของการนําส่งคุณค่าอาจจะยังไม่ได้มีการระบุ

ไว้อย่างชัดเจนว่าจะออกมาในรูปแบบใด แต่อย่างน้อย จะต้องมีการกําหนดแนวทางว่าจะดําเนินการอย่างไร เพ่ือสร้าง

ความเข้าใจให้กับตัวผู้ประกอบการเอง ทีมงานของผู้ประกอบการ หรือผู้ร่วมดําเนินการในการประกอบการ  

อาทิเช่น การกําหนดรูปแบบของการนําส่งคุณค่าในลักษณะของผลิตภัณฑ์ อาจมีการกําหนดลักษณะพ้ืนฐาน

ที่ผลิตภัณฑ์ควรมี เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับคุณค่า หรือการกําหนดรูปแบบของการนําส่งคุณค่าในลักษณะ

ของกระบวนการ อาจมีการร่างขั้นตอนขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการนั้น ๆ ที่จําเป็นต้องมีเพ่ือการนําส่งคุณค่าดังกล่าว 

เป็นต้น   

4. ทรัพยากรและความสามารถ(Resource & Capability)  

เมื่อกล่าวถึงวิธีดําเนินการในการประกอบการแล้ว ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการย้อนกลับมามองทรัพยากรและ

ความสามารถที่มี เป็นสิ่งสําคัญเพ่ือที่จะเริ่มดําเนินการประกอบการ สําหรับผู้ประกอบการ การขาดแคลนทรัพยากร

และความสามารถในการดําเนินการในช่วงเริ่มต้นก็นับเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อโอกาสที่พบมักจะเกิดจากการสร้างความ

เช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในมุมมองใหม่ ดังน้ันในหลายครั้ง ผู้ประกอบการจึงจําเป็นที่จะต้องค้นหา

ทรัพยากรที่ต้องการด้วยตนเอง รวมถึงการพัฒนาความสามารถ หรือการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเข้ามารวมกัน 

เพ่ือที่จะได้ดําเนินการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้รับได้  

หลายคร้ังในการประกอบการ ความสามารถของผู้ประกอบการอาจมีขีดจํากัดหากโอกาสที่ผู้ประกอบการ

เล็งเห็นว่ามีคุณค่าน้ันเกิดจากการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างจุดที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้นเคย หรือความรู้และ

ประสบการณ์ของตัวผู้ประกอบการเอง ในกรณีน้ี ผู้ประกอบการอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องหาพันธมิตรที่มีความ

เช่ียวชาญในด้านที่ตัวผู้ประกอบการน้ันขาด หรืออาจมีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเอง

ในด้านน้ัน ๆ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับเส้นแห่งการเรียนรู้ (Learning Curve) ของแต่ละคน ใน The Opportunity Analysis 

Canvas ศาสตราจารย์ James V. Green ได้กล่าวเอาไว้ว่า “เส้นแห่งการเรียนรู้ของแต่ละคน จะได้รับอิทธิพลมาจาก

สิ่งที่เรารู้ในวันน้ี ความมุ่งมั่นของเรา และทรัพยากรท่ีเรามีที่จะช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้” และในยุคที่อินเตอร์เน็ต

กลายเป็นอีกหน่ึงปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์ในปัจจุบัน การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เหล่าน้ันก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น  

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้เกิดวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการของเส้นแห่งการเรียนรู้

เป็นอย่างมาก และปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงครั้งน้ีก็คืออัตราการเช่ือมต่อของอินเตอร์เน็ตที่มีมากขึ้นผ่าน

เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อสารไร้สายอย่างสมาร์ทโฟน ด้วยเหตุน้ี การเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ จึงสามารถทําได้

ง่ายขึ้น ด้วยปริมาณของข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่มีเพ่ิมมากขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

มหาวิทยาลัย อาทิเช่น รูปแบบการนําเสนอการเรียนรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างเปิดกว้างอย่าง Massive Open 



8-6 

Online Course (MOOC) ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การนําออกไปประยุกต์ใช้จริงได้มากย่ิงขึ้น ซึ่งเป็นการเปิด

โอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาทักษะและความสามารถที่จําเป็นในการประกอบการได้รวดเร็วย่ิงขึ้น  

ในขณะเดียวกัน การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยสําคัญสําหรับการประกอบการ ซึ่งทรัพยากร

เหล่าน้ีจะมีผลในการส่งเสริมการดําเนินการของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทรัพยากรในรูปแบบรูปธรรม 

(Tangible) อาทิเช่น เงินทุน เครื่องมือ หรืออสังหาริมทรัพย์และแบบนามธรรม (Intangible) อาทิเช่น ความรู้ 

ความสัมพันธ์และทรัพย์สินทางปัญญา  

หลายคร้ังในช่วงเร่ิมต้นของการประกอบการ ผู้ประกอบการอาจจะยังขาดทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับการ

ประกอบการ ดังน้ันอาจมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างพันธมิตรเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากรเหล่าน้ัน อาทิเช่น การสร้าง

พันธมิตรกับภาคมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าถึงองค์ความรู้ที่จําเป็นในการพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนสําหรับผู้พิการเป็น

ต้น (อ้างอิงกรณีศึกษา บจก. กล่องดินสอภาคผนวก) 

 

ภาพแห่งโอกาสในการประกอบการสาํหรบัองคก์รขนาดใหญ ่

สําหรับองค์กรขนาดใหญ่ มุมมองของโอกาสมักจะต้ังอยู่ในบริบทที่องค์กรน้ัน ๆ มีความพร้อมในเรื่องของ

ทรัพยากรและศักยภาพ มีกระบวนการดําเนินการที่สามารถส่งมอบคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และมัก

มีความชัดเจนในทุก ๆ มิติ แผ่นภาพแห่งโอกาสขององค์กรใหญ่จึงมักจะเป็นการทําความเช่ือมโยงกันระหว่าง 

องค์รวมที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าที่นําเสนอ ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายวิธีการดําเนินการ และทรัพยากรที่มี ซึ่ง

โดยมากมักจะเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิมที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ดังรูปที่ 8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-1 แผ่นภาพแห่งโอกาส 

ดังน้ัน การมองหาโอกาสใหม่ๆในการประกอบการขององค์กรใหญ่จึงมักจะเป็นการยึดเอาจุดแข็งขององค์กร

เป็นหลัก และทําการขยายศักยภาพในแต่ละด้านไปทีละด้าน อาทิเช่น การสร้างคุณค่าเพ่ิม (Added Value) จาก

สินค้าและบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายเดิม โดยยึดเอาจุดแข็งเดิมขององค์กรอย่างกระบวนการในการนําส่งคุณค่าในรูป
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แบบเดิม และทรัพยากรเดิม หรือ การขยายฐานในยังกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยการเจาะตลาดให้กว้างขึ้นสําหรับสินค้า

และบริการเดิม โดยใช้กระบวนการและทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสจากองค์ประกอบส่วนใดส่วน

หน่ึงไปทีละส่วน เน่ืองจากองค์กรใหญ่จะมองว่าองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ อาจมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว และไม่จําเป็น

จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดทุกด้าน ดังรูปที่ 8-2 

 

 

รูปที่ 8-2 การขยายศักยภาพในแต่ละด้านในแผ่นภาพแห่งโอกาส 

 

ภาพแห่งโอกาสในการประกอบการสาํหรบัผู้ประกอบการ 

 ผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงเร่ิมต้นของการประกอบการ จะมีมุมมองของภาพแห่งโอกาสในการประกอบการ

แตกต่างออกไปจากองค์กรขนาดใหญ่ โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าและความต้องการของกลุ่มผู้รับ หรือ

แม้กระทั่งกลุ่มผู้รับ รวมวิธีการดําเนินการในการนําส่งคุณค่า ทรัพยากรและความสามารถต่าง ๆ ก็จะไม่ได้ถูกกําหนด

เอาไว้อย่างตายตัวเช่นเดียวกับในองค์กรใหญ่  

ในมุมมองของผู้ประกอบการ องค์ประกอบของภาพแห่งโอกาสแต่ละองค์ประกอบจะมีอยู่รอบตัว และมีความ

หลากหลายสูง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความต้องการ หรือ “คุณค่า” และกลุ่มผู้รับ และวิธีการนําเสนอคุณค่าน้ัน ๆ 

ให้กับผู้รับ ก็อาจมีอยู่หลากหลายวิธี รวมถึงการค้นหาทรัพยากรและการสร้างศักยภาพที่จําเป็นในการส่งมอบคุณค่า

ให้กับกลุ่มผู้รับ และด้วยความที่องค์ประกอบด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการจะยังไม่ได้มีการระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจง 

จึงทําให้ผู้ประกอบการสามารถท่ีจะทําการค้นหาและสํารวจความเป็นไปได้ของแต่ละองค์ประกอบได้อย่างอิสระ ดังรูป

ที่ 8-3 
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รูปที่ 8-3 การแสวงหาวิธีการส่งมอบคุณค่าแบบใหม่ของผูป้ระกอบการ 

ดังน้ัน การร่างภาพแห่งโอกาส หรือ Opportunity Canvas ของผู้ประกอบการจึงเป็นการเชื่อมโยงกัน

ระหว่างองค์ประกอบต่างๆโดยมักจะเป็นการสร้างความเช่ือมโยงในจุดใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีการเช่ือมโยงกันมาก่อน เพ่ือ

สร้างโอกาสใหม่ๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยผู้ประกอบการสามารถที่จะทําการปรับเปลี่ยนแต่ละองค์ประกอบได้อย่าง

อิสระ โดยไม่จําเป็นต้องยึดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8-4 การเช่ือมโยงในจุดใหม่ๆของร่างภาพแห่งโอกาส 

ความอิสระของผู้ประกอบการจึงทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆสําหรับการสร้างนวัตกรรมได้ เพราะการสร้างความ

เช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรต่างๆท่ีอยู่รอบตัวได้อย่างอิสระเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการสามารถเช่ือมโยงทรัพยากรที่อาจ

ไม่ได้มีการถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพกับการตอบโจทย์ปัญหาของคนกลุ่มใหม่ที่อาจไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมา

ก่อน ก่อให้เกิดการนําส่งคุณค่าที่ยังไม่เคยมีใครมองเห็นให้กับกลุ่มคนที่อาจถูกละเลยได้ (รูปที่ 8-4) ยกตัวอย่างเช่น ใน

กระบวนการผลิตก๊าซชีวมวลจะก่อให้เกิดขี้เถ้าที่ไม่ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์เป็นจํานวนมาก หากมองในมุมมองของ

ผู้ประกอบการโรงผลิตก๊าซชีวมวล ซึ่งจะมองแผ่นภาพโอกาสในมุมมองของสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วเพียงเท่าน้ันก็อาจจะหา



วิธีสร้างคุณค

ไม่ได้ถูกจํากั

ระหว่างทรัพ

กับอิฐมวลเบ

 

กระบวนการ

 จาก

“ผู้ประกอบ

ออกเป็น 4 

ความสามาร

ทรัพยากรแล

ประกอบการ

ที่ 8-5 ได้กล่

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ของ

ค้นห

ค่าหรือหากลุ่ม

กัดอยู่เฉพาะใ

พยากรใหม่ ใน

บาเพ่ือนําส่งผลิ

รเข้าสู่โอกาสใ

กแผ่นภาพแห่

” และ “การ

 ส่วนด้ว

รถ ทั้ง 4 ส่วน

ละขีดความส

รขึ้น อย่างไรก็

าวถึงกระบวน

Explore: ก

กระบวน

งโอกาสในการ

หาโอกาส และ

 

 

มคนที่จะมอง

นการประกอ

นกรณีน้ีคือขี้เถ้

ลติภัณฑ์ใหมท่ี

ในการประกอ

งโอกาสในกา

ร” โดย “ผู้ป

ยกันตามที่กล

นน้ีจะมาประก

สามารถใหม่ ด

ก็ดีเราจะทําทร

นการ 3 ขั้นตอ

รูปที่ 8-5 ก

ารค้นหา 

นการค้นหาเป็

รประกอบการ

ะพยายามที่จะ

งเห็นคุณค่าขอ

อบการโรงผลิ

ถ้ากับกระบวน

ที่สามารถให้คุ

อบการเพื่อสัง

รประกอบกา

ระกอบ” คือ

ล่าวข้างต้น ไ

กอบขึ้นมาเพ่ือ

 ด้วยเหตุน้ีเอง

ราบได้อย่างไร

อนที่ช่วยทําให

กระบวนการที

ป็นกระบวนก

รยังตํ่าอยู่ โดย

ะต้ังสมมุติฐาน

องขี้เถ้าเหล่า

ตก๊าซชีวมวล

นการใหม่ที่จะ

คุณค่าแก่กลุ่มเ

งคม 

ารที่กล่าวมาข้

การประกอบ

ไม่ว่าจะเป็น 

อสร้างสิ่งใหม่ๆ

งจึงเกิดเป็นโอ

รว่ามันเริ่มมีโอ

ห้เราเข้าใจถึงโ

ที่ทําให้เข้าใจถึ

การที่ช่วยทําใ

ยยังไม่รู้ว่าจะ

น ทดสอบสมม

น้ันไม่ได้ แต่ห

ลเพียงอย่างเดี

สร้างคุณค่า เ

เป้าหมายใหม่

้างต้นจะเห็นไ

บสิ่งใดสิ่งหน่ึง

 คุณค่า สําหรั

ๆ และสําหรับ

อกาสและเรีย

อกาสข้ึนและจ

โอกาสทางปร

ึงโอกาสทางป

ห้เราต้ังข้อสม

เป็นโอกาสที่ดี

มุติฐาน ต่างๆ

หากมองในมุม

ดียวก็อาจสาม

 เช่น กระบวนก

ม่ได้  

ได้ว่า คําว่าผู้ป

ง ซึ่งก็คือ “กา

รับใคร อย่างไ

บคนใหม่ หรือ

ยกได้ว่าเป็นแ

จะรู้ได้อย่างไง

ระกอบการว่าจ

ประกอบการ 

มมุติฐาน การ

ดีหรือเสีย เน่ือ

 ในแนวคิดหรื

มมองของผู้ป

มารถสร้างคว

การนําขี้เถ้าไป

ประกอบการ 

าร” น้ันและ 

ไร และทรัพย

อทําในรูปแบบ

ผ่นภาพแห่งโ

งว่าเราจะทําอ

จะทําอย่างไร 

 

รค้นหา โดยใน

องจากว่าผู้ปร

รือไอเดียที่เกิด

8-9

ระกอบการที่

วามเช่ือมโยง

ปอัดแท่งผสม

 มาจาก คําว่า

 “การ” แบ่ง

ยากรและขีด

บใหม่ และ ใช้

โอกาสในการ

อย่างไร ดังรูป

 

นช่วงน้ีระดับ

ระกอบการยัง

ดขึ้น 

9 

ที่

ง

ม

า 

ง

ด

ช้

ร

ป

บ

ง



8-10 

2. Experiment: การทดลอง 

ในส่วนกระบวนการทดลองเกิดขึ้นเน่ืองจากว่าโอกาสการประกอบการเริ่มสูงขึ้น ทําให้เราเริ่มเข้า

กระบวนการแผนภาพแห่งโอกาส (Opportunity Canvas) ซึ่งจะเริ่มทําการ “ประกอบ” ส่วนต่างๆ เพ่ือทํา

การทดลองว่าสามารถท่ีจะสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้น แน่นอนว่ากระบวนการทดลองของผู้ประกอบการ

จะต้องทําการทดลองที่มีต้นทุนที่ตํ่าและให้รู้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว เพ่ือที่จะสามารถเข้าใจว่าโอกาสที่มองและ

พิจารณาอยู่น้ันเป็นจริงหรือไม่ 

3. Execute: การดําเนินการ 

กระบวนการสุดท้ายหลังจากที่ได้ทําการทดสอบแล้ว และได้ผลลัพธ์ตามท่ีได้ต้ังสมมุติฐานซึ่งสะท้อน

ให้เห็นได้ว่าโอกาสในการประกอบการน้ันสูงขึ้น และเห็นควรจะว่าจะต้องดําเนินการ น้ันก็คือนําข้อสมมุติฐาน

ทุกอย่าง ทรัพยากร ลูกค้า คุณค่า และการทํา ไปดําเนินการจริงๆน้ันเอง  

ใน 3 ขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยทําให้เข้าในถึงระดับของโอกาส และกระบวนการที่จะต้องทํา หากว่าโอกาสที่

มองยังตํ่าอยู่สิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทําคือการค้นหาปัญหา ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะนํามาสู่โอกาสในการแก้ไขปัญหาน้ัน 

เมื่อต้ังสมมุติฐานแล้วก็ทําการทดลองสมมุติฐานดังกล่าว โดยพยายามทําโมเดลในการทดสอบที่เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้

เพ่ือที่จะสามารถทราบในทันที และเมื่อโอกาสมากขึ้นจากผลลัพธ์ในการทดลองแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการดําเนินการ 

(Execute) ไอเดียน้ันอย่างจริงจัง 

 

สรุปทา้ยบท 

แผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ (Opportunity Canvas) เป็นเคร่ืองมือที่นอกจากจะช่วยให้เรา

สามารถมองเห็นภาพรวมของโอกาสแล้ว ยังช่วยให้เราสามารถทําการเช่ือมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ของโอกาสน้ัน 

รวมถึงทําการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโอกาสเพ่ือตอบโจทย์การประกอบการ และการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมในทุก 

ๆ มิติ แผ่นภาพแห่งโอกาสทางการประกอบการ หรือ Opportunity Canvas น้ัน จะเป็นการเจาะลึกลงไปถึง

จุดเริ่มต้นของการประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบการทุกรูปแบบ ซึ่งก็คือ การประเมินและวิเคราะห์โอกาสใน

การประกอบการน้ัน ๆ อีกทั้งยังเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ในการเริ่มวางแผนการดําเนินงาน แผ่นภาพแห่งโอกาสทางการ

ประกอบการ หรือ Opportunity Canvas ได้รวบรวมองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับการประเมินโอกาสในการ

ประกอบการอย่างครอบคลุม โดยให้นํ้าหนักแก่การสร้างคุณค่าและตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด มีองค์ประกอบอยู่ 4 ส่วนด้วยกันดังน้ี: 

1. คุณค่า (Value) โดย “คุณค่า” ของการประกอบการเพ่ือสังคม คือการตอบโจทย์ปัญหาที่มีความ

ซับซ้อน ที่เป็นสุดยอดปัญหา (Wicked Problem) และมีผลกระทบกับผู้คนเป็นจํานวนมาก 

2. สําหรับใคร (For Whom?) ใครในทีน้ี หมายถึงกลุ่มผู้ที่จะเป็นผู้รับคุณค่าน้ัน ๆ หรือผู้ที่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการดําเนินการของการประกอบการ 
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3. วิธีการส่งมอบคุณค่า (How?) หรือ ขั้นตอนการนําส่งคุณค่าน้ัน ๆ ให้กับผู้รับ หรือการนําเสนอ

ทางออก (solution) ให้กับปัญหาของผู้รับ 

4. ทรัพยากรและความสามารถ (Resource & Capability) การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ก็เป็นอีกหน่ึง

ปัจจัยสําคัญสําหรับการประกอบการ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทรัพยากรในรูปแบบรูปธรรม (Tangible) และ

แบบนามธรรม (Intangible) 

แผ่นภาพแห่งโอกาสขององค์กรใหญ่มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการอยู่มาก การมองหาโอกาสใหม่ ๆ ใน

การประกอบการขององค์กรใหญ่มักจะเป็นการยึดเอาจุดแข็งขององค์กรเป็นหลัก และทําการขยายศักยภาพในแต่ละ

ด้านไปทีละด้าน โดยใช้กระบวนการและทรัพยากรเดิมที่มีอยู่  ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสจากองค์ประกอบส่วนใดส่วน

หน่ึง เน่ืองจากองค์กรใหญ่จะมองว่าองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ อาจมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว และไม่จําเป็นจะต้องสร้างการ

เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดทุกด้าน  

ในขณะเดียวกัน องค์ประกอบของภาพแห่งโอกาสของผู้ประกอบการ มักจะมีความหลากหลายสูง ไม่ว่าจะ

เป็นในส่วนของความต้องการ หรือ “คุณค่า” กลุ่มผู้รับ วิธีการนําเสนอคุณค่าน้ัน ๆ ให้กับผู้รับ รวมถึงการค้นหา

ทรัพยากรและการสร้างศักยภาพที่จําเป็นในการส่งมอบคุณค่าให้กับกลุ่มผู้รับ และด้วยความที่องค์ประกอบด้านต่าง ๆ 

ของผู้ประกอบการจะยังไม่ได้มีการระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจง จึงทําให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะทําการค้นหาและ

สํารวจความเป็นไปได้ของแต่ละองค์ประกอบได้อย่างอิสระ ดังน้ันการร่างภาพแห่งโอกาส หรือ Opportunity 

Canvas ของผู้ประกอบการจึงเป็นการเช่ือมโยงกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ จากการสร้างความเช่ือมโยงในจุดใหม่ 

ๆ ที่ยังไม่เคยมีการเช่ือมโยงกันมาก่อน เพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ๆ โดยไม่จําเป็นต้องยึดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง

เป็นหลัก 
 

คําถามทา้ยบท 

1. เลือกสุดยอดปัญหาที่สนใจมา 1 ปัญหาแล้วร่างแผ่นภาพแห่งโอกาสของปัญหานั้น  

2. มุมมองของแผ่นภาพแห่งโอกาสขององค์กรใหญ่และผู้ประกอบการแตกต่างกันอย่างไร  

3. ยกตัวอย่างกรณีที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถสร้างนวัตกรรมใหม ่ๆ เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้จาก

การสร้างจุดเช่ือมโยงใหม่ ๆ   

 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 กิจกรรมแผ่นภาพแห่งโอกาส (Opportunity Canvas) 
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บทท่ี 9 

รูปแบบทางธุรกิจของการประกอบการเพื่อสังคม 

(Business Model for Social Enterprise) 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจพันธกิจของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

2. เพ่ือให้นักศึกษาทําความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบต่างๆของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

3. เพ่ือให้นักศึกษาทําความเข้าใจโครงสร้างในรูปแบบต่างๆของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 

บทนํา 

 นิยามของการประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship) ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่มาก ไม่ว่าจะ

เป็นในวงของผู้ประกอบการหรือนักวิชาการแขนงต่างๆก็ตาม จนบางครั้งก็เกิดความสับสนระหว่างคําว่า วิสาหกิจเพ่ือ

สังคม (Social Enterprise) องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (Non-Governmental Organization) องค์กรที่ไม่แสวงผล

กําไร (Non-Profit Organization) หรือองค์กรเพ่ือการกุศล ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดความสับสนขึ้น ด้วย

ธรรมชาติของการประกอบการเพ่ือสังคม ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลูกผสมระหว่างการประกอบการเพ่ือผลกําไร และการนําส่ง

คุณค่าเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาสังคม 

 ศาสตราจารย์ Wolfgang Grassl กล่าวว่า การแบ่งประเภทของธุรกิจ วิสาหกิจหรือองค์กรแบบเดิมจะ

คํานึงถึง 2 เรื่องเป็นหลักคือ เป้าหมายในการทํากําไร (Profit Objective) และความเป็นเจ้าของ (Ownership) ซึ่งจะ

เป็นการแบ่งประเภทตามเป้าหมายการทํากําไร ว่าเป็นเพ่ือการค้าหรือเพ่ือสังคมและความเป็นเจ้าของว่าเป็นของ

เอกชนหรือของรัฐ ซึ่งการแบ่งประเภทองค์กรในลักษณะน้ี จะไม่ได้มีการคํานึงถึงองค์กรที่เป็นลูกผสมระหว่างการ

ประกอบการเพ่ือเป้าหมายด้านผลกําไรและด้านสังคม (Grassl, 2012) ดังน้ัน การจัดสรรประเภทขององค์กรในกลุ่มน้ี 

จึงยังคงขาดความชัดเจน และเป็นที่มาของความสับสนที่เกิดขึ้น  

 นอกจากประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว (Economic Benefit) วิสาหกิจเพ่ือสังคมก็จะต้องคํานึงถึง

ประโยชน์ทางด้านสังคมอีกด้วย (Social Benefit) เมื่อพิจารณาถึงพันธกิจของการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในการ

สร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมก็พบว่าความคิดเห็นของนักวิชาการเองก็ยังแตกออกเป็น 2 เสียง โดยมีสํานัก

ความคิด (School of Thought) อยู่ 2 สํานักด้วยกัน คือ ความคิดด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise 

School) ที่มีพันธกิจหลักคือการดําเนินธุรกิจและสร้างรายได้เพ่ือที่จะนํารายได้น้ันมาสร้างคุณค่าให้กับสังคม และ 

ความคิดด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation School) ที่มีพันธกิจหลักเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่

มีเพ่ือสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับสังคม  

ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวคิดของสํานักความคิดทั้ง 2 สํานัก ก็จะพบว่ารูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่สร้างผลกําไร (ProfitSocial Enterprise) ตามหลักแนวคิดของสํานัก
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ความคิดด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีสร้างคุณค่าทางสังคมโดยไม่มีผลกําไร (Non-Profit Social 

Enterprise) ตามหลักแนวคิดของสํานักความคิดด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคมและลูกผสมระหว่างทั้ง 2 สํานัก หรือ

วิสาหกิจเพ่ือสังคมแบบลูกผสม (Hybrid Social Enterprise) ที่มีความสมดุลระหว่างการสร้างคุณค่าด้านสังคมและ

ด้านเศรษฐกิจ  

 โดยในบทน้ี จะเป็นการแนะนําโครงสร้างของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการวาง

แนวทางดําเนินการ และพัฒนากลยุทธ์สําหรับการประกอบการเพ่ือสังคม 

 

พันธกิจของผูป้ระกอบการเพื่อสังคม 

 ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมีความแตกต่างจากผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปเพราะจะต้องคํานึงถึงการสร้างคุณค่า

ทางสังคมเป็นหลัก ด้วยการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆของโอกาสในการประกอบการ ตามท่ีได้ให้

รายละเอียดไว้ในบทที่ 1 ซึ่งได้มีการกล่าวถึงนิยามของการประกอบการเพ่ือสังคมและความหมายของการเป็น

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม รวมถึงเส้นแบ่งระหว่างการประกอบการที่มุ่งเน้นการสร้างผลกําไรและการประกอบการ

วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคม  

ศาสตราจารย์ Wolfgang Grassl กล่าวถึงการแบ่งประเภทขององค์กรแบบด้ังเดิม ว่าเป็นการจําแนกประเภท

ขององค์กรต่าง ๆ โดยคํานึงถึง 2 สิ่ง คือ 1) เป้าหมายหลัก (Primary Objective) และ 2) ผู้ครองสิทธ์ิ (Ownership) 

(รูปที่ 9-1) ซึ่งหากพิจารณาถึงเป้าหมายหลักขององค์กรเป็นหลักแล้ว จากการจําแนกประเภทแบบด้ังเดิม จะเห็นได้ว่า

เป้าหมายหลักขององค์กรเพ่ือสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นหลัก จะถูกแยกออกจากการสร้างผล

กําไรอย่างชัดเจน โดยศาสตราจารย์ Wolfgang Grassl ได้วิจารณ์ถึงการจําแนกประเภทในลักษณะดังกล่าวว่ายังคง

ขาดความยืดหยุ่นในการพิจารณาถึงองค์กรที่อยู่ระหว่างกลางของการกําหนดเป้าหมายเพ่ือการค้าและการสร้างคุณค่า

ให้กับสังคม  

 

 

ภาคเอกชน 

 

ภาครัฐบาล 

รูปที่ 9-1 การแบ่งประเภทขององค์กรแบบด้ังเดิม 

แม้นักวิชาการหลายสํานักจะมีความคิดเห็นตรงกันว่าพันธกิจของการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมคือการ

สร้างคุณค่าเพ่ือสังคมและในหลายปีที่ผ่านมาก็มีความเคลื่อนไหวของการประกอบการเพื่อสังคมเพ่ือตอบโจทย์ปัญหา

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ความหมายของการประกอบการเพ่ือสังคมก็ยังคง

 
องค์กรเอกชน 

 

 
องค์กรเพ่ือสังคม 

 
รัฐวิสาหกิจ 

 

 
หน่วยงานรัฐ 

เป้าหมายหลัก 

เพ่ือการค้ากําไร เพ่ือคุณค่าทางสงัคม 
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ขาดความชัดเจนในวารสาร Research on Social Entrepreneurship: Understanding and Contributing to 

an Emerging Field ของ Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action 

(ARNOVA) น้ัน J. Gregory Dees & Beth Battle Anderson, 2006 ได้อ้างอิงถึงสํานักความคิด (School of 

Thought) 2 สํานักด้วยกัน ในการตีกรอบให้กับการนิยามพันธกิจของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม คือ ความคิดด้าน

วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise School) และความคิดด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation 

School) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ในยุค 1980 ล้วนเป็นกรอบแนวคิดที่ได้ถูกพัฒนามาจากองค์ความรู้และความเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งในนิยามของ “การประกอบการ” โดยมีการสนับสนุนกรอบแนวคิดด้วยหลักการทางความคิดที่น่าเช่ือถือทั้ง 

2 สํานัก ซึ่งรายละเอียดในส่วนน้ีได้ให้ไว้ในบทที่ 1 และเป็นฐานรากของการทําความเข้าใจถึงพันธกิจของ

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม  

 

ความคิดด้านวิสาหกิจเพื่อสงัคม (Social Enterprise School) 

 สํานักความคิดด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม เป็นแนวคิดที่ให้ความสําคัญทางด้านการสร้างรายได้ หรือผลกําไรที่

ควรไ ด้รับ  เ พ่ือพันธกิจทางด้านสังคมเป็นหลัก  โดยได้ ยึดตามรากฐานของคํา ว่า  “การประกอบการ” 

(Entrepreneurship) จากนิยามของคําว่า “ผู้ประกอบการ” (Entrepreneur) โดยอ้างอิงจาก American Heritage 

Dictionary ว่า “ผู้ประกอบการ คือผู้ที่ทําการจัดการ ดําเนินการ และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนทางด้านธุรกิจ” 

ดังน้ัน ผู้ที่ยึดตามกรอบแนวคิดของสํานักความคิดด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงได้นิยามคําว่า “ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม” 

หรือ Social Entrepreneur ว่าเป็นผู้ที่จัดการ และดําเนินการธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์ด้านสังคมเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะ

เป็นการสร้างรายได้เพ่ือนํารายได้น้ันมาใช้เพ่ือจัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมก็ตาม 

แนวคิดของสํานักความคิดด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีรากฐานมาจากแรงจูงใจ 2 ด้าน คือ 1) แรงจูงใจของ

องค์กรที่ไม่แสวงผลกําไร (Non-Profit Organization) ที่ต้องการหาแหล่งรายได้แหล่งใหม่เพ่ือทดแทนเงินบริจาคและ

เงินสนับสนุนจากภาครัฐ 2) แรงจูงใจของภาคธุรกิจที่หันมาสนใจการสร้างคุณค่าให้กับสังคมจากการค้ากําไร  

แต่การที่องค์กรไม่แสวงผลกําไรจะผันตัวมาสร้างรายได้ก็ยังมีความคลุมเครือในเร่ืองของวัตถุประสงค์เดิมของ

องค์กร ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและไม่แสวงผลกําไร ซึ่งอาจขัดแย้งกับการเสริมวัตถุประสงค์ในเรื่องของ

การสร้างรายได้ซึ่งจะต้องคํานึงถึงหลักการของการดําเนินธุรกิจเข้ามาเก่ียวข้องและในปี ค.ศ. 1980 Edward Skloot

และเพ่ือนก็ได้เริ่มก่อต้ัง New Ventures ขึ้น เพ่ือต้ังตัวเป็นบริษัทที่ปรึกษาให้กับองค์กรที่ไม่แสวงผลกําไรที่ได้เริ่มผัน

ตัวมาค้นหาโอกาสในเชิงธุรกิจมากขึ้นและได้ให้นิยามกับการเคลื่อนไหวคร้ังน้ีว่าเป็น “การประกอบการโดยไม่แสวงผล

กําไร” (Non-Profit Entrepreneurship) โดยเรียกองค์กรเหล่าน้ีว่า วิสาหกิจที่ไม่แสวงผลกําไร (Nonprofit 

Enterprise) ” ซึ่งถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์จะเป็นการสร้างรายได้แต่ผู้บริหารของการประกอบการประเภทน้ีจะต้อง

ระมัดระวังในเรื่องของการในวัตถุประสงค์ด้านสังคมมาปนกับการดําเนินธุรกิจ  

ในขณะที่ภาคธุรกิจก็เริ่มให้ความสําคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคม ในปี ค.ศ. 1981 William Norris ผู้

ก่อต้ังบริษัท Control Data Corporation กล่าวในหนังสือพิมพ์ New York Times ว่า “เราต้องการการ

เปลี่ยนแปลงและภาคธุรกิจจะต้องออกมาเป็นผู้นําในการเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและสร้างโอกาสใน
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การค้ากําไรจากความต้องการเหล่าน้ีและเราจะต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐและทุกภาคส่วน” ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความคิด

เห็นที่ตรงกันข้ามกันกับนิยามของการประกอบการแบบไม่แสวงผลกําไรของ Edward Skloot เพราะ Norris และ

คณะเห็นคุณค่าและโอกาสท่ีย่ิงใหญ่ในการค้ากําไรจากการตอบโจทย์ปัญหาของสังคม  

ต่อมาก็ได้มีนักวิชาการมากมายที่เริ่มออกมาตีความหมายของการเป็นผู้ประกอบการขององค์กรที่ไม่แสวงผล

กําไรใหม่ โดยในปี ค.ศ. 1989 Richard Steckel ได้กล่าวในหนังสือ Filthy Rich & Other Nonprofit Fantasies 

ว่า “เพ่ือที่จะตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมในอนาคต องค์กรไม่แสวงผลกําไรทั้งหลายจําเป็นที่จะต้องปรับ

โครงสร้างใหม่เพ่ือสร้างความมั่งคั่ง น่ันคือ การประกอบการเพ่ือผลกําไรโดยไม่แสวงผลกําไร” ซึ่ง Richard ได้ให้นิยาม

สิ่งน้ีว่า “Community Wealth Enterprise” หรือ “วิสาหกิจเพ่ือความม่ังมีของสังคม” ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างการ

ประกอบการแบบไม่แสวงผลกําไรและแบบแสวงผลกําไร โดยการสร้างทรัพยากรใหม่ๆด้วยการค้ากําไร เพ่ือส่งเสริม

การเปล่ียนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคม ซึ่งต่อมา คําว่าวิสาหกิจที่ไม่แสวงผลกําไร (Nonprofit Enterprise) ก็ได้

เปลี่ยนมาเป็น “Social Enterprise” หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคมและจากนั้นก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจใน

รูปแบบต่างๆท่ีได้เริ่มเข้ามาสร้างคุณค่าให้กับสังคมมากขึ้นในขณะที่สร้างผลกําไรไปในตัว  

 

ความคิดด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation School) 

 สํานักความคิดด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคม เป็นแนวคิดที่ให้ความสําคัญทางด้านการพัฒนากระบวนการใหม่ ๆ ที่

ดีขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาด้านสังคม หรือความต้องการของสังคมเป็นหลัก ในขณะที่สํานักความคิดด้านวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม (Social Enterprise School) ได้นิยามคําว่า “ผู้ประกอบการ” ตาม American Heritage Dictionary สํานัก

ความคิดด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคมกลับย้อนรอยประวัติศาสตร์การถือกําเนิดของคําว่าผู้ประกอบการไปถึงศตวรรษที่ 18 

เมื่อนักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศสช่ือ Jean Baptiste Say ได้ให้นิยามคําว่า ผู้ประกอบการ ไว้ในปี ค.ศ. 1803 ว่า 

“ผู้ประกอบการ คือผู้ที่สร้างสรรค์คุณค่า จากการโยกย้ายทรัพยากรทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากพ้ืนที่ที่มีผลิตภาพและ

ผลผลิตที่ตํ่ากว่า ไปสู่พ้ืนที่ที่มีผลิตภาพและผลผลิตที่สูงกว่า” ซึ่งต่อมา Joseph Schumpeter ก็ได้พัฒนาแนวคิดน้ีต่อ

ในปี ค.ศ. 1934 โดยเสริมว่า ในการสร้างคุณค่าของผู้ประกอบการน้ันจะต้องประกอบไปด้วยนวัตกรรมและการสร้าง

ความเช่ือมโยงใหม่ๆด้วยการปฏิรูปกระบวนการเดิมที่มีอยู่และสํานักความคิดด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคมก็ได้ยึดนิยาม

ของ Joseph Schumpeter เป็นรากฐานของความหมายของคําว่า “การประกอบการเพ่ือสังคม” เรื่อยมา 

 แต่หากจะกล่าวถึงสํานักความคิดด้านนวัตกรรมเพ่ือสังคมก็แทบจะไม่กล่าวถึง Bill Drayton ผู้ก่อต้ัง Ashoka 

ไม่ได้เลย โดยปี ค.ศ. 1980 Bill Drayton ได้ก่อต้ัง Ashoka ขึ้นด้วยพันธกิจหลักคือการสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคมด้วย

การส่งเสริมบุคคลที่มีความสามารถโดดเด่นเพ่ือไปสร้างการเปล่ียนแปลงให้กับสังคม ซึ่งเขาก็เรียกบุคคลเหล่าน้ีว่า 

“ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม” (Social Entrepreneur) เช่นเดียวกัน แต่ในคําว่า “ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม” ของ 

Ashoka น้ัน Bill Drayton ก็ได้ยึดตามหลักการของ Peter Drucker ที่ได้เขียนไว้ในหนังสือ Innovation and 

Entrepreneurship (1985) ว่า การประกอบการแท้จริงแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ แม้กระทั่งในภาคส่วนของการ

ให้บริการด้านสังคม ซึ่งน่ันหมายความว่า การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมน้ันมีศักยภาพที่จะสร้างมากกว่ารายได้น่ัน
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คือ การสร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยการสร้างความเช่ือมโยงกันระหว่างทรัพยากรท่ีไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพกับความต้องการของสังคมท่ียังไม่ได้รับการตอบโจทย์  

 แม้ว่ากรอบแนวคิดทางด้านพันธกิจของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจากทั้ง 2 สํานักความคิดจะมีความแตกต่าง

กันอยู่มาก และโดยมากข้อพิพาทในการนิยามพันธกิจของการประกอบการเพ่ือสังคมก็มักจะเกิดขึ้นจากการผสมผสาน

กันระหว่างกระบวนการของการสร้างผลกําไรในธุรกิจและการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างย่ังยืนเพ่ือผลกระทบในเชิง

บวกต่อสังคมในวงกว้าง และถึงแม้ว่าหลายคนอาจคิดว่าการสร้างผลกําไรในเชิงธุรกิจและการสร้างคุณค่าให้กับสังคม

น้ันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่แท้จริงแล้ว เส้นแบ่งระหว่างพันธกิจทั้ง 2 ส่วนสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคม

เพ่ือการสร้างคุณค่าในเชิงบวกให้กับสังคมอย่างย่ังยืนอาจไม่ได้มีอยู่อย่างชัดเจนนัก ดังน้ัน จึงเป็นที่มาของแนวคิดของ

วิสาหกิจเพ่ือสังคมแบบลูกผสม (Hybrid Social Enterprise) ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดที่แตกต่างกัน

ระหว่างทั้ง 2 สํานักแนวคิด  

 

รูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม 

เพราะการดําเนินการประกอบการเพ่ือสังคม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ยังคงมีต้นทุนและจําเป็นที่จะต้องมี

แหล่งเงินทุนที่ย่ังยืนพอที่จะดําเนินการสร้างคุณค่าได้อย่าง ดังน้ันวิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงจําเป็นที่จะต้องมีโครงสร้าง

ทางการบริหารจัดการรายได้ที่พอเพียงสําหรับการดําเนินการดังกล่าว  

 มุมมองของแนวคิดเก่ียวกับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่แตกต่างกันทําให้ปัจจุบันมี

สามารถแบ่งรูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคมออกไปได้ตามแนวคิดของพันธกิจหลักในการประกอบการเพ่ือสังคม

ระหว่าง 2 คั่วสํานักแนวคิด ด้านหนึ่งคือแนวคิดของสํานักความคิดด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise 

School) ที่เช่ือว่า การเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเปรียบเสมือนการเป็นผู้ประกอบการท่ีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

ด้วยการตอบโจทย์ความต้องการของสังคม (For Profit Social Enterprise) อีกด้านหน่ึง คือ แนวคิดของสํานัก

ความคิดด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation School) ที่เช่ือว่าการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมคือการ

สร้างความเช่ือมโยงกันระหว่างทรัพยากรต่าง ๆ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาให้กับสังคมโดยไม่ต้อง

คํานึงถึงการสร้างรายได้(For Public Social Enterprise)และระหว่างกลางของทั้ง2 สํานักความคิดก็มีกลุ่มที่ 3 ที่

เรียกว่ากลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสังคมลูกผสม (Hybrid) โดยความแตกต่างของแต่ละรูปแบบโครงสร้าง จะสามารถแบ่งออก

ได้ตามปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีคือ 1) แรงขับเคลื่อน 2) หลักการดําเนินการ 3) เป้าหมาย และ 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียด้านต่างๆดังตารางที่ 9-1 
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  ตารางที่ 9-1 รูปแบบโครงสร้างของวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Dees & Anderson, 2006). 

เพื่อการกุศลเท่านัน้                                         เพื่อการค้ากําไรเท่านั้น 
แรงบันดาลใจ ทําความดีเพ่ือส่วนรวม ผสมกันระหว่างการทํา

เพ่ือส่วนรวมและส่วนตัว 
ทําเพ่ือความชอบส่วนตัว 

การดําเนินการ ขับเคลื่อนโดยภารกิจเพ่ือ
สร้างคุณค่าให้ส่วนรวม 

ขับเคลื่อนด้วยทั้งภารกิจ
และกลไกทางการตลาด 

ขับเคลื่อนโดยกลไกทาง
การตลาด 

เป้าหมาย สร้างคุณค่าเชิงสังคม สร้างคุณค่าทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

สร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย/ลูกคา้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  เสียค่าใช้จ่ายบางส่วน 

หรือเป็นการผสมกัน
ระหว่างผู้ที่เสียค่าใช้จ่าย 

และผู้ที่ไม่ต้องเสีย 

เสียค่าใช้จ่ายตามกลไก
ราคาของตลาด 

ที่มาของเงินทนุ เงินบริจาคและกองทุน
สนับสนุน 

เงินทุนในอัตราที่ตํ่ากว่า
อัตราตลาด และ/หรือ 
ผสมกันระหว่างเงิน
บริจาคและเงินทุนใน

อัตราตลาดปกติ 

เงินทุนในอัตราตลาดปกติ 

ทีมทํางาน อาสาสมัคร รับค่าจ้างในอัตราตํ่ากว่า
ตลาด และ/หรอื ผสมกัน
ระหว่างอาสาสมัครและผู้
ได้รับค่าจ้างตามอัตรา

ตลาด 

รับค่าจ้างในอัตราตลาด
ปกติ 

ซัพพลายเออร์ เป็นการผลิตให้เพ่ือ
บริจาค 

ให้ส่วนลด และ/หรือ 
บริจาคเป็นบางส่วน 

ขายให้ในราคาตลาดปกติ 

แม้ว่ารูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคมทั้ง 3 รูปแบบ จะมีโครงสร้างทางรายได้ที่แตกต่างกันออกไปแต่

วัตถุประสงค์หลักของการประกอบการเพ่ือสังคมก็ยังคงเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างย่ังยืน ดังน้ันในการ

ดําเนินการประกอบการเพ่ือสังคมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดจะต้องคํานึงถึง 2 เรื่องเป็นหลักด้วยกันคือ 1) จะต้องสร้าง

คุณค่าให้กับสังคม 2) จะต้องสามารถดําเนินการได้อย่างย่ังยืนและสามารถขยายอิทธิพลของคุณค่าน้ันได้ในวงกว้าง 

ตามท่ี Dees & Anderson, 2006 ได้สรุปไว้ดังน้ี 
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ศาสตราจารย์ วูลฟ์แกง กราสเซิล ได้ระบุว่าโครงสร้างของวิสาหกิจเพ่ือสังคมมีด้วยกันทั้งหมด 4 รูปแบบ (รูป

ที่ 9-3)ซึ่งเป็นการจัดโครงสร้างตาม 4 ปัจจัยหลักคือ การสร้างชุมชน วัฒนธรรม ความร่วมมือ และแก่นสาร 

ตามลําดับดังน้ี  

1. แบบระบบนิเวศน์ (Ecosystem) คือ การมีเครือข่ายของจุดเช่ือมต่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ที่จะทํา

หน้าที่คอยให้ข้อมูลเรื่องจุดสําคัญต่าง ๆ และการสร้างคุณค่า ทั้งการสร้างคุณค่าด้วยตนเอง และการ

สร้างคุณค่าร่วมกัน ซึ่งเป็นการสรางชุมชนเครือข่าย 

2. แบบรังผึ้ง (Hivemind) คือ การก่อให้เกิดการร่วมมือกันในหน่วยงาน และส่งเสริมการติดต่อสื่อสารกับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนการสื่อสารกันระหว่างผึ้งในรวงผึ้ง ซึ่งเป็นการ

สร้างวัฒนธรรม 

3. แบบสัญญานพลวัต (Dynamic System) คือ การส่งสัญญานในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใน

ท้องตลาดจากผู้รับคุณค่า หรือ ลูกค้า ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน  

4. แบบคัดกรอง (Metafilter) คือ การท่ีจะสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาวิเคราะห์ และทําการ

คัดกรองเฉพาะในส่วนที่สําคัญและจําเป็นต่อการสร้างคุณค่าทางสังคม ซึ่งเป็นการจัดการกับแก่นสาร 

และเน้ือหา  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9-3 รูปแบบโครงสร้างของวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดย Dachis Group (Grassl, 2012) 

 

 อย่างไรก็ตาม ในการวางแผนโครงสร้างของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ก็สามารถพิจารณาได้จาก 3 มิติ คือ 1)พันธกิจ

ขององค์กร 2) ความเช่ือมโยงกันระหว่างส่วนสร้างคุณค่าเพ่ือสังคมโดยไม่แสวงกําไร (non-profit) และส่วนค้ากําไร 

(for profit) และ 3) กลุ่มเป้าหมาย ดังรูปที่ 9-4 
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รูปที่ 9-4 การพิจารณาโครงสร้างของวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามมิติของพันธกิจ ความเช่ือมโยงระหว่าง 

ส่วนค้ากําไรและไม่ค้ากําไรและกลุ่มเป้าหมาย 

 ในการออกแบบโครงสร้างของวิสาหกิจเพ่ือสังคม เราอาจเลือกที่จะพิจารณาเฉพาะส่วนที่มีพันธกิจที่เก่ียวข้อง

กับการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยตัดส่วนที่ไม่ได้มีพันธกิจในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมออกไป และหากพิจารณาถึง

ความสัมพันธ์ของวิสาหกิจกับกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 5 กลุ่มแล้ว ก็สามารถสรุปรูปแบบโครงสร้าง

ธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้ตามรูปที่ 9-5จากการวิเคราะห์จุดเช่ือมโยง 3 จุดคือ 1) ตัววิสาหกิจเพ่ือสังคมเอง 2) 

กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับคุณค่า และ 3) ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือคุณค่าที่จะส่งมอบ  

 

รูปที่ 9-5 รูปแบบโครงสร้างทางธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคมจากการวิเคราะห์จุดเช่ือมโยงระหว่างตัววิสาหกิจเพ่ือ

สังคมเอง กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์ บริการและคุณค่าที่จะส่งมอบ 
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รูปแบบท่ี 1: องค์กรสนบัสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Entrepreneur Support Model)  

รูปแบบท่ี 2: คนกลางระหว่างผู้ประกอบการและตลาด (Market Intermediary Model)  

รูปแบบท่ี 3: ผู้จ้างงาน (Employment Model) 

รูปแบบท่ี 4: ผู้ให้บริการ (Fee-For-Service Model)  

รูปแบบท่ี 5: ผู้ให้บริการหรอืค้าผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มคนรายได้ตํ่า (Low-Income Client as Market) 

รูปแบบท่ี 6: วิสาหกิจชุมชน (Cooperative Model) 

รูปแบบท่ี 7: ผู้เชื่อมโยงตลาด (Market Linkage Model)  

รูปแบบท่ี 8: ผู้ให้บริการทดแทน (Service Subsidization Model) 

รูปแบบท่ี 9: ผู้ส่งเสริมองคก์รให้บริการด้านสังคม (Organizational Support Model)   

รูปที่ 9-6 คําอธิบายโครงสร้างทงธุรกิจของวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 

สรุปทา้ยบท 

รูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีสร้างผลกําไร 

(Profit Social Enterprise) ตากหลักแนวคิดของสํานักความคิดด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม 2) วิสาหกิจเพ่ือสังคมที่สร้าง

คุณค่าทางสังคมโดยไม่มีผลกําไร (Non-Profit Social Enterprise) ตามหลักแนวคิดของสํานักความคิดด้านนวัตกรรม

เพ่ือสังคม และ 3) ลูกผสมระหว่างทั้ง 2 สํานัก หรือ วิสาหกิจเพ่ือสังคมแบบลูกผสม (Hybrid Social Enterprise) ที่มี

ความสมดุลระหว่างการสร้างคุณค่าด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ 

พันธกิจของการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมคือการสร้างคุณค่าเพ่ือสังคม และในหลายปีที่ผ่านมาก็มีความ

เคลื่อนไหวของการประกอบการเพ่ือสังคมเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

อย่างไรก็ตาม ความหมายของการประกอบการเพ่ือสังคมก็ยังคงขาดความชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 2 สํานักความคิด

ดังน้ี:  

1. สํานักความคดิด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึง่ได้นิยามคําว่า “ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม” หรือ Social 

Entrepreneur ว่าเป็นผู้ที่จัดการ และดําเนินการธุรกิจที่มวัีตถุประสงค์ด้านสังคมเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะ

เป็นการสร้างรายได้เพ่ือนํารายได้น้ันมาใช้เพ่ือจัดกิจกรรมทีส่ร้างคุณค่าใหกั้บสังคมก็ตาม 
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2. สํานักความคดิด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้นิยามการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมว่า เป็นผู้ที่มี

ศักยภาพที่จะสร้างคุณค่าให้กับสังคมด้วยการสร้างความเช่ือมโยงกันระหว่างทรัพยากรที่ไม่ได้ถูกใช้

งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ กับความต้องการของสังคมที่ยังไม่ได้รับการตอบโจทย์  

ปัจจุบันสามารถแบ่งรูปแบบของวิสาหกิจเพ่ือสังคมออกไปได้ตามแนวคิดของการประกอบการเพ่ือสังคม

ระหว่าง 2 สํานักแนวคิด คือแนวคิดของสํานักความคิดด้านวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise School) ที่เช่ือว่า 

การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเปรียบเสมือนการเป็นผู้ประกอบการท่ีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้วยการตอบโจทย์

ความต้องการของสังคม (For Profit Social Enterprise) และอีกด้านหน่ึงคือแนวคิดของสํานักความคิดด้าน

นวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation School) ที่เช่ือว่าการเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคมคือการสร้างความ

เช่ือมโยงกันระหว่างทรัพยากรต่าง ๆ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือตอบโจทย์ปัญหาให้กับสังคมโดยไม่ต้องคํานึงถึง

การสร้างรายได้ (For Public Social Enterprise) และระหว่างกลางของทั้ง 2 สํานักความคิดก็มีกลุ่มที่ 3 ที่เรียกว่า

กลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสังคมลูกผสม (Hybrid) โดยความแตกต่างของแต่ละรูปแบบโครงสร้าง จะสามารถแบ่งออกได้ตาม

ปัจจัยต่างๆเหล่าน้ีคือ 1) แรงขับเคลื่อน 2) หลักการดําเนินการ 3) เป้าหมาย และ 4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านต่างๆโดยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด การประกอบการเพ่ือสังคมจะต้องคํานึงถึง 2 เรื่องเป็นหลักด้วยกันคือ 1) จะต้อง

สร้างคุณค่าให้กับสังคม 2) จะต้องสามารถดําเนินการได้อย่างย่ังยืนและสามารถขยายอิทธิพลของคุณค่าน้ันได้ในวง

กว้าง ซึ่งจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับโครงสร้างของการจัดการวิสาหกิจเพ่ือสังคมสามารถจัดการได้ตาม 4 ปัจจัยหลัก

คือ การสร้างชุมชน วัฒนธรรม ความร่วมมือและแก่นสาร  
 

คําถามทา้ยบท 

1. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของวิสาหกิจเพ่ือสังคมและทําการประเมินพันธกิจและโครงสร้างของวิสาหกิจน้ัน  

2. ธุรกิจที่ค้ากําไรจะสามารถตอบโจทย์การเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้อย่างไรบ้าง 

3. อุปสรรค์และความท้าทายขององค์กรเพ่ือสังคมที่ไมแ่สวงกําไรคืออะไร  
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บทท่ี 10 

การตลาดสําหรับการประกอบการเพื่อสังคม 

(Marketing for Social Entrepreneurship) 
 

วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือทําความเข้าใจหลักการทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

2.เพ่ือเรียนรู้ขั้นตอน วัฒนธรรม กลยุทธ์ และกลวิธีทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

3. เพ่ืออธิบายและเปรียบเทยีบวิธีการทําการตลาดทางตรงสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

 

บทนํา 

ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการหันมาสนใจทําธุรกิจในแนวทางของการประกอบการเพ่ือสังคมมากข้ึน 

โดยธุรกิจเพ่ือสังคมเหล่าน้ีแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปในแง่ของการนําหลักการประกอบการมาใช้ในการแก้ปัญหาทาง

สังคมหรือปรับเปล่ียนสังคมให้ดีขึ้น เน่ืองจากผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเพ่ือสังคมอาจเผชิญกับข้อจํากัดในเรื่องของ

แหล่งเงินทุน บุคคลากรและวัตถุดิบในการดําเนินงาน ทําให้ต้องเลือกวิธีในการทําการตลาดที่จะช่วยในการสร้าง

รายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแนวคิดทางการตลาดเพ่ือการประกอบการ (Entrepreneurial marketing) จึง

เป็นแนวคิดที่ถูกนํามาปรับใช้สําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมโดยในช่วงสามทศวรรษท่ีผ่านมา แนวคิดน้ีเน้นในเร่ือง

ของการแสวงหาโอกาสทางการตลาด การปรับใช้ทรัพยากรภายในองค์กร เช่น ความรู้ เงินลงทุน และเทคโนโลยีและ

การร่วมมือกับเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร  

การตลาดเพ่ือการประกอบการเป็นเรื่องของความสามารถในเชิงสัญชาตญาณของผู้ประกอบการท่ีจะ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้า

ต้องการ (Bjerke and Hultman, 2002) ในระยะเริ่มต้นของการดําเนินธุรกิจน้ัน ผู้ประกอบการจะให้ความสําคัญ

เก่ียวกับการดําเนินงานทางการตลาดที่เก่ียวข้องกับ 3 เรื่องหลัก คือ การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง การแสวงหาโอกาส

ใหม่และการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งสามเรื่องน้ีจะสําเร็จได้น้ัน ผู้ประกอบการจะต้องให้ความใส่ใจในเร่ืองของกิจกรรม

การสร้างเครือข่าย นอกจากน้ัน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการตัดสินใจของ

ผู้ประกอบการ เป็นความสามารถหลักที่ผู้ประกอบการจะต้องมีในการทําการตลาดให้มีประสิทธิภาพ (Collinson and 

Shaw, 2001) ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจึงมีขั้นตอนในการทําการตลาดดังต่อไปน้ี (Shaw, 2004) 

ขั้นที่ 1: การตระหนักถึงโอกาส (Opportunity recognition) 

การตระหนักถึงโอกาสที่เกิดขึ้นจากความต้องการทางสังคมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เช่น การไม่มีที่อยู่อาศัย 

หรือการขาดสถานท่ีดูแลเด็กเล็กสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมน้ัน การค้นพบช่องว่างจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ท้องถิ่นหรือปัญหาของสังคมที่ยังไม่เคยมีใครแก้ไขมาก่อนจะเป็นตัวขับดันหลักช้ันดีในการตระหนักถึงโอกาสที่เกิดขึ้น 

เพ่ือจะพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 



10-2 

ขั้นที่ 2 ความพยายามในการเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial effort) 

โดยทั่วไปบริษัทส่วนใหญ่มักจะมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลัก คือ การแสวงหากําไร แต่สําหรับการ

ประกอบการเพ่ือสังคมแล้วแม้ว่าจะขาดแคลนทรัพยากรในการประกอบธุรกิจแต่สิ่งที่สําคัญในการที่จะผลักดันธุรกิจให้

เติบโตต่อไปได้ คือ การมีแรงบันดาลใจ และเช่ือมั่นว่าโลกจะสามารถดีขึ้นได้ คุณสมบัติสําคัญของการเป็น

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม คือ ความเป็นผู้นํา การมีวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้นที่จะผลักดันการแก้ปัญหา

ทางสังคม ความ และทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์กับทีมงานและลูกค้า 

ขั้นที่ 3 วัฒนธรรมองค์การเพื่อการประกอบการ (Entrepreneurial organizational Culture) 

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมต้องสร้างวัฒนธรรมในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ที่ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสอด

รับกับความต้องการของสังคม วัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ช้า  

ขั้นที่ 4  การสร้างเครือข่าย (Networks and networking) 

เครื่องมือในการทําการตลาดเพ่ือการประกอบการที่สําคัญมาก และจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ให้กับผู้กระกอบการทางสังคม คือ การมีเครือข่ายในชุมชนที่เข้มแข็ง และการใช้เครือข่ายเหล่าน้ีในการเข้าถึง

ทรัพยากรท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือช่วยในการค้นหาความต้องการของสังคม การเข้าถึงข้อมูลของตลาด แหล่ง

เงินทุน และกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ันผู้ประกอบการและพนักงานควรจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้คนในชุมชนให้มากขึ้น 

 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (Martin, 2009) 

ส่วนประสมทางการตลาดนั้นเป็นหลักการทําการตลาดที่ใช้กันโดยทั่วไปเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบที่สําคัญ4 

ด้าน คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) การต้ังราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และการส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านน้ีเป็นองค์ประกอบที่องค์กรสามารถดูแลและควบคุมได้ ทั้งยังส่งเสริมให้

องค์กรสามารถวางแผนอย่างเป็นรูปแบบและมีความเป็นระเบียบและโครงสร้างสูง องค์ประกอบทั้ง 4 ด้านน้ันมีความ

เก่ียวพันกันในการดําเนินงานทางการตลาดและถูกนํามาใช้เพ่ือวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมแต่การใช้เครื่องมือ

ส่วนประสมทางการตลาดนั้น มีข้อจํากัด คือ ขาดในเร่ืองของความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัวและการ

โต้ตอบกลับที่รวดเร็ว  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 

เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่องค์กรต้องการจะเสนอขาย อาจเป็นสินค้าที่จับต้องได้ บริการ 

ประสบการณ์หรือความคิด ที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ นอกจากการคิดค้น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับปรุงสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเพ่ิมเติมผลประโยชน์อ่ืนๆที่

กลุ่มลูกค้าจะได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ในการศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์น้ันจะครอบคลุมถึงหัวข้อ

เก่ียวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการประกอบการ
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ขาย การรับประกัน การสร้างตราสินค้า การขยายสายผลิตภัณฑ์และการเพ่ิมหรือลดชนิดของสินค้าในสาย

ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

2. การกําหนดราคา (Price)  

เมื่อองค์กรได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา สิ่งสําคัญที่จะต้องดําเนินการต่อไป คือ การกําหนดราคาที่

เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปเสนอขาย แต่ก่อนที่จะกําหนดราคาผลิตภัณฑ์น้ันองค์กรต้องมีเป้าหมาย

ว่าจะต้ังราคาเพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่น ต้องการสร้างกําไร ขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพ่ือ

เป้าหมายอ่ืนๆเพ่ือจะได้ใช้กลยุทธ์ในการต้ังราคาที่จะทําให้เกิดการยอมรับจากตลาดเป้าหมายและสู้กับคู่

แข่งขันได้ในตลาดได้ 

3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)  

เป็นเร่ืองทีองค์กรจะต้องพิจารณาว่าจะขายผลิตภัณฑ์น้ันที่ใด เมื่อใด และโดยใครที่จะเสนอขาย

สินค้า ทําให้ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 2 ส่วนหลักๆ คือ (1) ช่องทางในการจัด

จําหน่ายสินค้า (Distribution Channel) ซึ่งเน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจัดจําหน่ายว่าจะใช้วิธีการ

ขายสินค้าโดยตรง หรือการขายสินค้าผ่านคนกลางต่างๆ เช่น พ่อค้าส่ง (Wholesalers) พ่อค้าปลีก 

(Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman) (2) การกระจายสินค้า (Physical Distribution) ซึ่ง

เป็นเรื่องของการเลือกใช้วิธีการขนส่งที่เหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินค้าและการวางจุดกระจายสินค้า เพ่ือ

ช่วยให้สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

เป็นการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีความเก่ียวข้องระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร 

การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกค้าทราบเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย เพ่ือชักชวนให้ลูกค้า

ซื้อและเพ่ือเตือนความทรงจําเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบ 

อย่างไรก็ตาม การตลาดเพ่ือการประกอบการจะมีความแตกต่างจากการตลาดแบบด้ังเดิม ผู้ประกอบการมี

แนวโน้มที่จะเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมและการขับเคลื่อนแนวความคิดใหม่ๆผ่านสัญชาตญาณความรู้สึกของ

ตนเอง แทนที่จะเน้นในเร่ืองการค้นหาปัญหาของลูกค้าผ่านการขับเคล่ือนจากการประเมินความต้องการของตลาด 

นอกจากน้ัน ผู้ประกอบการยังมีวิธีการในการเลือกกลุ่มเป้าหมายจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) ผ่านการเลือกด้วย

ตนเอง และการได้รับคําแนะนําจากลูกค้าเดิมและกลุ่มที่มีอิทธิพลกลุ่มอ่ืนๆ แทนที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายผ่าน

กระบวนการทําการแบ่งส่วนตลาดจากบนลงล่าง (Top-down)  

ผู้ประกอบการยังชอบที่จะใช้วิธีการทางการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน (Interactive marketing) แทนที่

จะใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว (One-way communication) เพราะผู้ประกอบการมีความต้องการ

ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นแบบสนทนา การรับฟังเสียงของลูกค้าและพูดคุยในระดับบุคคลมากกว่าที่จะสร้าง

การตลาดผ่านการติดต่อสื่อสารแบบมวลชน ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบน้ีสามารถสร้างเป็นจุดขายของธุรกิจได้ 

ผู้ประกอบการหลายคนพบว่า แหล่งที่ทําให้ได้ลูกค้าใหม่เป็นอันดับหน่ึงสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก คือ การได้รับการบอก
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ต่อจากลูกค้าเก่า จากกลุ่มอ้างอิงหรือจากซัพพลายเออร์ โดยเฉพาะการส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth) 

เป็นเคร่ืองมือที่ใช้บ่อยที่สุดและสําคัญที่สุดในการส่งข้อความทางด้านการตลาดเชิงประกอบการนอกจากน้ัน

ผู้ประกอบการยังเน้นการรวบรวมข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการแทนที่จะใช้ระบบการตรวจสอบและวิจัยตลาด

อย่างเป็นทางการ กระบวนการที่แตกต่างเหล่าน้ีเกิดขึ้น เน่ืองจากผู้ประกอบการต้องเสาะหาวิธีการในการอยู่รอดและ

พัฒนาการประกอบธุรกิจภายใต้ทรัพยากรท่ีจํากัด  

การตลาดเชิงการประกอบการน้ันค่อนข้างให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ในเชิงรับมากกว่ากลยุทธ์ในเชิงรุก ทําให้มี

กลุ่มฐานลูกค้าที่จํากัดและใช้เวลามากในการเจาะตลาด อย่างไรก็ตามวิธีน้ีมีข้อดี คือ การหาช่องว่างของตลาดมวลชน

ทําให้เข้าถึงกลุ่มตลาดที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากน้ันตลาดที่มีขนาดเล็กในช่วงแรกทําให้ผู้ประกอบการ

สามารถดูแลได้โดยง่าย  

ในทํานองเดียวกันการเน้นใช้การตลาดแบบปากต่อปากก็เหมาะสมกับผู้ประกอบการท่ีมีข้อจํากัดในเรื่องของ

ทรัพยากร เน่ืองจากการบอกต่อมีต้นทุนทางตรงเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ข้อจํากัดของวิธีน้ี คือ การตลาดแบบปากต่อ

ปากควบคุมได้ยาก การพ่ึงพาเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการมากเกินไปจะจํากัดการเติบโตของตนเองอยู่แต่เพียงในวง

น้ัน ย่ิงไปกว่าน้ัน ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการควรจะหาวิธีการที่จะสนับสนุนกลุ่มอ้างอิงในเชิงรุก เน่ืองจากปัญหาหลัก

ในการทําการตลาดวิธีน้ีของผู้ประกอบการ คือ การไม่ได้มีกรอบแนวคิดในการทําการตลาดที่ชัดเจน การพ่ึงพาลูกค้า

ในกลุ่มที่ค่อนข้างเล็ก และการขาดทักษะทางการตลาดแบบผู้เช่ียวชาญ 

การวางแผนการตลาดในรูปแบบของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมน้ันมีอยู่ 3 ระดับ ดังน้ี 

1. ระดับวัฒนธรรม (Culture) 

การวางแผนการตลาดระดับวัฒนธรรมเป็นการสร้างคุณค่าและความเชื่อขององค์กร โดยวัฒนธรรมของการ

เป็นผู้ประกอบการน้ันจะเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่และการยอมรับความเสี่ยง เพ่ือพัฒนาสินค้าและ

บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เริ่มจากการพัฒนาความคิด ทําการทดสอบหรือพิสูจน์ความคิดน้ัน ผลิตตัว

ต้นแบบ แล้วทําการวัดการตอบสนองของลูกค้าหลังจากที่พัฒนาตัวต้นแบบ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรขนาดใหญ่ทั่วไปท่ี

จะให้ความสนใจกับการทําวิจัยเพ่ือหาความต้องการของลูกค้าก่อน การตลาดเพ่ือผู้ประกอบการเชิงสังคมจะให้

ความสําคัญกับโอกาสและสนับสนุนกลยุทธ์ที่คนอ่ืนๆได้มองข้ามไป รวมไปถึงกลวิธีที่สร้างสรรค์และพัฒนาโอกาสใน

การแก้ปัญหาระดับบุคคล แม้ว่าผู้ประกอบการจะเน้นการพัฒนาของแนวคิดทางนวัตกรรมใหม่ แต่ผู้ประกอบการไม่

ถึงกับจะเน้นคิดค้นให้ได้นวัตกรรม หรือกระบวนการพัฒนาแนวใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อสังคม ส่วน

ใหญ่แล้วจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดจากผลิตภัณฑ์เดิมเพียงเล็กน้อย ซึ่งรวมถึงการหาตลาดเป้าหมายใหม่ หรือ

การปรับปรุงบริการสําหรับลูกค้าเดิม      

2. ระดับกลยุทธ์ (Strategy) 

การวางแผนการตลาดในระดับกลยุทธ์ คือ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

โดยท่ัวไปแล้วกลยุทธ์ในการทําการตลาดมักจะเก่ียวข้องกับการแบ่งส่วนตลาดโดยการใช้วิธีการ “จากบนลงล่าง” 
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(Top-down) โดยจะเร่ิมจากกระบวนการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) และ

การวางตําแหน่งทางการตลาด (Positioning) เพ่ือหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีเหมาะสม วิธีการน้ีเก่ียวข้องกับการวิจัย

ทางการตลาดทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญในแต่ละขั้นตอน โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนในการ

ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี  

(1) การสร้างโครงร่างสําหรับการแบ่งส่วนตลาดมีการพัฒนาการใช้หลักประชากรศาสตร์ จิตวิทยา 

พฤติกรรมศาสตร์ และภูมิศาสตร์ เป็นต้น  

(2) การประเมินความน่าสนใจของแต่ละส่วนตลาด ซึ่งรวมถึงการเลือกกลุ่มเป้าหมาย     

(3) การเลือกและทําการสื่อสารตําแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกับข้อเสนอของคู่แข่ง   

แต่สําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมนั้นจะใช้อีกวิธีการ คือ “ล่างขึ้นบน” (Bottom-up) โดยเร่ิมจากการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพียงกลุ่มเล็กๆ ผู้ประกอบการจะใช้วิธีการลองผิดลองถูกในตลาดและมีการ

ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงเพ่ือเรียนรู้ความชอบของลูกค้า หลังจากน้ันจะทําการค้นหาลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กันเพ่ือจะได้ค่อยๆขยายตลาดให้โตขึ้นตามทรัพยากรและประสบการณ์ที่มีอยู่ (Stokes, 2000) ซึ่งขั้นตอนดังน้ี 

(1) การเสาะหาโอกาสทางการตลาด (Identification of market opportunities)การหาโอกาสที่

เป็นไปได้จะต้องลองผิดลองถูกจากตลาดขึ้นอยู่กับความคาดหวังตามสัญชาตญาณ ซึ่งบางคร้ังอาจจะ

มีการนําผลวิจัยอย่างเป็นทางการมาใช้ 

(2) ฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกที่สนใจ (Attraction of an initial customer base)ลูกค้าอาจจะ

เป็นไปตามโครงร่างที่ผู้ประกอบการคาดหวังหรือไม่ก็ได้ แต่เมื่อผู้ประกอบการได้ทําการติดต่อสื่อสาร

กับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ ผู้ประกอบการจะรับรู้ความต้องการและความชอบ 

(3) การขยายผ่านกลุ่มที่มีความคล้ายกัน (Expansion through more of the same)ผู้ประกอบการจะ

จัดการขยายกลุ่มลูกค้าจากฐานลูกค้ากลุ่มแรกที่มีโครงร่างลักษณะใกล้เคียงกับลูกค้าเดิม ลูกค้ากลุ่ม

แรกๆน้ีอาจจะเป็นกลุ่มที่แนะนําธุรกิจของเราให้กับคนอ่ืนๆผ่านการบอกต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่โต

ขึ้นบางคร้ังมาจากการเลือกของผู้ประกอบการเองมากกว่าการอิงจากงานวิจัยทีเป็นทางการและการ

ทําการตลาดแบบเชิงรุก (Proactive marketing)  

3. ระดับกลวิธี (Tactics) 

การวางแผนการตลาดในระดับกลวิธีสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคม คือ วิธีการในการจัดการทรัพยากรและ

ความหลากหลายของเทคนิคหรือกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งกลวิธีในการใช้ส่วนประสมทางการตลาดจะ

แตกต่างจากกระบวนการตลาดแบบด้ังเดิม ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะใช้กลวิธีในการสร้างความสัมพันธ์ระดับบุคคล

ผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมกับตลาดที่ชุมชนเป็นพันธมิตรกับซัพพลายเออร์ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเชิงนวัตกรรม 
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นอกจากน้ันกลวิธีเบ้ืองหลังการทําระบบข่าวกรองทางการตลาด (Marketing Intelligence System) สําหรับ

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมคือการใช้การสังเกตและการหาข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ 

ทักษะที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมต้องสร้างให้เกิดขึ้น คือ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ทําให้เกิดการ

แสดงออกถึงความเป็นตัวตน และความสามารถในการเรียนรู้การปฏิบัติของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม ซึ่งทั้งสองส่วนจะ

เป็นตัวเช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้ประกอบการยังขาดทักษะในเร่ืองเหล่าน้ี สามารถหาข้อมูลทั้งจากสื่อที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านการเรียนแบบตัวต่อตัวหรือจะลงเรียนคอร์สระยะสั้นก็ได้โดยเฉพาะวิชาที่เก่ียวกับการ

พูดต่อหน้าสาธารณะ การเจรจา การไกล่เกลี่ยและการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

 

การตลาดทางตรง (Direct marketing) 

เครื่องมือแบบง่ายสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมท่ีจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ การใช้เครื่องมือทาง

การตลาดทางตรง น่ันคือ การทําการตลาดเพ่ือใช้ในการรับส่งข้อมูล และเพ่ือขายสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าโดยตรง

โดยผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น การทําการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (Online marketing) แค็ตตาล็อก (Catalogue) การ

ใช้พนักงานขาย (Personal selling) หรือขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) เป็นต้น ปัจจุบันธุรกิจต่างๆพยายาม

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche market) หรือความต้องการเป็นรายบุคคล (One-on-one 

market) การตลาดทางตรงจึงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดประเภทหน่ึงที่น่าสนใจสําหรับการทําธุรกิจเพ่ือสังคมให้ตอบ

โจทย์กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ี 

การตลาดทางตรงทําได้หลากหลายรูปแบบ ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถท่ีจะเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึง หรือจะหลายรูปแบบไปพร้อมกันก็ได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน นอกจากน้ันเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจทางสังคม ผู้ประกอบการจะต้องประเมินว่าจะใช้วิธีใดจึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการลงทุนและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอย่างย่ังยืน Mallin and Finkle(2007) ได้นําเสนอกรอบ

แนวคิดในการประเมินรูปแบบต่างๆของการตลาดทางตรง ผ่านปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ (1) ต้นทุนการดําเนินการของ

รูปแบบนั้นๆ (Cost to implement) ซึ่งรวมถึง ต้นทุนการผลิต การฝึกอบรม การทําสัญญา เป็นต้น (2) 

ความสามารถในการควบคุมข้อมูล (Control over resources) รวมถึงการตรวจสอบและการจัดการข้อมูลและ

ความรู้และนําผลการประเมินมาแสดงบนแผนที่การรับรู้ (Perceptual map) Mallin and Finkle(2007) ได้แสดง

ตําแหน่งของรูปแบบของการตลาดทางตรงออกเป็น 4 กรอบดังรูปที่ 9-1 
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รูปภาพที่ 9-1 กรอบแนวคิดของการตัดสินใจในการทําการตลาดทางตรง (Mallin and Finkle, 2007) 

ในบทน้ีจะอธิบายเน้ือหาของรูปแบบการตลาดทางตรงใน 4 กรอบออกเป็น 6 รูปแบบด้วยกัน ดังน้ี 

1. การตลาดทางตรงผ่านสื่อออนไลน์ (Online direct marketing) 

อินเทอร์เน็ตได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการทําการตลาด โดยเฉพาะการตลาดทางตรงที่เน้นใน

เรื่องของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ันสําหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร อินเทอร์เน็ตสามารถใช้ในการขอรับ

บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมได้ด้วย ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของโรงพยาบาลมีหัวข้อในหมวดของ

การบริจาคสําหรับบุคคลที่สนใจสามารถเข้าไปกรอกข้อมูล และทําการบริจาคผ่านเว็บไซต์ได้  

การตลาดทางตรงผ่านสื่อออนไลน์เป็นรูปแบบที่ทําให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยต้นทุนที่ตํ่า เน่ืองจากมี

ต้นทุนหลักเพียงแค่ คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม การทํางาน

ของอีเมล์ที่สามารถกําจัดข้อความที่คล้ายกับสแปมก็ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนอกจากน้ัน

การควบคุมและดูแลทรัพยากรที่ต้องใช้ในการทําการตลาดทางตรงนั้นค่อนข้างสูงเพราะพนักงานจําเป็นจะต้องดูแล

เว็บไซต์ ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์และคอยตรวจสอบในเรื่องของคําสั่งซื้อ นอกจากน้ันเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

การเก็บประวัติข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะจะได้นํามาทําการวัดผล วิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางกลยุทธ์ต่อไป ทําให้การตลาดทางตรงผ่านสื่อออนไลน์อยู่ในแผนที่ตําแหน่ง

ที่ 1 ซึ่งมีต้นทุนในการนําไปใช้ค่อนข้างตํ่าแต่มีการควบคุมดูแลที่ค่อนข้างสูง 

2. จดหมายทางตรง (Direct Mail) 

จดหมายทางตรงถูกใช้บ่อยมากสําหรับองค์กรการกุศล และองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรเพ่ือขอรับเงินบริจาค 

องค์ประกอบสําคัญในการจัดทําจดหมายทางตรง คือ การได้รายช่ือของกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเพราะจดหมายทางตรง

เป็นการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายแบบตัวต่อตัว โดยอาจจะเป็นการจัดส่งใบปลิวหรือจดหมายข่าวไปยังที่อยู่

ทางไปรษณีย์หรือส่งไปยังอีเมล์ ซึ่งข้อมูลอาจจะเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษของผลิตภัณฑ์ การประกาศเก่ียวกับกําหนดการ
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ลดราคาและการให้บริการพิเศษต่างๆ เป็นต้น นอกจากน้ัน ผู้ประกอบการยังสามารถที่จะเปิดช่องทางให้

กลุ่มเป้าหมายสมัครเพ่ือรับจดหมายข่าวอย่างสมํ่าเสมอได้  

จดหมายทางตรงจัดอยู่ในแผนที่การรับรู้กลุ่มที่ 2 เน่ืองจากมีต้นทุนในการจัดทําค่อนข้างสูงเพราะต้องทําการ

จัดพิมพ์และมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและการตอบกลับสูงแม้ว่าจะส่งได้ทั่วถึงแต่โอกาสในการตอบกลับมีตํ่ามาก ทั้งยังมี

ระดับการควบคุมและการจัดการทรัพยากรค่อนข้างสูง เน่ืองจากผู้ประกอบการต้องดูแลการออกแบบเน้ือหาและต้อง

คํานึงว่าจะจัดส่งให้ใครบ้าง เป็นจํานวนเท่าไรและจัดส่งเมื่อใด  

3. การตลาดทางตรงผ่านแคทตาล็อก (Catalogue Marketing) 

การตลาดทางตรงผ่านแคทตาล็อกเป็นรูปแบบที่ใช้กันมากผู้ประกอบการสามารถใช้แคทตาล็อก เมื่อต้องการ

แสดงสินค้าหลากหลายประเภทให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสท่ีจะสั่งซื้อจากแคทตาล็อก โดยกลุ่มเป้าหมายอาจจะมี

ขนาดเล็กและเป็นตลาดที่เข้าถึงได้ยาก ซึ่งจะทําให้สร้างยอดขายได้เพ่ิมขึ้น บ่อยคร้ังองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรจัดส่ง

แคทตาล็อกเก่ียวกับของที่ระลึกไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ซื้อของที่ระลึกและมีส่วนสนับสนุนการบริจาค แม้ว่าการ

จัดทําแคทตาล็อกจะมีต้นทุนสูงและการที่มีสื่อออนไลน์ออกมามากมายจะเป็นทางเลือกที่ธุรกิจใช้ แต่จากงานวิจัยของ 

United States Postal Service (USPS, 2004) พบว่า ธุรกิจที่จัดส่งแคทตาล็อกตามท่ีอยู่ทางไปรษณีย์มีโอกาสใน

การเพ่ิมยอดขายทางออนไลน์ขึ้นถึง 2 เท่าตัว 

การจัดทําแคทตาล็อกมีต้นทุนหลัก คือ ต้นทุนการผลิตเอกสารและการจัดส่งแต่เน่ืองจากมีอัตราการตอบกลับ

สูงกว่าแบบจดหมายทางตรงทําให้ต้นทุนในการใช้วิธีการน้ีไม่สูงมาก นอกจากน้ันการควบคุมดูแลทรัพยากรที่ใช้

ค่อนข้างตํ่าเพราะเพียงทําการจัดทําแคทตาล็อกเท่าน้ัน ดังน้ันการตลาดทางตรงผ่านแคทตาล็อกจัดอยู่ในตําแหน่งที่ 4 

ของแผนที่การรับรู้ 

4. การตลาดตอบกลับโดยตรง (Direct Response Marketing) 

 การตลาดตอบกลับโดยตรงเป็นรูปแบบของการตลาดทางตรงเพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ตรวจวัดความสัมพันธ์ที่

เป็นเหตุและเป็นผลระหว่างงบประมาณการโฆษณาและผลลัพธ์ของยอดขาย การตลาดตอบกลับเป็นการโฆษณาที่

ยินดีให้ลูกค้าที่สนใจติดต่อกลับผู้ขายได้โดยตรงในทันที เช่น ติดด่อผ่านเบอร์โทรฟรีหรือผ่านทางไปรษณีย์ การส่งสาร

กับลูกค้าอาจจะทําผ่านการโฆษณาผ่านสื่อทางโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสารและหนังสือพิมพ์แม้ว่าวิธีการตลาดแบบตอบ

กลับโดยตรงผ่านทางโทรทัศน์น้ีอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กเพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากแต่การใช้วิธีการนี้มีผลดี

สําหรับธุรกิจที่ไม่มีหน้าร้าน ไม่มีที่วางสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่รู้จักในตลาดสําหรับการตลาดผ่านสื่อวิทยุและ

สิ่งพิมพ์น้ันจะมีต้นทุนตํ่ากว่าและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้ามีเน้ือหาที่ดึงดูดใจลูกค้า 

โดยท่ัวไปแล้ว การตลาดตอบกลับโดยตรงต้องผ่านการพัฒนาและการส่งข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่น 

การส่งข้อมูลผ่านโทรทัศน์และวิทยุ จะต้องมีการจ้างนักแสดง มีอุปกรณ์ ห้องอัด และทีมผลิตผลงาน การควบคุม

ทรัพยากรและข้อมูลสําหรับโทรทัศน์และวิทยุถือว่ามีการควบคุมตํ่ากว่ารูปแบบการตลาดทางตรงแบบอ่ืน ดังน้ัน

การตลาดรูปแบบน้ีจึงอยู่ในแผนที่กลุ่มที่ 3 
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5. การตลาดผ่านโทรศัพท์ (Telephone Marketing) 

การตลาดผ่านโทรศัพท์ เป็นการใช้โทรศัพท์เพ่ือทําการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า การติดต่อสื่อสารแบบนี้

เป็นช่องทางหลัก ซึ่งนับได้ถึง 39% ของค่าใช้จ่ายในการทําการตลาดทางตรง และทําให้เกิด 36% ของยอดขาย 

การตลาดทางตรงแบบนี้เป็นที่รู้จักดีและคุ้นเคยสําหรับแต่ละครอบครัว ในปี 2005 The Direct Marketing 

Association พบว่า โทรศัพท์คือสื่อที่ได้รับการตอบกลับสูงที่สุด(DMA, 2005) การรณรงค์ของโทรศัพท์ที่ประสบ

ความสําเร็จขึ้นอยู่กับพนักงานขายที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี รายช่ือของผู้ที่จะโทรศัพท์ไปหาและการเตรียมบท

สนทนาที่มีประสิทธิภาพ วิธีน้ีมีต้นทุนในการดําเนินงานค่อนข้างสูง การจ้าง การฝึกและค่าตอบแทนของนักการตลาด

ผ่านทางโทรศัพท์มีต้นทุนที่แพงและยังติดในเร่ืองของกฎการสมัครไม่รับโทรศัพท์และบทลงโทษที่เพ่ิมขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติ

ตาม อย่างไรก็ตามพนักงานรับโทรศัพท์ได้รับการตรวจสอบ มีการวัดผลยอดขายที่ได้และมีการสอดส่องกระบวนการท่ี

ได้ดูแล ผู้ประกอบการควบคุมการใช้ทรัพยากรค่อนข้างมาก ย่ิงควบคุมมาก ย่ิงทําให้มีโอกาสในการพัฒนานักการ

ตลาดทางโทรศัพท์ให้มียอดขายสูงขึ้น ซึ่งจะทําให้บริษัทมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ันการตลาดแบบน้ีถูกจัดอยู่ในแผนผังที่ 

2 การตลาดผ่านทางโทรศัพท์จึงเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดใจของผู้ประกอบการ  

6. การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 

การใช้พนักงานขายเป็นการนําเสนอสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าโดยตรง ผ่านการนําเสนอ การสาธิต และ

การมีปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบตัวต่อตัว การใช้พนักงานน้ันมีต้นทุนสูงมากแต่เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพอย่างมากใน

การทําให้สินค้าและบริการได้เช่ือมโยงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง การใช้พนักงานขายในปัจจุบันช่วยในการสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี หน้าที่หลักของพนักงานขาย คือ การพยายามทําความเข้าใจความต้องการของ

ลูกค้าผ่านการสัมภาษณ์และทําการจับคู่ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าน้ัน เน่ืองจากต้นทุนในการใช้

วิธีการน้ีสูงมากและการควบคุมดูแลทรัพยากรที่ใช้ค่อนข้างสูง ดังน้ันการตลาดทางตรงผ่านการใช้พนักงานขายจึงจัด

อยู่ในตําแหน่งที่ 2 ของแผนที่การรับรู้ 

 

การบูรณาการของการตลาดทางตรง (Integrated Direct Marketing) 

รูปแบบของการตลาดทางตรงเหล่าน้ี ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถนําไปใช้ในการเข้าถึงตลาดเป้าหมาย 

อย่างไรก็ตาม วิธีการท่ีได้ผลสูงสุด คือ การบูรณาการหลายๆรูปแบบเข้าด้วยกัน การทําแบบน้ีจะช่วยเพ่ิมอัตราการ

ตอบกลับ ตัวอย่างเข่นถ้าใช้จดหมายทางตรงเพียงอย่างเดียว อาจจะได้รับการตอบกลับเพียงร้อยละ 2 เมื่อเพ่ิม

การตลาดทางตรงออนไลน์และการตลาดทางตรงผ่านโทรศัพท์ อัตราการตอบกลับสามารถเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 50 สิ่งที่

ต้องระมัดระวังสําหรับผู้ประกอบการ คือ การทําให้สมดุลระหว่างความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผลลัพธ์ที่จะได้ในการบูร

ณาการการตลาดทางตรงหลายๆรูปแบบ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้กรอบแนวคิดน้ันเพ่ือประเมินต้นทุนการนําไปใช้

และการควบคุมทรัพยากร ทั้งน้ีการตัดสินใจขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น 

ผู้ประกอบการที่มีงบประมาณจํากัดอาจจะเลือกการทําการตลาดทางตรงในแผนที่การรับรู้ตําแหน่งที่4 ด้วยข้อจํากัด

ของเงินทุนและพนักงาน ทางเลือกที่เสี่ยงน้อยที่สุด คือ การมีเครื่องพิมพ์เองเพ่ือผลิตแคทตาล็อกและส่งให้กับลูกค้า
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กลุ่มเป้าหมายหลักที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้า ในทางตรงกันข้ามผู้ประกอบการที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงอาจจะสนใจ

เลือกทําการตลาดทางตรงอยู่ในแผนที่ตําแหน่งที่3 ถ้าผู้ประกอบการมีงบประมาณ อาจจะจ้างพนักงานได้มากขึ้นและ

สามารถเปลี่ยนไปเลือกตําแหน่งที่ 2 เช่น จดหมายทางตรง การตลาดผ่านโทรศัพท์และการใช้พนักงานขาย 

 

สรุปท้ายบท 

 การตลาดสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ต่างใช้หลักการเดียวกับหลักการตลาดทั่วไป อย่างไรก็ดีสําหรับคํา

ว่าผู้ประกอบการนั้นต่างจะต้องหากระบวนการที่แปลกใหม่ที่จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ ในที่น้ีสําหรับผู้ประกอบการ

เพ่ือสังคมลูกค้าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ผู้ประกอบการต้องการให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

ทางอ้อม หรืออาจจะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดหารายได้จากวิธีการบริจาค หรือการสร้างความ

เช่ือมั่นในองค์กรเพ่ือสังคมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่างๆ ทั้งน้ีการตลาดสําหรับการประกอบการเพ่ือ

สังคม มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในกระแสสังคม ทั้งน้ีเทคโนโลยีในด้าน

อิเล็กทรอนิกส์ต่างเข้ามาช่วยในการให้ข้อมูล รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเช่ือ เพ่ือที่จะสามารถสร้างสรรค์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม 

 

คําถามทา้ยบท 

1. จงอธิบายความหมายของการตลาดเชิงการประกอบการ 

2. รูปแบบของส่วนประสมทางการตลาดขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่แตกต่างจากองค์กรขนาดเล็กของ

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมอย่างไร 

3. จงอธิบายขั้นตอนในการทําการตลาดของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

4. จงอธิบายข้อดีและข้อจํากัดของการทําการตลาดในรูปแบบของจดหมายทางตรง 

5. เพราะเหตุใดผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจึงควรใช้วิธีการทําการตลาดทางตรงแบบบูรณาการ 
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บทท่ี 11 

การลงทุนเพื่อสร้างผลลพัธ์ทางสังคม  

(Social Impact Investment) 

“การลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบท่ียิ่งใหญ่ เป็นแนวคิดที่ง่ายมาก 

มันคือการลงทุนที่ไม่เพียงแต่จะได้ผลกําไรจากการลงทุน  

แต่ยังมุ่งเน้นเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมด้วย” 

--Ronald Cohen and Matt Bannick 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงความหมายและความสําคัญของการลงทุนเพ่ือสรา้งผลลัพธ์ทางสังคม 

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบและแนวคิดของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 

3. เพ่ืออธิบายถึงประเภทของการลงทุนเพ่ือสังคมและความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวัดผลลพัธ์ทางสังคม 

 

บทนํา 

การลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม (Social Impact Investment: SII) เป็นรูปแบบการลงทุน
ขององค์กรเพ่ือการแก้ปัญหาสังคมโดยมีการวัดผลตอบแทนการลงทุนทางสังคมควบคู่กับการวัดผลตอบแทนการลงทุน
ทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรม (OECD, 2015) 

การลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมเน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการวัดผลเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการเกิดผลลัพธ์ทางสังคม แนวทางดังกล่าวถือว่ามีนัยอย่างมากในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เน่ืองจากความท้าทายในมิติเชิงสังคมที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่กองทุนภาครัฐ (public funds) ในหลายประเทศอยู่ภายใต้
แรงกดดัน จึงจําเป็นต้องมีวิธีการใหม่ๆในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในที่น่ี หมายถึง โมเดล
ใหม่ของความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน (public and private partnership)ในการวางแผนและกระจายการ
ลงทุนเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับโลก ระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งตัวนํานวัตกรรมไปสู่การแก้ปัญหา และเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการผลักดันให้
เกิดการวัดผลลัพธ์ทางสังคมให้เป็นรูปธรรมอันจะนําไปสู่การสนับสนุนเงินทุน และการขยายผลการแก้ปัญหาโดยใช้
นวัตกรรม (OECD, 2015) 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ประกอบด้วย ที่มาและ
วิวัฒนาการของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์เชิงสังคม นิยามของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม แนวคิดและระบบ
นิเวศน์ของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม คุณลักษณะของการลงทุนที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าการ
ลงทุนเป็นการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมหรือไม่ และความรู้พ้ืนฐานสําหรับการวัดผลลัพธ์ทางสังคมจากการ
ลงทุน 
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ที่มาและการพัฒนาของการลงทุนเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม  

การลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม เก่ียวข้องกับการลงทุนจากภาคเอกชนที่สร้างประโยชน์ต่อ
สาธารณะ นักลงทุน (Investors) มีหลายประเภทต้ังแต่ผู้ที่เต็มใจให้เงินทุนแก่องค์กรที่ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้
ไปจนถึงการลงทุนที่หวังผลตอบแทน แต่ทั้งหมดนี้มีความสนใจต่อการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม การขยายตัวของ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprises) ในหลายปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้เกิดการลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบ
เชิงบวกทางสังคม เน่ืองจากวิสาหกิจเพ่ือสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการทํางานอย่างมีนวัตกรรมเพ่ือการแก้ปัญหา
สังคม องค์กรเหล่าน้ีก็ต้องการเงินทุนเพ่ือสร้างการเติบโตแต่กลับเผชิญอุปสรรคย่ิงกว่าธุรกิจสายหลัก ดังน้ันการลงทุน
เพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมจึงเป็นเสมือนทางออกให้กับองค์กรเหล่าน้ี (OECD, 2015) 

คําว่า Social Investment เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดย the United Kingdom’s Social Investment 
Taskforce และในขณะน้ันถูกใช้อย่างจํากัดในแถบยุโรป จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2013 สหราชอาณาจักรมีการจัด G8 
Social Impact Investment Forum จึงได้เริ่มมีการใช้คําว่า Social Impact Investment และได้มีการให้นิยามว่า 
เป็นการลงทุนในธุรกิจและองค์กรเพ่ือสังคมทั้งในทางตรงและรูปแบบกองทุน โดยเป็นไปเพ่ือการสร้างผลลัพธ์ทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่สามารถวัดได้ควบคู่กับผลตอบแทนทางการเงิน (OECD, 2015) 
 
คํานิยาม (Definitions) 

การลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Investment) มีผู้ให้คําจํากัดความของการลงทุนเพ่ือ
สร้างผลลัพธ์ทางสังคมไว้หลากหลาย ในที่น้ีจะขอยกตัวอย่างคํานิยามมาบางส่วน ดังต่อไปน้ี 
 

O’Donohue และคณะ (2010) ได้ให้คําจํากัดความของ Impacts investments ว่า เป็นการลงทุนที่มีความ

ต้ังใจในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกมากกว่าการได้ผลตอบแทนทางการเงิน  

 

Impact investment are “investments intended to create positive impact beyond financial 

returns” (O’Donohue et al., 2010).  

 

Social Impact Investments are “those that intentionally target specific social objectives 
along with a financial return and measure the achievement of both. This requires a paradigm shift 
in capital market thinking, from two-dimensions to three. By bringing a third dimension, impact, to 
the 20th century capital market dimensions of risk and return, impact investing has the potential 
to transform our ability to build a better society for all.”(socialimpactinvestment.org,2014) 

Social impact investment is “a transaction between an investor and investee in a social 
area, targeting beneficiaries in need. Beneficiaries targeted should be at risk populations and the 
good provided should have a mix of public and private good characteristics. These transactions are 
often made using intermediaries. The investees in the transaction should, at least, inscribe a 
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compulsory reporting clause of its social activity in the statutes, as well as provide a formal 
evaluation of social impact. In parallel, the investor should, at least, have a compulsory reporting 
clause for social impact investments and have return expectations above or equal to zero, but not 
above the market rate of return (actual return may be higher).” OECD (2015) 

การลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม (Social Impact Investment) หมายถึง การนําเงินไปลงทุน
ที่นอกเหนือจากการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน เป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นสร้างผลเชิงบวกของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบเชิงลบ โดยเน้นการขยายผลให้เกิดในระยะยาว (Creative Thailand, 2559) 

เป็นที่น่าสังเกตว่า นิยามท่ีได้ยกตัวอย่างมาข้างต้น มีความหมายที่คล้ายคลึงกัน และเน้นคุณลักษณะการ
คาดหวังต่อผลลัพธ์ทางสังคมควบคู่กับผลตอบแทนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เพ่ือความสมบูรณ์ของเน้ือหาในบทน้ี จะ
ขออ้างอิงนิยามของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมจาก OECD (2015) น่ันคือ  

 

Social Impact Investment เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ลงทุนและองค์กรผู้ได้รับเงินลงทุนในงานที่มุ่งเน้นด้าน

สังคม โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์หมายถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยสิ่งที่ทําควรผสมผสานไปด้วยคุณลักษณะที่ดีของงานทาง

ภาครัฐและเอกชน ข้อตกลงทางการเงินดังกล่าว โดยส่วนใหญ่จะทําผ่านองค์กรตัวกลาง โดยผู้ได้รับเงินจากข้อตกลง

จะต้องทํารายการเพ่ือแจ้งการประกอบกิจกรรม และทําการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ในขณะที่ผู้ลงทุนต้องรายงาน

ผลการลงทุนและกําหนดผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นบวกแต่ไม่เกินอัตราผลตอบแทนตลาด (แต่มีความเป็นไปได้ที่

ผลตอบแทนที่เกิดจริงในการดําเนินกิจกรรมอาจสูงกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด) (OECD, 2015) 

 

สําหรับนักลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม (Social impact investor) หมายถึง นักลงทุนที่มีความต้ังใจใน
การสร้างสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกกับสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมากกว่าวัตถุประสงค์ของการดําเนินธุรกิจ
กระแสหลัก (Best และ Harji, 2013) 
 
การลงทุน (Investment) กับการลงทุนเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Investment) 

ก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียดของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ผู้เรียนควรทําความเข้าใจถึงความ
หลากหลายและลักษณะของการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 11-1 จะเห็นว่าการลงทุนมีวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างในหลายรูปแบบ ต้ังแต่การเน้นเฉพาะผลตอบแทนทางการเงิน ไปจนถึงการเน้นเฉพาะผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ลงทุน ในส่วนของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม จะอยู่กึ่งกลางระหว่างการลงทุนทั้งสองประเภทน้ี 
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รูปที่ 11-1 ลักษณะของเงินทุนและการลงทนุ (ที่มา OECD,2015) 

 

กรอบความคดิของการลงทุนเพื่อสรา้งผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Investment Market Framework) 

OECD (2015) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการลงทุนเพ่ือสร้างผลกระทบทางสังคมว่าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ ประเด็นทางสังคม (Social needs) อุปสงค์ (Demand-side) อุปทาน (Supply-side) และองค์กร
ตัวกลาง (Intermediaries) ทั้งน้ียังมีปัจจัยแวดล้อมที่มีจะช่วยเก้ือหนุนให้ระบบการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบโครงสร้างสังคม กฎหมายภาษี ระเบียบและมาตรการทางสิ่งแวดล้อม และการพัฒนากลไก
ตลาดการเงิน ดังแสดงในรูปที่ 11-2 

 
รูปที่ 11-2 แนวคิดการลงทุนเพ่ือสร้างผลลพัธ์ทางสังคม (ดัดแปลงจาก OECD, 2015) 
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ระบบนิเวศของการลงทุนเพือ่สร้างผลลพัธท์างสงัคม 

ในระบบนิเวศของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ นัก

ลงทุน องค์กรกลาง กลไกทางการเงิน ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมและผู้ได้รับผลประโยชน์ ดังแสดงในรูปที่  

11-3 

 
รูปที่ 11-3 องค์ประกอบของระบบการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม  

ที่มา: Worthstone(2015) 

 

คุณลักษณะของการลงทุนเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม(Characteristics of Social Impact Investment) 

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม มีความแตกต่างกับการลงทุนในธุรกิจกระแส

หลักหรือการลงทุนแบบบริจาคโดยไม่หวังผลตอบแทนทางการเงิน ดังน้ันการจะระบุว่าการลงทุนใดก็ตาม จัดว่าเป็น

การลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมหรือไม่ สามารถพิจารณาได้โดยใช้แนวทางของ OECD (2015) โดยพิจารณาจาก

คุณลักษณะ7 ประการ ดังแสดงในรูปที่ 11-4 โดยทั้ง 7 คุณลักษณะถือว่ามีความจําเป็นต่อการอธิบายถึงการเป็น 

Social Impact Investmentดังน้ันข้อตกลงทางการเงินหรือการลงทุนใดๆจะสามารถพิจารณาว่าเป็นการลงทุนเพ่ือ

ผลลัพธ์ทางสังคมก็ต่อเมื่อข้อตกลงนั้นสามารถอธิบายคุณลักษณะทั้ง 7 ประการได้อย่างชัดเจน 
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รูปที่11-4 คุณลักษณะของการลงทุนเพ่ือผลลัพธ์ทางสังคม (ดัดแปลงจาก OECD, 2015) 

 

1. ประเด็นทางสังคม (Social Target Areas)  

ประเด็นทางสังคมท่ีเป็นเป้าหมาย หมายถึงความต้องการของสังคมซึ่งการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ ตารางที่ 11-1 แสดงความหลากหลายของประเด็นสังคมท่ีมีศักยภาพในการพิจารณาการ

ลงทุน ใน 3 เรื่องแรก ได้แก่ ชุมชน วัฒนธรรม และศิลปะ มักได้รับการสนับสนุนในแบบการให้ทุนหรืองานสงเคราะห์

โดยทั่วไป (typical philanthropy) ใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน นํ้าและการ

สุขาภิบาล การเข้าถึงบริการทางการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทําได้จากการลงทุนของกลุ่มธุรกิจกระแส

หลัก (mainstream business) ดังน้ันการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมจึงขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อตกลงซึ่งอาจมี

ได้หลายแบบตามพ้ืนที่ในการให้บริการ 
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    ตารางที่ 11-1 คุณลักษณะของประเด็นทางสังคมที่เป็นเป้าหมาย 

คุณสมบัติ คุณลักษณะของคุณสมบัติ 
ความ

เหมาะสม 

1. ประเด็นทาง

สังคมที่เป็น

เป้าหมาย 

งานสงเคราะห์โดยทั่วไป ชุมชน 

วัฒนธรรม 

ศิลปะ 

 

การลงทุนเพ่ือสร้าง

ผลกระทบเชิงบวกทางสังคม 

ผู้สูงวัย 

ผู้ด้อยโอกาส 

สุขภาพ 

เด็กและครอบครัว 

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย 

สถานที่พักอาศัยที่สามารถเข้าถึงได้ 

การว่างงาน 

การศึกษาและอบรม 

พิจารณา 

พิจารณา 

พิจารณา 

พิจารณา 

พิจารณา 

พิจารณา 

พิจารณา 

พิจารณา 

อ่ืน ๆ ที่ใกล้เคยีงกับธุรกิจ

กระแสหลกั 

เกษตรกรรม 

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

นํ้าและการสุขาภิบาล 

การเข้าถึงบริการทางการเงิน 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

 

2. ประเภทของผู้ได้ประโยชน์ (Beneficiary Context) 

ในการดําเนินงานเพ่ือสร้างผลลัพธ์ต่อสังคม ผู้ได้รับประโยชน์หมายถึงผู้ได้รับการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจาก

การลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ ซึ่งอาจเป็นปัจเจก กลุ่มประชากร หรือหมายถึงชุมชนที่ผู้ได้รับประโยชน์อยู่อาศัย อย่างไรก็

ตามต้องมีการกําหนดลักษณะของผู้ได้รับประโยชน์ให้ชัดเจน ในบริบทของกิจการเพ่ือสังคม กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จะ

หมายถึงผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ดังแสดงในตาราง 11-2  
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   ตารางที่ 11-2 คุณลักษณะของลักษณะผู้ได้รับประโยชน์ 

คุณสมบัติ คุณลักษณะของคุณสมบัติ 
ความ

เหมาะสม 

3. ลักษณะผู้

ได้รับ

ประโยชน์ 

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

 

สถานะทางสังคม 

 

 

 

 

สถานที่ต้ัง 

 

 

รายรับ 

 

อายุ 

ลักษณะครอบครัว 

อ่ืนๆ 

 

ด้อยพัฒนา 

กําลังพัฒนา 

พัฒนาแล้ว 

 

 

พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่พิจารณา 

 

3. Good/Service 

สินค้าหรือการบริการที่เกิดขึ้นจากกิจการเพ่ือสังคม จะต้องมีการส่งมอบผลงานที่สะท้อนสิ่งที่ตอบประเด็น

ทางสังคมที่กําหนดไว้ โดยผลงานที่เกิดขึ้นควรสะท้อนสองมิติ คือ การเกิดผลลัพธ์ทางสังคมต่อปัจเจกหรือประชาคม

ในรูปแบบการทําให้ชีวิตดีขึ้นและการส่งมอบสิ่งที่ตอบประเด็นสังคมที่ต้องการเพ่ือช่วยลดต้นทุนหรือเพ่ิมประสิทธิผล

ของงานหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าการวิเคราะห์ผลลัพธ์และประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 11-3 ยกตัวอย่างเช่น 

 หากการใช้ประโยชน์จากงานก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมในระดับปัจเจกและไม่เกิดการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในเชิงระบบ ถือว่า เป็นแบบเอกชน เพราะสัดส่วนผลท่ีได้รับต่อการลงทุนอยู่ในขอบเขต

จํากัดเฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน 

 หากการใช้ประโยชน์จากงานก่อให้เกิดประสิทธิภาพในระดับปัจเจกแต่มีผลตอบแทนทางสังคมต่อ

ประชาคม อาจสามารถพิจารณาเป็นการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่อาศัยใน

ราคาที่เหมาะสม ถือว่าเป็นการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมต่อปัจเจก และยังทําให้เกิดประสิทธิภาพเชิงระบบ

ด้วย เช่น ลดอัตราการเกิดอาชญากรรม ลดงบประมาณสําหรับผู้ต้องโทษ เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น Social Impact Bond (SIB) ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิด “pay for success” ที่อนุญาตให้มี

การกําหนดผลลัพธ์ที่มีการพิจารณาผลกระทบภายนอก (Externalities) เช่น Development Impact Bond (DIB) ที่
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ลงทุนเพ่ือแก้ปัญหาไข้มาลาเรียในประเทศ Mozambique ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการลดอัตราการเกิดโรคอย่าง

น้อย 30% ซึ่งถือว่า DIB พิจารณาทั้งผล (output) ที่เกิดในระดับปัจเจก และระดับของสุขภาพเชิงระบบด้วย 

    ตารางที่ 11-3 อธิบายผลตอบแทนทางสังคมและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (ทีม่า OECD, 2015) 

ระดับของความเป็นสาธารณะ ผลลัพธ์ในระดับปัจเจกหรือระบบ 

ประสิทธิภาพของปัจเจกที่เกิด ประสิทธิภาพของระบบที่เกิด 

ผลลัพธ์ทางสังคมต่อปัจเจก private Social Impact Investment 

ผลลัพธ์ทางสังคมต่อประชาคม Social Impact Investment public 

 

ในส่วนของการพิจารณาคุณลักษณะของการเป็นการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม จากคุณสมบัติของ

ความเป็นสาธารณะ สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 11-4 โดยการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม จะมีความผสมผสาน

ของทั้งลักษณะงานภาครัฐ/สาธารณะและเอกชน  

    ตารางที่ 11-4 คุณลักษณะของงานหรือบริการ (ที่มา OECD, 2015) 

คุณสมบัติ คุณลักษณะของคุณสมบัติ ความเหมาะสม 

4. Good/Service 
ระดับของความเป็น

สาธารณะ 

สาธารณะ (public) 

Social Impact Investment 

เอกชน (private) 

ไม่พิจารณา 

พิจารณา 

ไม่พิจารณา 

 

5. สิ่งที่องค์กรต้องการส่งมอบ (Delivery Organization Intent) 

ความมุ่งมั่นขององค์กรถือเป็นคุณสมบัติที่สําคัญในการระบุความเป็นการลงทุนเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม 

โดยอาจพิจารณาจากการมีพันธกิจหรือเป้าหมายขององค์กรต่อการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมท่ีชัดเจน ทั้งน้ีการเขียนพันธ

กิจเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถนํามาพิจารณาได้ว่าการลงทุนขององค์กรน้ันเป็นการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทาง

สังคม ต้องดูไปจนถึงแนวปฏิบัติและความพยายามขององค์กรในการสร้างให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่สะท้อนถึงสิ่งที่

กล่าวไว้ในพันธกิจด้วย 

การแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ชัดเจนอาจทําได้ในรูปแบบของการทํารายงานที่ได้รับการยอมรับของ

ผลลัพธ์ทางสังคมจากการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานพัฒนา

เครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์และให้การรับรองกับบริษัทที่นําไปใช้ว่าเป็นองค์กรที่ลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 

อย่างไรก็ตามบางบริษัทที่ได้รับการรับรองอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามของการลงทุนเพ่ือผลลัพธ์ทาง

สังคมก็ได้  
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การมีข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ถือเป็นการบ่งช้ีความมุ่งมั่นขององค์กรต่อเป้าหมายทางสังคมอย่าง

ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น Financing Agency for Social Entrepreneurship (FASE) ในประเทศเยอรมัน ทํางาน

ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในการระดมเงินทุน โดยให้ FASE บริหารจัดการสัญญาที่เก่ียวข้องทางการเงิน ซึ่งได้ระบุไว้เป็น

เอกสารทางกฎหมายอย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันการทํางานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ทั้งน้ี เป็นสิ่งสําคัญในการแยกความแตกต่างของความมุ่งมั่นจากการกิจกรรมขององค์กรเพ่ือเป็นการจํากัด

ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative externalities) ที่อาจเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจ โดยกิจกรรมดังกล่าวควร

พิจารณาเป็นเพียงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility) เท่าน้ันและไม่ควรเป็นการลงทุน

เพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 

     ตารางที่ 11-5 อธิบายคุณลักษณะของความมุ่งมั่นขององค์กร (ที่มา OECD, 2015) 

คุณสมบัติ คุณลักษณะของคุณสมบัติ ความเหมาะสม 

4. ความมุ่งมั่นของ

องค์กร 

เกิดผลลัพธ์ทางสังคมโดยไม่ได้กําหนดไว้ (incidental social 

outcome) 

มีพันธกิจต่อสังคม (social mission intent) 

มีการทํารายงานที่ได้รับการยอมรับ (compulsory report) 

การได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก (seek or 

obtain) external certification or label 

ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (legally binding 

constraint) 

ไม่พิจารณา 

 

ไม่พิจารณา 

พิจารณา 

พิจารณา 

 

พิจารณา 

 

6. ความสามารถในการวัดผลลัพธ์ทางสังคม (Measurability of Social Impact) 

นักลงทุนเพ่ือสังคมควรต้องพิจารณาถึงการวัดผลลัพธ์ทางสังคมและผลลัพธ์ทางการเงินเพ่ือประกอบในการ

ตัดสินใจ โดยการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสามารถทําได้ทั้งในแบบเชิงคุณภาพ (qualitative) เช่น การปรับปรุงด้าน

สุขภาพ และการประเมินในเชิงปริมาณ (quantitative) เช่น การเพ่ิมจํานวนของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา หรือการ

แปลงผลลัพธ์ออกมาในรูปของตัวเงิน เช่น การแปลงการปรับปรุงด้านสุขภาพเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการ

รักษาพยาบาล ตารางที่ 11-6 อธิบายถึงคุณลักษณะของความสามารถในการวัดผลลัพธ์ทางสังคม 
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     ตารางที่ 11-6 อธิบายคุณลักษณะของความสามารถในการวัดผลลัพธ์ทางสังคมได้ (ที่มา OECD, 2015) 

คุณสมบัติ คุณลักษณะของคุณสมบัติ ความเหมาะสม 

5. ความสามารถใน

การวัดผลลัพธ์ทาง

สังคมได้ 

ไม่มีการวัดผล 

มีการวัดผลแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีการรายงานตัวเลข 

มีการวัดผลแบบเป็นทางการ แต่ไม่มีการรายงานตัวเลข 

มีการวัดผลแบบเป็นทางการ และมีการรายงานตัวเลข 

ไม่พิจารณา 

ไม่พิจารณา 

พิจารณา 

พิจารณา 

 

7. ความมุ่งม่ันของนักลงทุน (Investor Intent) 

ความมุ่งมั่นของนักลงทุนเพ่ือสังคม เป็นอีกหน่ึงคุณสมบัติที่สะท้อนถึงการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 

อย่างไรก็ตามนักลงทุนก็สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้ถึงแม้ไม่ได้ระบุเอาไว้ต้ังแต่แรกแต่ในกรอบคุณลักษณะน้ีจะ

ไม่นํามาพิจารณาว่าเป็นการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ตารางที่ 11-7 อธิบายถึงคุณลักษณะของความมุ่งมั่นของ

นักลงทุนในการพิจารณาถึงการเป็นการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 

     ตารางที่ 11-7 อธิบายคุณลักษณะของความมุ่งมั่นของนักลงทุน (ทีม่า OECD, 2015) 

คุณสมบัติ คุณลักษณะของคุณสมบัติ ความเหมาะสม 

6. ความมุ่งมั่นของนัก

ลงทุน 

เกิดผลลัพธ์ทางสังคมโดยไม่ได้กําหนดไว้ (incidental social 

outcome) 

พันธกิจต่อสังคมได้ถูกกําหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

(social intent expressed in statement) 

มี ก า รทํ า ร า ย ง านที่ ไ ด้ รั บ ก า รยอม รับ  ( compulsory 

reporting) 

ทําตามข้อตกลงที่มีผลผกูพันทางกฎหมาย (legally binding 

constraint) 

ไม่พิจารณา 

 

ไม่พิจารณา 

 

พิจารณา 

พิจารณา 

 

8. ความคาดหวังในผลตอบแทน (Return Expectation) 

ความคาดหวังในผลตอบแทนของนักลงทุนเป็นอีกลักษณะหน่ึงในการกําหนดคุณลักษณะของการลงทุนว่า

เป็นการลงทุนเพ่ือผลลัพธ์ทางสังคม การบริจาค (donation) เป็นตัวอย่างของการลงทุนที่ไม่ได้คาดหวังการได้รับ

ผลตอบแทน ซึ่งสําหรับบริบทน้ีจะไม่พิจารณาว่าเป็นการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ในขณะเดียวกันการ

คาดหวังต่อผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนตลาดก็ไม่พิจารณาว่าเป็นการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

เช่นกันเพราะถือว่าไม่ต่างกับการทําธุรกิจกระแสหลัก อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่ผลตอบแทนจากการลงทุนเพ่ือ
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สังคมจะสูงกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด เพียงแต่ไม่ได้เป็นความมุ่งหวังของนักลงทุน ตารางท่ี 11-8 อธิบาย

คุณลักษณะและการพิจารณาลักษณะความคาดหวังในผลตอบแทนจากการลงทุน 

     ตารางที่ 11-8 อธิบายคุณลักษณะของความคาดหวังในผลตอบแทน (ที่มา OECD, 2015) 

คุณสมบัติ คุณลักษณะของคุณสมบัติ ความเหมาะสม 

7. ความคาดหวังใน

ผลตอบแทน 

การบริจาคหรือให้โดยไม่หวังผลตอบแทน (Grants) 

คืนทุน (Return of capital) 

ผลกําไรน้อยกว่าหรือเท่ากับอัตราผลตอบแทนตลาด (Profit 

<= market RR) 

ผลกําไรมากกว่าอัตราผลตอบแทนตลาด (Profit > market 

RR) 

ไม่พิจารณา 

พิจารณา 

พิจารณา 

 

ไม่พิจารณา 

 

ตัวอย่างการลงทุนเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสงัคม 

จากที่ได้อธิบายถึงนิยามของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ระบบนิเวศของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์

ทางสังคม รวมถึงคุณลักษณะของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในเน้ือหาข้างต้นแล้ว ผู้เรียนจําเป็นต้องศึกษา

ผู้ประกอบการเชิงสังคมหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยเฉพาะรูปแบบของการระดมทุนเพ่ือการดําเนินกิจกรรม เพ่ือให้

เข้าใจถึงกลไกของการดําเนินกิจกรรมทางการเงินและการลงทุน ตารางที่ 11-9 ได้รวบรวมตัวอย่างของการลงทุนเพ่ือ

สร้างผลลัพธ์ทางสังคมไว้ส่วนหน่ึง ผู้เรียนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากเอกสารอ้างอิงในการทําความเข้าใจเพ่ิมเติม 

ตาราง 11-9 สรุปตัวอย่างของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในประเทศต่างๆ 

ชื่อของการลงทุนเพื่อ

สร้างผลลพัธท์างสงัคม 

(SII) 

ประเทศ คําอธบิายเก่ียวกับกิจการเพือ่สังคม เอกสารอ้างอิง 

Bristol Together 

(BT) Bond 

สหราช

อาณาจักร 

ให้การอบรมและจ้างงานแก่ผู้พ้นโทษ

โดยการปรับปรุงอาคาร 

Worthstone(2015) 

Real Letting 

Property Fund 

(RLPF) 

สหราช

อาณาจักร 

ให้เช่าที่พักอาศัยสําหรับผู้ไรท้ี่อยู่

อาศัย 

Worthstone(2015) 

Peterborough Social 

Impact Bond 

สหราช

อาณาจักร 

ให้การบําบัดแก่ผู้พ้นโทษเพ่ือป้องกัน

การกลับไปสู่วงจรเดิม 

Worthstone(2015) 

Goodstart Early ออสเตรเลีย ให้บริการการศึกษาช่วงก่อนวัยเรียน Ernst & Young, 
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ชื่อของการลงทุนเพื่อ

สร้างผลลพัธท์างสงัคม 

(SII) 

ประเทศ คําอธบิายเก่ียวกับกิจการเพือ่สังคม เอกสารอ้างอิง 

Learning (2016) 

STREAT ออสเตรเลีย ให้การอบรมและอาชีพแก่วัยรุ่นหญิง

และชายที่เป็นกลุ่มเปราะบาง 

Ernst & Young, 

(2016) 

Rikers Island Social 

Impact Bond 

สหรัฐอเมริกา ให้การพัฒนาด้านทักษะการเข้า

สังคม การรับผิดชอบต่อตนเอง และ

การตัดสินใจแก่วัยรุ่นที่ถูกคุมตัวคุก 

New York City’s Rikers Island  

Ernst & Young, 

(2016) 

Newpin Social 

Benefit Bond 

ออสเตรเลีย ให้การดูแลเด็กอายุ 12-18 เดือน

และการบําบัดแก่ผู้ปกครองเพื่อสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยใน

ครอบครัว 

Ernst & Young, 

(2016) 

 

การวัดผลลัพธ์ (Measuring Impact) 

จากนิยามของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมท่ีได้อธิบายในส่วนแรกของเน้ือหาบทน้ีจะเห็นได้ว่าการวัด

หรือประเมินผลลัพธ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่ทั้งนักลงทุนและผู้รับทุนต้องปฏิบัติ ในส่วนของผู้รับทุน การวัดผลลัพธ์ทาง

สังคมเป็นประโยชน์ในการสะท้อนถึงผลการดําเนินกิจกรรมว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ รวมถึงการ

สะท้อนถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานในรูปผลตอบแทนทางการเงินขององค์กร ในส่วนของนักลงทุน การวัดผลลัพธ์

ทางสังคมจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจลงทุนซึ่งเคร่ืองมือสําหรับการวัดผลลัพธ์ทางสังคมน้ันมีอยู่อย่างหลากหลาย โดย

Best และHarji (2013) ได้แบ่งเคร่ืองมือดังกล่าวออกได้เป็น 3 ประเภทหลักได้แก่  

1. Process methods เป็นวิธีที่เน้นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผล (outputs) ตัวแปร

(variables) หรือตัวช้ีวัด (indicators) ตัวอย่างของเคร่ืองมือในกลุ่มน้ีได้แก่ 

 Acumen fund’s best alternative charitable option 

 Pacific community ventures’ (PVC) social return assessment 

 Sustainable livelihoods 

 Endeavor’s impact assessment dashboard 

 Global impact investing rate system (GIIRS) 
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 Impact reporting and investment standards (IRIS) 

2. Impact methods เป็นวิธีการที่เช่ือมกับผลและผลลัพธ์และพยายามท่ีจะหาการพัฒนาของผลลัพธ์จาก

ทางเลือกใหม่ๆโดยทั่วไปมักจะพบวิธีการที่พยายามเน้นที่ผลมากกว่าผลลัพธ์ ถึงแม้ว่าการเน้นที่ผลลัพธ์จะมี

ความสําคัญมากกว่าในการวัดคุณค่าทางสังคมจากการลงทุน ตัวอย่างเครื่องมือการวัดผลลัพธ์ทางสังคมใน

กลุ่มของ Impact method ได้แก่  

 Theory of change เป็นแผนภาพการอธิบายกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จาก

สมมติฐานที่นําไปสู่เป้าหมายระยะยาวที่ต้องการให้เกิด โดยเน้นที่กิจกรรมและผลที่ได้จากกิจกรรม 

3. Monetization methods เป็นการอธิบายผลลัพธ์ออกมาในรูปมูลค่าเงิน ซึ่งมีข้อดีคือช่วยให้องค์กร

สามารถอธิบายในรูปอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน(benefit-cost ratio) แล้วใช้ในการเปรียบเทียบ

ระหว่างกิจกรรมหรือโครงการได้ง่าย ตัวอย่างเคร่ืองมือการวัดผลลัพธ์ทางสังคมในกลุ่มน้ี ได้แก่ 

 Social return on investment (SROI) เป็นแนวทางในการวัดผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงินต่อหน่วยเงิน

ลงทุน วิธีน้ีเป็นการแปลงค่าผลลัพธ์ทางสังคม (social cash flows) ให้ออกมาเป็นในรูปตัวเงิน แล้ว

นํามาแปลงเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (net present value) เพ่ือคํานวณออกมาในรูปอัตรา

ผลตอบแทนต่อการลงทุน (benefit-cost ratio) หรือ อัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate of 

return) 

 Cost-Benefit Analysisเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนออกมาในรูปตัวเงิน 

และคํานวณออกมาเป็นมูลคา่ปัจจุบันสุทธิ (net present value), อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการ

ลงทุน หรือ 

 Social capital partners’ socially adjusted interest rate 

อย่างไรก็ตาม Best และ Harji (2013) ได้ต้ังข้อสังเกตว่าการวัดผลลัพธ์ทางสังคมยังนับเป็นความท้าทาย

สําหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ อันเน่ืองมาจากหลากหลายประเด็น เช่น i) ความหลากหลาย (Diversity) ทางความคิด 

ความเข้าใจ และความคาดหวังของกลุ่มนักลงทุนเอง ii) การทําให้เป็นมาตรฐาน (Standardization)iii) กําลังและ

ต้นทุนของผู้ประกอบการสังคมที่มีจํากัด (Capacity and cost) และ iv) โลจิสติกส์ (Logistics) ซึ่งในที่น้ีหมายถึง การ

เก็บข้อมูลและการเลือกใช้ข้อมูล สําหรับรายละเอียดของการวัดผลลัพธ์ทางสังคม จะได้กล่าวโดยละเอียดต่อไปในบท

ที่ 12 
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สรุปทา้ยบท 

การลงทุนมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างในหลายรูปแบบ ต้ังแต่การเน้นเฉพาะผลตอบแทนทางการเงิน ไปจนถึง

การเน้นเฉพาะผลลัพธ์ที่เกิดจากการลงทุน ในส่วนของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม  )Social Impact 

Investment  (จะอยู่ก่ึงกลางระหว่างการลงทุนทั้งสองประเภทน้ี การลงทุนเพ่ื อสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม เป็น

การนําเงินไปลงทุนที่นอกเหนือจากการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เป็นการลงทุนที่มุ่งเน้นสร้างผลเชิงบวกของ

สังคมและสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบเชิงลบ โดยเน้นการขยายผลให้เกิดในระยะยาว  )Creative Thailand, 

2559   (การลงทุนเพ่ือสร้ างผลลัพธ์ทางสังคมน้ันประกอบไปด้วย 7 คุณลักษณะ คือประเด็นทางสังคม ลักษณะของผู้

ได้รับประโยชน์ งานหรือบริการ สิ่งที่องค์กรต้องการส่งมอบ สิ่งที่นักลงทุนต้องการ ผลลัพธ์ทางสังคมที่สามารถวัดได้ 

และความคาดหวังในผลตอบแทน การวัดผลลัพธ์ทางสังคมสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินกิจกรรมว่าเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ และทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานในรูปผลตอบแทนทางการเงินของ

องค์กร ซึ่งเคร่ืองมือสําหรับการวัดผลลัพธ์ทางสังคมน้ันมีอยู่ 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ Process Methods, Impact 

Methods, และ Monetization Methods  

 

คําถามทา้ยบท 

1. จงอธิบายความแตกต่างของการลงทุนและการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคม 

2. ให้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของการลงทุนในธุรกิจกระแสหลัก การให้เงินบริจาค และการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์

ทางสังคม แลว้อธิบายความแตกต่างของการลงทุนทั้งสามประเภท โดยใช้แนวคิดคุณลักษณะทั้ง 7 ประการ

ของ OECD   

3. ให้เลือกตัวอย่างกรณีศึกษาประมาณ 2-3 กรณี เพ่ือทําการทบทวนรูปแบบของการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์

ทางสังคม โดยเฉพาะรูปแบบกลไกการเงินระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในระบบของการลงทุนเพ่ือสังคม
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บทท่ี 12 

เครื่องมือวัดผลกระทบทางสังคม 

(Social Impact Measurement Tools) 

 “ การวัดผลลพัธ์ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จะช่วยกิจการในการ

พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีสว่นได้เสีย ในแง่การรับฟังความต้องการของ

พวกเขา และกจิการสามารถที่นําเสนอผลกระทบจากงานที่เกิดขึ้นกับชีวิต

ความเป็นอยู่ และดารมุ่งหมายที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน” 

--Maeve Monaghan, Director, NOW Project 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเข้าใจถึงความสําคัญในการวัดผลกระทบทางสังคมและความจําเป็นที่ผู้ประกอบการควรตระหนักในการ

วัดผลลัพธ์ทางสังคม 

2. เพ่ือทราบถึงขั้นตอน เครื่องมือและวิธีการวัดผลลัพธ์ทางสงัคมจากการลงทุน   

3. เพ่ือให้ทราบถึงการรายงานผลลัพธ์/ผลกระทบทางสังคมจากการลงทุน 

 

บทนํา 

กิจการให้ความสําคัญในการจัดเก็บรวมรวมผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมและแสดงต่อเน่ืองให้เห็นถึง
ความสําคัญของกิจการต่อภาคส่วนต่างๆในระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ อันจะทําให้กิจการมีภาพลักษณ์การเป็นที่ต้องการ
ในสังคม/ชุมชน ซึ่งจะช่วยในการระดมทุนหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของผู้ประกอบการได้ โดยผลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ดําเนินกิจกรรม ส่วนหน่ึงจะแสดงผ่านผ่านงบกําไรขาดทุน (Profit and Loss) อันเป็นการแสดงผลลัพธ์การแสวงหา
กําไรของผู้ประกอบการ ซึ่งจะแสดงต่อผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ี และหน่วยงานของภาครัฐเป็นสําคัญ  

อย่างไรก็ดี งบกําไรขาดทุนดังกล่าว เป็นรายงานที่สะท้อนภาพการดําเนินงานเชิงธุรกิจเพียงด้านเดียวของ
ผู้ประกอบการ ในขณะที่กิจการอาจมีการดําเนินงานเพ่ือตอบพันธกิจด้านอ่ืนๆได้ ดังน้ัน ผู้ประกอบการบางส่วนเร่ิมมี
การเก็บรวบรวมผลลัพธ์ในการดําเนินธุรกิจต่อภาคส่วนอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจหรือเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder) โดยมูลค่าของผลลัพธ์จะพิจารณาทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งลักษณะของผลลัพธ์
อาจอยู่ในรูปผลกระทบหรือผลตอบแทนหรือประโยชน์หรือแม้กระทั้งมูลค่าในการดําเนินการหรือการทํากิจกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในกิจการที่มีพันธกิจหลักทางธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเชิงสังคม (Social Entrepreneur)หรือ
กิจการเพ่ือสังคม(Social Enterprise) 

เมื่อผู้ประกอบการเชิงสังคม กําหนดพันธกิจหลักขององค์กรในการดําเนินกิจกรรมที่มุ่งสร้างผลกระทบทาง
สังคม (Social Impact) อาทิ เพ่ิมการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือสังคมลดความยากจนในบางกลุ่มประชากรลดการใช้ขยะ
เพ่ิมงานทําเพ่ือผู้พิการ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะต้องทําการพิจารณาว่า ผลการดําเนินการของกิจการ 
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บรรลุพันธกิจในระดับใด ตรงกับวัตถุประสงค์/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์หรือไม่ รวมท้ัง
พิจารณาว่าการดําเนินการดังกล่าวแท้จริงสร้างผลเชิงลบหรือบวกอะไรท่ีคาดไม่ถึงหรือไม่ และควรปรับปรุงแก้ไข
โครงการ/กิจกรรมอะไร เพ่ือสร้างประโยชน์เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  

หากผู้ประกอบการเชิงสังคมมีความต้ังมั่นในการสร้างคุณค่าต่อสังคมหรือประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย กิจการ

ควรทราบขนาดผลกระทบทางสังคม ซึ่งสามารถดําเนินการโดยการวัดผลในมิติต่างๆรวมทั้งวิเคราะห์รายละเอียดของ

ผลลัพธ์และความคุ้มค่าในการลงทุน เพ่ือให้เกิดการรายงานผลเป็นรูปธรรม ครบถ้วนและเข้าใจง่าย โดยการวัดผลใน

รูปแบบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ก็เป็นหน่ึงในวิธีการที่ได้รับ

ความนิยมและง่ายต่อการเข้าใจ 

 

การวัดผลกระทบทางสังคม 

ในการวัดผลกระทบทางสังคม (Social impact) ในด้านต่างๆ ที่กิจการได้ดําเนินการ จะเปรียบเสมือนการ

คํานวณหา “มูลค่าเงินเทียบเท่า” (monetized value) ของผลกระทบเชิงสังคมแล้วนํามาเปรียบเทียบกับมูลค่า

ทางการเงินของเงินลงทุน (หรือในบางกรณีจะใช้ต้นทุน) ที่ใช้ไปในการดําเนินกิจการ เพ่ือพิจารณาว่า การลงทุน 1 

บาทของกิจการได้สร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าประมาณเท่าไร  

หากเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดทางการเงินจะพบว่า การพิจารณาผลได้ของกิจการจาการลงทุนจํานวน 1 บาท 

จะรู้จักกันในนาม ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ซึ่ง ROI จะหมายถึง ผลตอบแทนการ

ลงทุน คํานวณต่อหน่วยว่าเกิดผลตอบแทนเท่าไร เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กิจการสามารถประเมินว่าการลงทุนของ

กิจการในการดําเนินการมีความคุ้มค่าหรือไม่ ดังน้ัน การวัดผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการ

ลงทุน (Social Return on Investment: SROI)จะสามารถนําหลักการคํานวณ ROI มาประยุกต์ใช้ได้ อย่างไรก็ดี การ

วัดผล SROI จะมีความแตกต่างในส่วนที่ผลกระทบทางสังคมมิได้เป็นมูลค่าที่เป็นตัวเงินที่แท้จริงแต่เป็นการตีมูลค่า

เป็นตัวเงินอย่างใกล้เคียงที่สุดและเป็นการเช่ือมโยงคุณค่าของผลลัพธ์กับพันธกิจ/เป้าหมายของกิจการอย่างเหมาะสม 

SROI เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนอนาคตหรือทบทวนการดําเนินการในอดีตตลอดจน

สามารถวัดกระบวนการและกลยุทธ์ของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมได้  

 

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสังคม 

 สําหรับขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสังคม จะช่วยให้ผู้ประกอบการเชิงสังคมสามารถเห็นขอบเขตใน

การวิเคราะห์คุณค่าทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยสามารถเริ่มขั้นตอนการประเมินได้ ดังน้ี 
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ขั้นตอนที่ 1: การกําหนดขอบเขตและระบุผู้มีส่วนได้เสยี 

เมื่อผู้ประกอบการเชิงสังคมมีพันธกิจทางด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหลัก มีการดําเนินการตาม

พันธกิจที่เกิดขึ้นน้ันอาจมีทั้งด้านบวกและด้านลบกระทบต่อสังคม ดังน้ันการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวเน่ือง

โครงการจะเปรียบเสมือนการสร้างขอบเขตของการประเมินผลลัพธ์ที่มีความรอบคอบและครบถ้วน 

นิยามของผู้มีส่วนได้เสียจะกล่าวถึงนัยยะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือภาคส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจาก

การดําเนินงานของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทกิจการ ประเภท

การดําเนินการและมุมมองในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ดี โดยปกติของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

จะพิจารณาในกลุ่มพนักงาน (ทั้งในระดับบริหาร และปฏิบัติการ)กลุ่มลูกค้า (ทั้งในกลุ่มลูกค้าทางตรงและลูกค้า

ทางอ้อม)กลุ่มคู่ค้า กลุ่มผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ภาครัฐ ชุมชน และคู่แข่ง 

ตัวอย่างที่ 1 การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม อาทิ หากผู้ประกอบการเพ่ือสังคมรายหน่ึง เปิด

กิจการเป็นศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้พิการโดยมีวัตถุประสงค์ของกิจการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ พันธ

กิจหลักประการหน่ึงคือการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ (สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ, 2560)หากลองวิเคราะห์กลุ่มผู้

มีส่วนได้เสียของกิจการ สามารถแบ่งได้ดังน้ี 

1) กลุ่มผู้พิการที่สนใจมาทํางานในศูนย์บริการข้อมูล 

2) กลุ่มครอบครัวของผู้พิการ 

3) กลุ่มผู้ว่าจ้างของผู้ประกอบการเชิงสังคม  

4) กลุ่มผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบการเชิงสังคม 

5) กลุ่มอาจารย์ผู้สอนผู้พิการเพ่ือทําหน้าที่ในศูนย์บริการข้อมูล 

6) กลุ่มคู่แข่งขันที่ประกอบกิจการศูนย์บริการข้อมูลแบบอ่ืนๆ 

7) หน่วยงานภาครัฐอาทิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (พก.)/กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) 

 

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือ ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่ธุรกิจค้าปลีกในสินค้าเกษตรอินทรีย์ และอาหารธรรมชาติ

โดยมีพันธกิจของกิจการเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีอาหารท่ีดี เพียงพอต่อสุขภาพหากลองวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ

กิจการ สามารถแบ่งได้ดังน้ี 

1. กลุ่มลูกค้าผู้ต้องการอาหารเกษตรอินทรีย์ และอาหารธรรมชาติ 

2. กลุ่มผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบการเชิงสังคม 
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3. กลุ่มพันธมิตรธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับผู้ประกอบการเชิงสังคมอาทิ กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกเกษตร

อินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบไม่ทําลายล้าง 

4. ชุมชนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่พันธมิตรธุรกิจของผู้ประกอบการเชิงสังคม 

5. กลุ่มคู่แข่งขันที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกอ่ืนๆ 

6. หน่วยงานภาครัฐอาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงพาณิชย์ 

สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

 

การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในลักษณะน้ี จะช่วยให้ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถพิจารณาผลกระทบทาง

สังคมได้อย่างครอบถ้วน พร้อมทั้งพิจารณาการเกิดผลกระทบทางบวก/ทางลบ หรือการนับซ้ําในผลกระทบ หรือการที่

ไม่มีโครงการผลกระทบดังกล่าวก็เกิดอยู่แล้วได้เมื่อผู้ประกอบการเพ่ือสังคมได้ทําการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแล้ว 

จะต้องทําการวิเคราะห์ว่ากลุ่ม/บุคคลใดเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง (Key Stakeholder) บ้าง พร้อมระบุเหตุผลที่

นํามาพิจารณารวมในการวิเคราะห์ และย่อมต้องมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่นํามาพิจารณา (Excluded Stakeholder) 

พร้อมให้เหตุผลเช่นเดียวกัน 

การพิจารณาตัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะต้องใช้หลักการความโปร่งใส (Transparency) น่ันคือ พิจารณาว่าการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อกลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ หากไม่สามารถค้นพบเชิงประจักษ์

ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็สามารถตัดผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มดังกล่าวออกจากการพิจารณาได้ 

ตัวอย่างที่ 2 การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 

การวิเคราะห์ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้พิการจะสามารพิจารณากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะ

ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางตรงเหลือเพียงแค่ 2 กลุ่ม คือ 

1) ผู้พิการ เป็นผู้รับการเปลี่ยนแปลงโดยตรง เน่ืองด้วยเป็นกลุ่มพนักงานของศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้พิการ

และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเมื่อพิจารณาพันธกิจหลักของกิจการเพ่ือสังคม 

2) ครอบครัวของผู้พิการ เป็นผู้รับการเปลี่ยนแปลงโดยตรง เน่ืองด้วยเป็นกลุ่มผู้ดูแลผู้พิการ และเป็นผู้

เก้ือหนุนทางรายได้และจิตใจแก่ผู้พิการที่ทํางานในศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้พิการโดยตรง 

  

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า หากผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วน พร้อมทั้ง

เหตุผลในการวิเคราะห์ จะทําให้การพิจารณาผลกระทบทางสังคมจะไม่กว้างเกินไป การพิจารณาว่า ใคร? อยู่ในกลุ่มผู้

มีส่วนได้เสียที่แท้จริง อาจต้องพิจารณาว่า บุคคล/หน่วยงาน ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดําเนินงาน/
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โครงการของกิจการหรือไม่ หลังจากน้ันอาจดําเนินการสอบถามแนวคิดหรือผลกระทบที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับ (ซึ่ง

กิจการอาจนําไปปรับผลลัพธ์ทางสังคมท่ีเกิดขึ้นได้)  

โดยสรุป การกําหนดขอบเขตในการประเมินผลกระทบทางสังคม และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จะขึ้นอยู่กับ

การเข้าใจผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง เน่ืองด้วยผู้มีส่วนได้เสียของกิจการที่แท้จริง จะเป็นผู้ที่ทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดําเนินงานได้ดีที่สุด สามารถแยกแยะระหว่างผลลัพธ์ที่สําคัญ กับผลลัพธ์ที่ไม่สําคัญได้ 

ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมโยงผลลัพธ์ (Mapping Outcome) 

ในส่วนการเช่ือมโยงผลลัพธ์จะเป็นการสร้างห่วงโซ่ผลลัพธ์(Impact Map) ด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะมี
การวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้าที่ใช้ (Inputs) เช่ือมโยงไปยังผลลัพธ์จากการดําเนินงาน (Outcomes) ในบางครั้งการเรียก
การเช่ือมโยงดังกล่าวว่า ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) หรือ แบบจําลองตรรกะ (Logic Model) 

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง จะเป็นแนวคิดการเช่ือมโยงเป้าหมายในระยะยาว ที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม
ปรารถนา เช่ือมโยงย้อนกลับมายังเง่ือนไขและเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการต้ังเป้าหมายน้ันซึ่งทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงจะ
มุ่งเน้นการอธิบายกระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบลําดับขั้นตามเวลา (chronological flow) ระหว่าง
ผลลัพธ์แต่ละรายการไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายที่กิจการมุ่งหวัง การอธิบายถึงเหตุผล (rationale) ที่เช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์
เป็นหลักสําคัญในทฤษฎีน้ี โดยทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมักเขียนในรูปประโยค 

“ถ้า [มีโครงการนี้] แล้ว [จะเกิดผลลพัธน์ัน้]” 

โดยประโยชน์ที่ชัดเจนของการวิเคราะห์ ผลกระทบทางสังคมด้วยทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง คือ การสามารถ

ทราบอย่างชัดเจนว่า กิจการเพ่ือสังคมที่ดําเนินการอยู่สามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาสังคมด้านใดที่ชัดเจน ผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มไหนที่ไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ แสดงว่า กิจการเพ่ือสังคมดังกล่าว มิได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆ 

ให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มบุคคล/หน่วยงานการแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่มุ่งหวังและผลลัพธ์ที่เกิดจริง ใน

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และเป็นการกําหนดของเขตให้ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมทําการระดมความคิด

จากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เก่ียวข้อง มาร่วมกันสร้างแบบจําลองของผลลัพธ์ที่มุ่งหวังอย่างชัดเจน  

ตัวอย่างที่ 3 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

สําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้พิการ อันมีพันธกิจเพ่ือการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ 
(สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ, 2560)  โดยเป้าหมายของผู้ดําเนินโครงการมีความต้องการอาชีพที่มั่นคงมากข้ึน ซึ่ง
สามารถแสดงเป็นผลลัพธ์ของการดําเนินการได้ อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ผู้วิเคราะห์สามารถแยก
องค์ประกอบของผลลัพธ์ดังกล่าวมาในด้านต่างๆได้ ดังแสดง 
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 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสําหรับผู้พิการ 

ทฤษฎีการเปลีย่นแปลง (Theory of 
Change) ผลลัพธ์แยกตามองค์ประกอบต่างๆ 

ถ้า 
ผู้พิการมาทํางาน
ภายใต้ ศูนย์บริการ
ข้อมูลเพ่ือผู้พิการ 

แล้ว 
จะมีอาชีพ
ที่มั่นคง
มากขึ้น 

ก. เพ่ิมความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  

ข. รายได้มีความต่อเน่ือง 

 

 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสําหรับครอบครัวผู้พิการ  

ทฤษฎีการเปลีย่นแปลง (Theory of Change) ผลลัพธ์แยกตามองค์ประกอบต่างๆ 

ถ้า 
ครอบครัวมีผู้พิการที่มา
ทํางานใน ศูนย์บริการข้อมูล
เพ่ือผู้พิการ 

แล้ว 

จะลดภาระ
การดูแลผู้
พิการของ
ครอบครัวลง 

ค. ลดภาระพ่ึงพิงทางการเงินของ
ครอบครัว 

 

ผลลัพธ์แยกตามองค์ประกอบต่างๆท่ีเกิดขึ้นในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง จะนํามาเป็นตัวช้ีวัด “การ
เปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นของกิจการเพ่ือสังคม 
 สําหรับแบบจําลองตรรกะมีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในการพยายามอธิบายความเช่ือมโยง
ไปสู่ผลลัพธ์โรงการ แต่จะมีความแตกต่างในส่วนที่แบบจําลองตรรกะจะพยายามอธิบายลําดับของกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง และเช่ือมโยงกับผลลัพธ์ของผู้ประกอบการเชิงสังคม แบบจําลองตรรกะจะแบ่งผลลัพธ์
ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว พร้อมทั้งแบ่งประเภทผลลัพธ์ออกเป็น ผลลัพธ์ทางตรง
และผลลัพธ์ทางอ้อม 

ทั้งทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง และแบบจําลองตรรกะ ต่างต้องมีความเข้าใจในการพิจารณาท้ังปัจจัยนําเข้า 
(Inputs) กิจกรรม/การดําเนินการ (Activity)ผลผลิต(Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impact) เพ่ือ
สร้างความเช่ือมโยงในลักษณะต่างๆอย่างเหมาะสม ดังน้ันในการสร้างห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางตรงในการดําเนินการของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมอย่างครบถ้วน 

2. ในช่องปัจจัยนําเข้า (Inputs)1จะหมายถึงมูลค่าที่เป็นตัวเงิน หรือเวลา หรือทรัพยากรที่มิใช้ตัวเงิน2ที่

ใช้ในกิจกรรม/ประเภทการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยนําเข้าที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ใช้ในการ

สร้างกิจกรรม 

                                                            
1การเก็บรวบรวมปัจจัยนําเข้าอาจต้องระมัดระวังการนําซ้ํา (Double counting) โดยอาจทําการพิจารณาเป็นส่วนเพ่ิมในทรัพยากรได้ 
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3. กิจกรรม/การดําเนินการ (Activity) จะเป็นการอธิบายลักษณะของกิจกรรมหรือการดําเนินการที่

ผู้ประกอบการเชิงสังคมต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ผลผลิต (Outputs) จะเป็นการรวบรวมผลเชิงปริมาณของกิจกรรม/โครงการเพ่ือสังคม อย่างไรก็ดี 

เป็นที่น่าสนใจท่ีว่าในบางกรณี ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับผลผลิตรูปแบบเดียวกันได้ เป็นไปตาม

หลักการของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมีการคํานวณ SROI จะต้องไม่มีการนับซ้ําในผลผลิตที่

เกิดขึ้น 

5. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจะพิจารณาผลลัพธ์ (Outcomesหรือ Impact)3ที่เกิดขึ้นจากการประกอบการ

ของกิจการเพ่ือสังคมซึ่งสามารถมีค่าได้ทั้งรูปผลเชิงบวกหรือเชิงลบได้4และเช่นเดียวกับการวิเคราะห์

ผลผลิต อาจต้องมีการพิจารณาการนับซ้ําด้วย โดยกิจการควรวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

ผลผลิตและผลลัพธ์ 

6. ในบางคร้ังผลลัพธ์ที่ผู้ประกอบการเชิงสังคมคาดหวังจะใช้ระยะเวลานานกว่าจะทราบการ

เปลี่ยนแปลง ดังน้ันกิจการอาจทําการวิเคราะห์ผลลัพธ์ขั้นต้น (Intermediate Outcome)เพ่ือ

วิเคราะห์ภาพผลกระทบทางสังคมได้ต่อไป 

จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงอันเป็นการเฉพาะจากกิจกรรม/การดําเนินการของผู้ประกอบการ

เชิงสังคมเมื่อสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจต้องพิจารณาสมมุติฐานการวิเคราะห์ที่อาจ

เกิดขึ้นต่อผลกระทบในมิติต่างๆได้ ซึ่งจะเรียกกรณีเหล่าน้ีว่า กรณีฐาน (Base case Scenario) ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อ

ถัดไป 

เมื่อทําการกรอกปัจจัยต่างๆข้างต้น และตรวจสอบความเช่ือมโยงของปัจจัยต่างๆ หรือข้อผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้นจากการลงข้อมูลต่างๆ หรือข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับภาพรวมของห่วงโซ่ผลลัพธ์จะสามารถเห็นภาพผลลัพธ์ที่จะ

สามารถทําการวัดได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
2อาจอยู่ในรูป เวลาท่ีทํางานแบบจิตอาสา หรือการมีส่วนร่วมของสินค้าและบริการที่มิได้อยู่ในรูปตัวเงิน เป็นต้น ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มิใช่ตัว
เงินมาอยู่ในรูปมูลค่าที่วัดเป็นเงินได้ 
3ผู้ประกอบการควรตรวจสอบผลลัพธ์ที่ใส่ในตารางกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สร้างการเปล่ียนแปลง ในบางคร้ังอาจเกิดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใหม่
ระหว่างการวิเคราะห์ได้ 
4การพิจารณาผลลัพธ์ทางลบมีความสําคัญในการคํานวณ SROI เพราะจะเป็นการหักลบผลกระทบทางสังคมออกจากการคํานวณ 
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 ตัวอย่างที่ 4 ห่วงโซ่ผลลัพธ์ 

จากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่ผลลัพธ์  สําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมศูนย์บริการ

ข้อมูลเพ่ือผู้พิการ จําแนกตามผู้มีส่วนได้เสียทางตรงจํานวน 3 กลุ่ม ได้ดังน้ี  

Stakeholder Inputs Activities Outputs Outcomes 
ผู้พิการ  แรงงาน 

 เวลา 

 ทํางานใน
ศูนย์บริการข้อมูล 

 เข้าอบรมการทํางาน
ตามท่ีศูนย์บริการ
ข้อมูลจัดขึ้น 

 จํานวนผู้พิการที่ทํางานใน
ศูนย์บริการข้อมูล 

 จํานวนผู้พิการที่มีรายได้
เพ่ิมขึ้น 

 จํานวนผู้พิการที่ได้รับ
พัฒนาทักษะจากเข้า
ร่วมงาน 

การมีอาชีพที่มั่นคง
มากขึ้น 

ครอบครัวผู้
พิการ 

 เวลา  สนับสนุนผู้พิการมา
ทํางานใน
ศูนย์บริการข้อมูล 

 การมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเน่ือง 

ลดภาระการดูแลผู้
พิการของ
ครอบครัวลง 

 

จากการพิจารณาห่วงโซ่ผลลพัธ์ข้างต้น จะสามารถเห็นภาพชัดเจนว่า การเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนได้เสียเป็นผลผลิตที่ค่อนข้างยาก สําหรับการวิเคราะห์ผลกระทบจะกระทําเมื่อมีการเก็บข้อมูลต่อไป 

จากตัวอย่างจะเห็นภาพการสร้างห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) ของผู้ประกอบการเชิงสังคม ที่

สามารถนําไปวิเคราะห์ทั้งผลกระทบทางสงัคม (Social Impact Assessment) และผลตอบแทนทางสังคมจากการ

ลงทุน (Social Return on Investment) ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 3: การเก็บรวบรวมข้อมูล 

สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลน้ันจะประกอบด้วย 1) การเลือกตัวช้ีวัดที่เหมาะสม 2) การระบุการแปลง

ค่าเงินและตัวแทนประมาณการ และ 3) วิธีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ประกอบการเชิงสังคมจะ

สามารถรวบรวมข้อมูลได้ดังน้ี 

1. การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

การเลือกตัวช้ีวัดที่เหมาะสมเป็นการพิจารณาข้อมูลที่บ่งช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยในการระบุ

ทิศทางและขนาดของผลผลิตและผลลัพธ์ได้ โดยในการคํานวณ SROI พบว่าสิ่งสําคัญคือการเลือกตัวช้ีวัดที่เหมาะสม

สําหรับผลลัพธ์ทางสังคม ซึ่งในบางคร้ังเป็นได้ทั้งตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และในบางโอกาสผลลัพธ์หน่ึง
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ประการอาจมีตัวช้ีวัดที่มากกว่า 1 ตัวได้ ในขณะที่ตัวช้ีวัดทางด้านผลผลิตอาจมีความน่าสนใจ แต่ผู้ประกอบการ

จะต้องตระหนักว่า ตัวช้ีวัดในผลผลิตเป็นเพียงบางส่วนของความสําเร็จในกิจกรรมหรือการดําเนินการของกิจการ

เท่าน้ัน 

ในความเป็นจริง ผู้ประกอบการมักมีข้อมูลสําหรับตัวช้ีวัดเชิงผลผลิตมากกว่าตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ์ ดังน้ันจึงอาจ

จําเป็นต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงจากสถาบันการศึกษา ภาครัฐ หรือภาคส่วนอ่ืนๆ รวมทั้งการระดมสมองในการวิเคราะห์

ผลผลิตและผลลัพธ์ อีกทั้งในบางครั้งตัวช้ีวัดอาจมิได้เป็นค่าตัวเลขที่แท้จริง แต่อาจเป็นการประเมินระยะห่างจาก

เป้าหมายของผู้ได้รับประโยชน์ได้ อาทิ ผู้ประกอบการท่ีมีเป้าหมายในการช่วยระดมทุนเพ่ือหาบ้านให้คนไร้บ้าน การ

วัดจํานวนเงินบริจาคได้อาจเป็นแค่มูลค่าตัวเลขที่แท้จริงที่เกิดขึ้น แต่การต้ังเป้าหมายระดมทุนเพ่ือสร้างบ้านเพื่อคน

ยากได้ และตัวช้ีวัดคือระยะห่างระหว่าเป้าหมายกับยอดบริจาค อาจแสดงให้เห็นการได้รับประโยชน์ของคนไร้บ้านที่

แท้จริงได้ 

ดังน้ัน ในกิจเพ่ือสังคมน้ัน จะเน้นการสร้างตัวช้ีวัด (social impact indicator) เพ่ือเน้นยํ้าการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม ต้องแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างจุดแรกเริ่มของโครงการ/การดําเนินงาน กับช่วงที่เกิดขึ้นหลังจาก

การดําเนินงานไประยะหน่ึง ตัวช้ีวัดจะต้องมีความสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรและผลลัพธ์ที่ผู้ประกอบการเชิง

สังคมมีความต้ังใจให้เกิดด้วย 

2. การระบุการแปลงค่าเงินและตัวแทนประมาณการ 

 สําหรับการแปลงค่าข้อมูลที่ได้เป็นมูลค่าทางการเงิน รวมท้ังการพิจารณาตัวแทนทางการเงิน โดยสามารถ

แบ่งการพิจารณาได้เป็น  

 การแปลงค่าเงินทางตรง อาทิ หากตัวช้ีวัดคือ สุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น สะท้อนจากจํานวนคนไข้ที่เข้ารักษา

โรงพยาบาลลดลง การแปลงค่าเงินก็จะใช้เงินสนับสนุนจากภาครัฐในการรักษาสุขภาพต่อประชากร 1 คน 

(ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข) คูณด้วยจํานวนคนไข้ที่ลดลง ก็สามารถทราบถึงประโยชน์จากกิจกรรมได้ 

 การแปลงค่าเงินทางอ้อม จะใช้ในกรณีที่การแปลงค่าเงินทางตรงจําเป็นต้องใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูง หรือมีการ

ต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ซับซ้อน ดังน้ันการเลือกใช้ตัวแทนประมาณการ จะสามารถเข้าใกล้ตัวช้ีวัดที่ต้องการ

ได้ เมื่อข้อมูลที่แท้จริงมีระดับความยากในการเข้าถึง ซึ่งการรายงานผลจําเป็นต้องรายงานสมมุติฐานการใช้

ตัวแทนประมาณการด้วย ยกตัวอย่างเช่น เน่ืองด้วยราคาของคาร์บอนเครดิตมิได้เป็นตัวช้ีวัดที่ดีในการแสดง

ให้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากสารเรือนกระจก เน่ืองจากข้อจํากัดทางด้านการเข้าถึงในตลาด 

ดังน้ัน การใช้ตัวแทนประมาณการ อาทิ งบประมาณของภาครัฐที่ใช้ในโครงการที่มุ่งเป้าแก้ไขสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงทางอากาศ จึงมีความเหมาะสมมากกว่า  
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3. วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
หากกิจการมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดเป็นประจํา หรือตัวช้ีวัดดังกล่าวสามารถใช้ตัวแทน

ประมาณการจากข้อมูลภายในองค์กร ผู้ประกอบเชิงสังคมก็จะทําการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ SROI ได้เลยทันที แต่
ในบางกรณี กิจการอาจต้องการทําการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่ใช้ต้นทุนสูง และหากผลกระทบ
ดังกล่าวเกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ก็จะเป็นการยากในการได้มาซึ่งข้อมูล อาจต้องการประมาณการ
ผลกระทบดังกล่าวไปในอนาคต และวิเคราะห์ SROI จากผลลัพธ์ได้ 

สําหรับวิธีการเก็บข้อมูลของผู้ประกอบการเชิงสังคม จะมี 3 ลักษณะหลัก ได้แก่  

1) วิธีเก็บข้อมูลที่มีภายในองค์กร  

2) วิธีเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย  

3) วิธีการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกซึ่งจะใช้สําหรับผลลัพธ์ในวงกว้าง เป็นหลัก 

เครื่องมือที่เป็นที่นิยมในการใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียของกิจการเพ่ือสังคม  

 การสัมภาษณ์ 

 สนทนากลุ่ม หรือจัดสัมมนา 

 แบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญมากในการวิเคราะห์ SROI ซึ่งในบางครั้งจากข้อจํากัดใน

สถานการณ์อาจต้องมีกรต้ังสมมุติฐานเพ่ือให้เกิดความแม่นยําในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมท้ังผู้ประกอบการเชิงสังคม

อาจต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในการช่วยเก็บข้อมูลในอย่างเหมาะสมต่อไป 

ตัวอย่างที่ 5 ตัวช้ีวัดและวิธีการเก็บข้อมูล 

สําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้พิการ จะเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลเงินเดือน) และวิธีเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็นหลัก สามารถกําหนดตัวช้ีวัด

ที่สําคัญและเคร่ืองมือการเก็บข้อมูลได้ดังน้ี 

Stakeholder Outcomes องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หน่วย วิธีการเก็บข้อมูล 
ผู้พิการ การมีอาชีพที่

มั่นคงมากขึ้น 
ความก้าวหน้า
ในการ
ประกอบ
อาชีพ 

จํานวนผู้พิการที่ได้รับ

พัฒนาทักษะจากเข้า

ร่วมงานจนสามารถ

เลื่อนตําแหน่งได้ 

ตําแหน่ง

งาน 

สนทนากลุ่ม/การวาง 

career path ของผู้

จ้างงาน 

รายได้ที่ความ
ต่อเน่ือง 

จํานวนผู้พิการที่มี
รายได้ต่อเน่ือง

ร้อยละ การสัมภาษณผ์ู้
พิการ/ข้อมูล
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Stakeholder Outcomes องค์ประกอบ ตัวชี้วัด หน่วย วิธีการเก็บข้อมูล 
หลังจากเข้าร่วมงาน เงินเดือน 

ครอบครัวผู้
พิการ 

ลดภาระการ
ดูแลผู้พิการ
ของครอบครัว
ลง 

ครอบครัวลด
การสนับสนุน
ด้านการเงิน 

จํานวนผู้พิการที่ไม่
ต้องรับเงินช่วยเหลือ
จากครอบครัวหลังจาก
เข้าร่วมงาน 

คน การสัมภาษณผ์ู้
พิการ/ครอบครัวผู้
พิการ 

 

จากการวิเคราะห์พบว่า จะมีการใช้ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิในการวิเคราะห์ SROI ได้ 

ในบางกิจการมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ยากแก่การวัด อาทิ ความสุข ความมั่นใจในตนเอง และคุณภาพชีวิต เป็น

ต้น ทําให้เครื่องมือการเก็บข้อมูลอาจมีความซับซ้อนตามไปด้วย อีกทั้งการเลือกตัวช้ีวัดที่ยาก อาจนําไปสู่การสรุปถึง

การไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มเป้าหมายได้ ดังน้ัน องค์กรอาจเลือกวัดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดได้ทดแทน 

อาทิ ความถี่ของการเข้าสังคม การลดลงของการใช้บริการจิตแพทย์ เป็นต้นโดยสรุป ผู้ประกอบการเชิงสังคม ต้อง

คํานึงถึงปัจจัยต่อไปน้ีในการกําหนดตัวช้ีวัด 

(1) ต้นทุนและความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล กิจการจําเป็นต้องพิจารณาต้นทุนทางด้านงบประมาณ และ

แรงงานในการเก็บข้อมูล เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

(2) ไม่ซับซ้อน หรือยากแก่การวัด ตัวช้ีวัดจะต้องมีความสมํ่าเสมอ เข้าใจได้ง่ายและตรวจสอบความถูกต้องได้ 

ควรหลีกเลี่ยงตัวช้ีวัดที่บิดเบือนได้ง่าย หรือข้อมูลที่ไม่สามารถเก็บซ้ําอีกได้ในอนาคต 

(3) มีความสมเหตุสมผล ในบางครั้งอาจต้องกําหนดตัวช้ีวัดเชิงลบ เพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงลบของผู้มี

ส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น ความสมเหตุสมผลระดับพ้ืนผิว (Face Validity)ความสมเหตุสมผลเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) ความสมเหตุสมผลเชิงเปรียบเทียบ (Concurrent Validity) และความสมเหตุสมผล

เชิงพยากรณ์ (Predictive Validity)    

แม้โดยส่วนมากตัวช้ีวัดจะกําหนดในเชิงปริมาณ แต่ก็มีบางกรณีที่มีการใช้ข้อมูลเชิงพรรณนาเป็นตัวช้ีวัด 

ดังน้ันการให้ผู้ได้เสียพรรณนาเหตุการณ์และเก็บรวบรวม จะเป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญสําหรับการประเมินได้ 

4) กรณีฐาน 

การเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดอาจมิได้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สามารถนําไปวิเคราะห์ได้ เน่ืองด้วยผลกระทบทาง

สังคมท่ีเกิดขึ้นอาจมีหลายภาคส่วนที่เก่ียวเนื่อง ผู้ประกอบการเชิงสังคมต้องทําการวิเคราะห์กรณีฐานเพ่ือพิจารณาว่า

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน้ันมีส่วนใดบ้างที่เกิดจากการทํางานของกิจการ ส่วนใดเกิดจากคนหรือองค์กรอ่ืน (attribution) ส่วน

ใดจะเกิดขึ้นอยู่แล้วต่อให้องค์กรไม่ดําเนินงาน(deadweight) และส่วนใดที่เพียงแต่แทนที่ผลลัพธ์ที่เคยเกิดขึ้นที่อ่ืน 
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หรือถูกหักล้างด้วยผลลัพธ์เชิงลบปริมาณเท่ากัน (displacement ) การวิเคราะห์กรณีฐาน มีความสําคัญมาก เพ่ือให้

เกิดการพิจารณาผลลัพธ์ทางสังคมท่ีเหมาะสม 

โดยสรุป ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome หรือ Impact) ของผู้ประกอบการเชิงสังคม หมายถึงผลลัพธ์ทาง

สังคมที่กิจการน้ันมีส่วนสร้างอย่างแท้จริง น่ันคือ เท่ากับผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น หักลบ ผลลัพธ์ที่องค์กรอ่ืนมีส่วน

สร้าง (attribution) ผลลัพธ์ที่ที่เกิดขึ้นแม้ไม่มีองค์กรไหนสร้าง (deadweight)และผลลัพธ์ที่เคยเกิดขึ้นที่อ่ืน 

(Displacement) โดยมีสูตรดังน้ี 

ผลลัพธ์ทางสงัคม = ผลลัพธ์ทั้งหมด – Attribution – Deadweight– Displacement 

ตัวอย่างที่ 6 กรณีฐาน 

กรณีฐานสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้พิการ จากการวิเคราะห์เป็นไปดังน้ี  

ผลลัพธ์ทางสงัคม ตัวชี้วัด กรณีฐานท่ีเปน็ไปได้ 
ความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ 

จํานวนผู้พิการที่ได้รับพัฒนาทักษะ
จากเข้าร่วมงานจนสามารถเลื่อน
ตําแหน่งได้ 

ไม่มีกรณฐีาน 

รายได้ที่ความ
ต่อเน่ือง 
 

จํานวนผู้พิการที่มีรายได้ต่อเน่ือง
หลังจากเข้าร่วมงาน 

Deadweight -จํานวนผู้พิการที่มีงาน
ประจําก่อนเข้าร่วมงานศูนย์บริการ
ข้อมูลเพ่ือผู้พิการ 

ครอบครัวลดการ
สนับสนุนด้านการเงิน 

จํานวนผู้พิการที่ไม่ต้องรับเงิน
ช่วยเหลือจากครอบครัวหลังจากเข้า
ร่วมงาน 

Deadweight -จํานวนผู้พิการที่ไม่ได้รับ
เงินสนับสนุนจากครอบครัวก่อนเข้า
ร่วมงาน 

 

โดยกิจการต้องคํานึงถึงกรณีฐานไปเพ่ือหักลบจากผลลัพธ์ทางสังคมของการดําเนินการต่อไปทั้งการวิเคราะห์

กรณีฐาน และการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประกอบการเชิงสังคมควรระมัดระวังกับการนับซ้ํา(double count) เพราะจะ

ทําเกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่มากเกินความเป็นจริง อีกทั้งระยะเวลาในการเก็บข้อมูล (Time constraint) และการวาง

แผนการดําเนินงานที่เหมาะสม 

การคํานวณผลลพัธ์ทางสังคมจากการลงทุน  

การคํานวณผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จะเป็นการวิเคราะห์ทั้งในส่วนปัจจัยนําเข้า กิจกรรม 

ผลผลิต และผลลัพธ์ ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี 5 ขั้นตอนสําคัญได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้า 

2. การพิจารณาประโยชน์ในรูปตัวเงิน 
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3. การคาดการณ์มูลค่าในอนาคต 

4. การคํานวณค่าผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

5. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

6. การคํานวณมูลค่าเพ่ิมและระยะเวลาการคืนทุน 

โดยขั้นตอนที่ 1-5 เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญ ในขณะที่ขั้นตอนที่ 6 จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของ

ผู้ประกอบการเชิงสังคม เป็นสําคัญโดยในการศึกษานี้จะอธิบายขั้นตอน ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้า 

ปัจจัยนําเข้าเป็นมูลค่าที่เช่ือมโยงกับการสร้างผลตอบแทนทางสังคม ดังน้ันผู้ประกอบการเชิงสังคมต้องมี

ความเข้าใจงบทางการเงินของกิจการ และตระหนักถึงการใช้ปัจจัยนําเข้าที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ แรงงานอาจารสมัคร ใน

การรวมเข้าสู่การคํานวณ SROI ในด้านเงินลงทุน 

ในการพิจารณาการลงทุนในการดําเนินงานกิจกรรมของผู้ประกอบการเชิงสังคม จะต้องพิจารณาว่าเป็นการ

ลงทุนในระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งนับเป็นค่าใช้จ่ายของการดําเนินกิจกรรม โดยอาจอยู่ในรูปค่าใช้จ่ายครั้งเดียว หรือ

ค่าใช้จ่ายประจําทุกปี หรือเป็นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นการลงทุนเพ่ือสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในอีกหลายปี มักจะ

อยู่ในรูปการซื้อหาปัจจัยการผลิต การจ้างแรงงาน การซื้อสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี  

การวิเคราะห์แยกว่าเงินลงทุนระยะยาวและค่าใช้จ่ายระยะสั้น เพ่ือคํานวณ SROI จะเป็นการกําหนดกรอบ

ระยะเวลาในการพิจารณาผลลัพธ์ทางสังคม โดยหากผู้ประกอบการเชิงสังคมมีการใช้เงินลงทุนส่วนมากเป็นเงินลงทุน

ในระยะยาว ย่อมแสดงเป็นนัยว่า ผลลัพธ์ทางสังคมก็อาจต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะทราบผลที่เด่นชัด หรือผลลัพธ์

จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

ข้อมูลของเงินลงทุนอาจมาจากงบการเงินประจําปีของกิจการ โดยจําเป็นต้องเลือกรายการทีเช่ือมโยงกบการ

สร้างผลลัพธ์ทางสังคม รวมทั้งทําการแยกแยะระหว่างต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปตามขนาด

กิจกรรมหรือจํานวนผู้มีส่วนได้เสีย และต้นทันผันแปร (Variable cost) ซึ่งมักคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย และผันแปรไป

ตามขนาดกิจกรรม อีกทั้งอาจต้องใช้การปันส่วนต้นทุน หากผู้ประกอบการเชิงสังคมมีทั้งกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับการ

สร้างผลลัพธ์ทางสังคม และกิจกรรมที่มิได้สร้าง ซึ่งโดยปกติในต้นทุนคงที่จะมีค่อนข้างยาก เน่ืองจะจะมีการใช้รวมกัน

ของทุกกิจกรรมในองค์กร ดังนั้นการเลือกใช้การปันส่วนตามเวลา หรือตามพ้ืนที่ อาจเป็นวิธีที่เหมาะสมได้ 

2. การพิจารณาประโยชน์ส่วนเพิ่ม 

 ลําดับถัดมา จะเป็นการคํานวณประโยชน์ส่วนเพ่ิมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการจากตัวช้ีวัดและตัวแทน

ประมาณการที่กล่าวมาก่อนหน้าน้ี โดยการใส่ทั้งตัวช้ีวัดของกิจการแยกตามผู้มีส่วนได้เสีย จํานวนคนที่ได้รับประโยชน์ 

และหัก/บวกกรณีฐานที่เกิดขึ้น พร้อมคํานวณมูลค่าประโยชน์ในรูปตัวเงินได้ 
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 เมื่อได้ประโยชน์/ผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการเชิงสังคมจะต้องมาคํานึงว่าผลลัพธ์ดังกล่าว 

สัดส่วนเท่าใดเกิดจากคนหรือองค์กรอ่ืน (attribution) และนํามาหักลบเพ่ือให้ได้ ผลลัพธ์ทางสังคมที่เกิดกับองค์กร

อย่างแท้จริง 

ตัวอย่างที่ 7ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย5 

การพิจารณาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียสําหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้ 

   พิการจําแนกตามผู้มีส่วนได้เสีย จากการวิเคราะห์เป็นไปดังน้ี  

ตัวชี้วัด 
ประโยชน์สาํหรับผูพ้ิการ  
ประโยชน์สุทธิของผู้พิการที่สามารถเลื่อนตําแหน่งงานได้ (บาทต่อปี) 36,000.00 
จํานวนผู้พิการที่ได้รับพัฒนาทักษะจากเข้าร่วมงานจนสามารถเลื่อนตําแหน่งได้ (คน) 5.00 
เงินเดือนที่เพ่ิมมากขึ้นและได้รับต่อเน่ืองตลอดช่วงทํางาน (บาทต่อปี) 132,000.00 
จํานวนผู้พิการที่มีรายได้ต่อเน่ืองหลังจากเข้าร่วมงาน (คน) 57.00 
หัก Deadweight จํานวนผู้พิการที่มีงานประจําก่อนเข้าร่วมงานศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้
พิการ (คน) 

39.00 

เหลือจํานวนผู้พิการที่มีรายได้ต่อเน่ืองหลังจากเข้าร่วมงานสุทธิ (คน) 18.00 
ประโยชน์ของผู้พิการ (บาทต่อปี) 2,556,000.00 
ประโยชน์สาํหรับครอบครัวผู้พิการ  
ค่าใช้จ่ายของผู้พิการที่ลดน้อยลงจากการสนับสนุนของครอบครัว (บาทต่อปี) 48,000.00 
จํานวนผู้พิการที่ไม่ต้องรับเงินช่วยเหลือจากครอบครัวหลังจากเข้าร่วมงาน (คน) 35.00 
หัก Deadweight จํานวนผู้พิการที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากครอบครัวก่อนเข้าร่วมงาน 
(คน) 

25.00 

เหลือจํานวนผู้พิการที่ไม่ต้องรับเงินช่วยเหลือจากครอบครัวหลังจากเข้าร่วมงานสุทธิ (คน) 10.00 
ประโยชน์ของครอบครัวผูพ้กิาร (บาทต่อปี) 480,000.00 
รวมผลลัพธ์ทางสังคมทีเ่ปน็ตัวเงิน (บาทต่อป)ี 3,036,000.00 
สัดส่วนที่เกิดจากองค์กรอ่ืน6 75% 
รวมผลลัพธ์ทางสังคมทีเ่ปน็ตัวเงินของผู้ประกอบการเพือ่สังคมศนูย์บริการข้อมูลเพือ่ผู้
พิการ(บาทต่อปี) 

759,000 

 

                                                            
5ข้อมูลจากปรับปรุงจาก สฤณี อาชวานันทกุล และคณะ (2560) 
6เทียบเคียงผลสัดส่วนจากงานของ New economics foundation (2008) 
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ในการพิจารณาจะพบค่า deadweight ใน 2 ช่วง ซึ่งต้องมีการหักลบผลดังกล่าวออกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้น

น่ันเอง และเมื่อได้ค่ารวมผลลัพธ์ทางสังคมท่ีเป็นตัวเงินที่มีหน่วยเป็นบาทต่อปี ผู้ประกอบการจะสํารวจว่าสัดส่วนใด

เกิดจากคนหรือองค์กรอ่ืน (attribution) ในกิจการน้ีพบว่า การฝึกฝนทักษะบางส่วนมาจ้างผู้ว่าจ้างให้การสนับสนุน 

รวมทั้งประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่ผู้พิการได้รับด้วย อาทิ สวัสดิการ การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสามารถประมาณการค่า 

attribution ได้ที่ร้อยละ 75 เมื่อทําการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสังคมที่เป็นตัวเงินของผู้ประกอบการเพ่ือสังคม

ศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้พิการ พบว่า มีมูลค่าอยู่ที่ 759,000 บาทต่อปี 

3. การคาดการณ์มูลค่าในอนาคต 

 การคํานวณผลลัพธ์ทางสังคม จะเริ่มจากการประมาณการมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์ทางสังคม รายรับและ

รายจ่ายต่างๆ ตามขอบเขตกําหนดด้านเวลาในกิจกรรม หรือตามระยะเวลาในแผนกลยุทธ์ หรือตามช่วงเวลาที่ได้

เงินทุน หรือตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะเกิดผลลัพธ์ทางสังคม โดยจะใช้หลักการคํานวณมูลค่าขั้นสุดท้าย (Terminal 

value) ซึ่งจะแสดงเป็นผลลัพธ์ทางสังคมในรูปตัวเงินของกิจการในแต่ละปี อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ดังกล่าวมิอาจ

ดําเนินการไปอย่างมีมีวันหมด แม้บางกรณีกิจการอาจประกาศว่าผลลัพธ์ทางสังคมที่กิจการสร้างไม่มีวันหมด แต่เมื่อ

พิจารณาความสมเหตุสมผลแล้ว ผลลัพธ์ทางสังคมย่อมเช่ือมโยงกับระยะเวลาการดําเนินกิจกรรม ดังน้ันการพิจารณา

ตามกรอบเวลาการวิเคราะห์หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานในระยะสั้น อาทิ 3 ปี หรือ 5 ปี จะสามารถเห็นผลลัพธ์ที่

ชัดเจนกว่าดังน้ันในการคํานวณ SROI จําเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่สําคัญ 3 ประการได้แก่ 

1) อัตราคิดลด(Discount rate)7เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบัน (Present value) ของประโยชน์และ

เงินลงทุนของกิจการ โดยจะแสดงให้เห็นความเสี่ยงที่จะใช้เงินลงทุนตามมูลค่าปัจจุบันเทียบกับประโยชน์

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการคํานึงถึงค่าของเงินตามเวลา (time value of money) เน่ืองจากมูลค่า

เงิน ณ ปัจจุบัน จะมีอัตราดอกเบ้ียที่แน่นอน และภาวะเงินเฟ้อจะลดทอนมูลค่าเงินเมื่อเวลาผ่านไป อีก

ทั้ง การนําเงินมาลงทุนในโครงการเพ่ือสังคมแทนที่จะนําไปทําอย่างอ่ืน จะเกิดค่าเสียโอกาส 

(opportunity cost) ของมูลค่าของเงินดังกล่าวอย่างแน่นอน ดังน้ัน การวิเคราะห์จะคิดลดมูลค่า

ประโยชน์ในอนาคตมาสู่มูลค่าปัจจุบันเพ่ือเปรียบเทียบกับเงินลงทุน 

2) ระยะเวลาที่เกิดประโยชน์ (Benefit Period) จะช่วยให้กิจการสามารถคิดลดมูลค่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง โดยระยะเวลาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้ดําเนินการไป 

                                                            
7การพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม มีการถกเถียงกันมาในหลากหลายการศึกษา ซึ่งส่วนมากจะเน้นการใช้อัตราการคิดลดเท่ากับต้นทุนของเงินทุน หรือ
ทางเลือกในการสร้างประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนของเงินทุน อาทิ การนําเงินลงทุนไปซื้อพันธบัตรระยะยาว 30 ปีของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 
5 เปอร์เซ็นต์ ฉะน้ันอัตราคิดลดที่เหมาะสมก็คือ 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากการกู้ยืมเงินหรือการออกหุ้น อัตราคิดลดจะมาจากต้นทุน
ของทุนถ่วงน้ําหนัก (weight average cost of capital: WACC) ของหุ้นกับเงินกู้ดังกล่าว ตามหลักการคํานวณทางการเงิน 
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3) อัตราการสิ้นสุดของประโยชน์ (Drop-off) เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดไม่ได้รับประโยชน์จาก

กิจกรรมเพ่ือสังคมในช่วงระยะเวลาที่เกิดประโยชน์ (ตามท่ีกิจการได้ต้ังเป้าหมายไว้) กิจการควรจะหยุด

คํานวณประโยชน์ดังกล่าวลงทันที 

 

4. การคํานวณค่าผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

การคํานวณผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน (Social return on investment) เพ่ือให้ผู้ประกอบการเชิง

สังคมนําไปวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสังคมจากการดําเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม และสร้างความเข้าใจในการดําเนินการ

ได้อย่างชัดเจน จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ของต่างประเทศ รวมทั้งการแสดงผลรายงานผลลัพธ์ทางสังคมจาก

การลงทุนของกิจการเพ่ือสังคม พบว่า การคํานวณค่า SROI นิยมดําเนินการใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบท่ี 1 การคาํนวณค่า SROIเบื้องต้น (Initial SROI) 

เนื่องด้วยผู้ประกอบการเชิงสังคมส่วนมากต้องการทราบผลการดําเนินงานโดยทันทีเมื่อถึงระยะเวลาสิ้นสุด

กิจกรรม/การดําเนินงาน หรือต้องการทราบผลการดําเนินการในส่วนผลลัพธ์ทางสังคมในทุกสิ้นปี ดังน้ันการคํานวณ 

SROI เบ้ืองต้น จึงเป็นการคํานวณ ผลประโยชน์ส่วนเพ่ิมสุทธิที่เกิดขึ้น ณ เวลาสิ้นปีที่ดําเนิน เปรียบเทียบกับเงิน

ลงทุน/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ปีที่ดําเนินการ โดยมิได้คํานึงถึงการคาดการณ์มูลค่าในอนาคตแต่อย่างใด โดยมีสูตรการ

คํานวณดังน้ี 

Initial SROI = [Value of Benefit] / [Value of Investment] 

มูลค่าประโยชน์สุทธิคือในรูปผลตอบแทนที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อผู้มีส่วนได้เสียในปีน้ัน หารด้วยเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายใน

ส่วนการดําเนินงานเพ่ือสังคมของกิจการ โดยค่า SROI เบ้ืองต้น จะแสดงให้เห็นว่า ณ ปีที่มีการลงทุน ด้วยมูลค่าการ

ลงทุน1 บาท สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมเบ้ืองต้นได้มูลค่าเท่าไหร่ ในบางกิจการจะมีการคํานวณมูลค่า

ผลประโยชน์สุทธิในลักษณะประโยชน์ส่วนเพ่ิม (Value added) โดยจะนําเงินลงทุนไปหักลบในมูลค่าผลประโยชน์8 

เพ่ือให้เห็นประโยชน์ทางสังคมท่ีเกินกว่าเงินลงทุน 

รูปแบบท่ี 2 การคํานวณค่า SROIทั้งหมด (SROI) 

หากผู้ประกอบการเชิงสังคมสามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่เกิดประโยชน์ (Benefit Period) ที่กิจการได้สร้าง

ขึ้น และทราบอัตราการสิ้นสุดของประโยชน์ (Drop-off) รวมทั้งกําหนดอัตราคิดลด (Discount rate) ที่เหมาะสมของ

กิจการได้ ก็จะสามารถคํานวณผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุนทั้งหมดได้ โดยใช้สูตร 

                                                            
8งานศึกษาของ New economics foundation (2008)จะแนะนําการ SROI เบื้องต้นด้วย มูลค่าผลประโยชน์สุทธิ ( Net benefit) โดยการหาประโยชน์ที่
เพ่ิมขึ้น หารด้วย Net Investment และหากเป็นการหา SROI ทั้งหมด (รวมมูลค่าในอนาคตด้วย) ก็จะเลือกใช้ค่า Net Present value ของประโยชน์แทน 
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SROI = [Present value of Benefit] / [Present value of Investment] 

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ (Present value of Benefit) จะพิจารณาจากมูลปัจจุบันของประโยชน์ที่

คาดการณ์ตามระยะเวลาที่เกิดขึ้น และหักด้วยอัตราการสิ้นสุดของประโยชน์ หารด้วยเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย9ในส่วน

การดําเนินงานเพ่ือสังคมของกิจการ โดยค่า SROI จะแสงดให้เห็นว่า เงินลงทุน 1 บาท สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคม

ทั้งหมดได้มูลคา่เท่าไหร่ 

ตัวอย่างที่ 8การคํานวณ SROI 

การคํานวณผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุนของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้พิการ โดย

พบว่าในปีที่จะมีการสร้างศูนย์บริการข้อมูลเพ่ือผู้พิการ ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมีการลงทุนดําเนินประมาณ 600,000 

บาท สามารถวิเคราะห์ SROI ดังน้ี  

Initial SROI = [Value of Benefit] / [Value of Investment] 

= 759,000 / 600,000  

=1.27 

อธิบายได้ว่า ณ ปีที่มีการลงทุน ด้วยมูลค่าการลงทุน 1 บาท สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมเบ้ืองต้นได้ 1.27บาท 

 หากผู้ประกอบการเชิงสังคมคาดการณ์ว่าประโยชน์ดังกล่าวกล่าวข้างต้น จะยาวต่อเน่ือง 3 ปี โดยมิได้ต้อง

ลงทุนเพ่ิมเติม แต่จะอัตราการสิ้นสุดของประโยชน์ร้อยละ 10 ในทุกปี อีกทั้งอัตราการคิดลดของเงินลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 

5 ผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) จะเท่ากับมูลค่าประโยชน์ ณ ปัจจุบันทั้งหมด หารด้วยมูลค่าการลงทุนที่ใช้

ไป 

โดยที่ มูลค่าประโยชน์ ณ ปัจจุบันทั้งหมด = [759,000/(1.05)]+[(759,000 x 0.9)/(1.052)]+[(759,000 x 

0.92)/(1.053)] 

          = 1,873,527.70 

SROI = [Present value of Benefit] / [Present value of Investment] 

= 1,873,527.70/ 600,000  

=3.12  

อธิบายได้ว่า จากการดําเนินงานเชิงสังคมของผู้ประกอบการ ด้วยมูลค่าการลงทุน 1 บาท สามารถสร้างผลลัพธ์ทาง

สังคมทั้งหมดได้ 3.12 บาท 

                                                            
9หากกิจการมีเงินลงทุนต้ังต้นแค่คร้ังเดียวก็จะใช้มูลค่าเงินลงทุนได้เลยโดยไม่ต้องมีการคํานวณอัตราถดถอย เนื่องด้วยเป็นการลงทุน ณ ปีที่ 0 แต่หากกิจการ
มีการลงทุน/ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมเติมในปีที่ 1-ปีที่ระยะเวลาที่เกิดประโยชน์ ก็จะทําการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายด้วย 
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5. การวิเคราะหค์วามอ่อนไหว 

จากผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ที่กิจการได้สร้าง ต้องมีการทดสอบดูว่าผลลัพธ์ทางสังคมน้ันมี

ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหน พร้อมทั้งอภิปรายปัจจัยที่สําคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงค่า SROI เรียก

การวิเคราะห์ดังกล่าวว่า การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) โดยอาจมีการดําเนินการวิเคราะห์ตาม

ปัจจัยที่ถูกกําหนดด้วยข้อสมมุติพ้ืนฐาน อาทิ อัตราการคิดลด อัตราการสิ้นสุดของประโยชน์ ตัวแทนประมาณการ

ต่างๆ เป็นต้น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเป็นสิ่งที่กิจการควรให้ความสําคัญ เน่ืองด้วยหากค่าของ SROI มีความ

อ่อนไหวมากต่อปัจจัยใด กิจการควรแสดงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวเพ่ิมเติมนอกเหนือจากกรณีฐาน เพ่ือ

แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์น่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 

6. การคํานวณมูลค่าเพิ่มและระยะเวลาการคืนทุน 

 ในการพิจารณาผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุนอาจพิจารณาข้อมูลตัวช้ีวัดอ่ืนๆ ประกอบ อาทิ มูลค่าเพ่ิม 

(Value added) หรือระยะเวลาคืนทุน (payback period) เพ่ือแสดงมิติที่น่าสนใจของสถานประกอบการที่ดําเนิน

กิจกรรมเพ่ือสังคม 

 มูลค่าเพ่ิม หมายถึง ความแตกต่างระหว่ามูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์และมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน หาก

มีค่าเป็นบวก แสดงถึง กิจการเพ่ือสังคมสร้างผลกระทบทางบวกมากกว่าเงินลงทุน หากมีค่าเป็นลบแสดงถึงกิจการ

เพ่ือสังคมอาจยังไม่สามารถสร้างผลกระทบทางบวกได้มากพอ หรือผลกระทบนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

มากพอ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุน จึงควรมีการพิจารณากิจกรรมอย่างเหมาะสมต่อไป มูลค่าเพ่ิมมีสูตรการคํานวณ 

คือ 

Valued added = Present value of Benefit – Present value of Investment 

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมักจะคํานวณมูลคา่เพ่ิมต่อหัว (หรือมูลค่าเพ่ิมต่อ 1 ผู้มีส่วนได้เสีย) เพ่ือให้สามารถ

พิจารณาการขนาดเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

ระยะเวลาการคืนทุนแสดงถึง ระยะเวลาที่จะทําให้กิจการสามารถได้รับผลลัพธ์ทางสังคมเท่ากับมูลค่าการ

ลงทุน หรือคุ้มทุน โดยระยะเวลาการคืนทุนสั้นเปรียบเสมือนกิจการเพ่ือสังคมมีความเสี่ยงที่น้อยที่จะได้รับผลลัพธ์ทาง

สังคมคุ้มทุน ในขณะท่ีระยะเวลาการคืนทุนยาวจะแสดงถึงกิจกรรมก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมในระยะยาวได้ ดังน้ัน 

จึงต้องพิจารณาการสนับสนุนเงินทุนในระยะยาวในการดําเนินงาน โดยสูตรระยะเวลาคืนทุนจะนับเป็นหน่วยเดือน 

ดังน้ันจึงต้องดําเนินการหาร 12 เดือนในมูลค่าผลลัพธ์ เพ่ือพิจารณาเป็นผลลัพธ์ต่อเดือนเป็นสําคัญ 

Payback Period per Month = [Value of Investment] / [Value of Benefit/12] 

โดยปกติ กิจการจะแสดงระยะเวลาคืนทุน เพ่ือพิจารณาความคุ้มค่าการลงทุนของกิจกรรมเพ่ือสังคมใน

อนาคตด้วย 
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การรายงานผลลพัธ์ทางสังคมจากการลงทุน 

 ในการรายงานผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน ควรจะมีทั้งการเตรียมแสดงผลข้อมูลเป็นขั้นตอน อธิบายผล

การคํานวณ การตัดสินใจ สมมุติฐานที่เกิดขึ้น และการอภิปรายผลของข้อมูลเพ่ือแสดงศักยภาพการดําเนินการของ

องค์กร และเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ โดยการนําเสนอผลต้องเป็นไปทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

1. วันเดือนปีที่ทําการวิเคราะห์ 

2. ข้อมูลองค์กร พันธกิจ เป้าหมายและการอธิบายลักษณะงานและกิจกรรมขององค์กร 

3. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ห่วงโซ่คุณค่า ตัวช้ีวัดที่เลือก ค่าประมาณการทางการเงิน และข้อมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. วิธีรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดสมมุติฐาน การแปลงค่าเป็นมูลค่าเงิน 

6. คําอธิบายกิจกรรม/การดําเนินงานที่ไม่รวมอยู่ในการประเมินครั้งน้ี หรือไม่ถูกแปลงค่าเป็นตัวเงิน 

7. ค่า SROI และบทวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

8. บทวิเคราะห์ผลลัพธ์ 

ผู้ประกอบการเชิงสังคมควรตระหนักว่า การเตรียมผลรายงานเป็นหน่ึงกิจกรรมท่ีสําคัญของขบวนการ

วิเคราะห์ SROI เน่ืองด้วยเป็นการแสดงการวิเคราะห์ที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินงานในอนาคตขององค์กร อีกทั้งการ

ประเมินผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา จะช่วยในการวางแผนการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จในอนาคตได้ โดยเฉพาะ

การอธิบายกิจกรรม/การดําเนินงานท่ีถูกนํามารวม หรือไม่นํามารวมอยู่ในการประเมิน จะช่วยให้องค์กรพัฒนาการ

เก็บรวบรวมข้อมูล การสังเคราะห์ผลลัพธ์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ดําเนินงานอย่างเหมาะสม 

 การดําเนินงาน/กิจกรรมเพ่ือสังคมมิได้มีวันสิ้นสุดขบวนการเหมือนการผลิต กิจการควรนําวิธีการและเทคนิค

ในการประเมินมาใช้ในการวางแผนทางกลยุทธ์เพ่ือการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่เหมาะสม อาทิ ขบวนการในการเก็บ

รวบรวมผลกระทบ ขั้นตอนในการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่พนักงาน การกําหนดระยะเวลาในการ

ประเมิน SROI และรวมทั้งทรัพยากรท่ีจะนํามาใช้ในการประเมินผล SROI ขั้นต่อไป  

 กิจการควรให้ความสําคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลในการประเมิน SROI และควรให้ความสําคัญในการรักษา

ความลับของข้อมูลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการคร้ังถัดไป 

 โดยสรุปการวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุนจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเชิงสังคม 

รวมท้ังการจะช่วยให้ผู้ลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจประเมินผลลัพธ์ของกิจการเพ่ือสังคมอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากข้ึน 

และจะตัดสินใจในการร่วมลงทุน หรือเป็นพันธมิตรโดยอาศัยการดําเนินงานที่มีมุมมองหลากหลายมิติต่อไปได้  
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สรุปท้ายบท 

ในการดําเนินกิจกรรมท่ีมุ่งสร้างผลกระทบทางสังคม ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะกําหนดพันธกิจหลักของ

องค์กร และเมื่อดําเนินการจะทําการพิจารณาว่า ผลการดําเนินการของกิจการบรรลุพันธกิจในระดับใด ตรงกับ

วัตถุประสงค์/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาว่าการดําเนินการดังกล่าว

แท้จริงสร้างผลเชิงลบหรือบวกอะไรที่คาดไม่ถึงหรือไม่ และควรปรับปรุงแก้ไขโครงการ/กิจกรรมอะไร เพ่ือสร้าง

ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะทราบขนาดผลกระทบทางสังคม ได้โดยการวัดผลในมิติ

ต่างๆ รวมท้ังวิเคราะห์รายละเอียดของผลลัพธ์ และความคุ้มค่าในการลงทุน เพ่ือให้เกิดการรายงานผลเป็นรูปธรรม 

โดยการวัดผลในรูปแบบผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) เป็นหน่ึงใน

วิธีการที่ได้รับความนิยม และง่ายต่อการเข้าใจ  

การวัดผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ

ในการวางแผนอนาคต หรือทบทวนการดําเนินการในอดีต ตลอดจนสามารถวัดกระบวนการและกลยุทธ์ของ

ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม การวัดผลกระทบทางสังคมจะไม่ได้ออกมาเป็นมูลค่าที่เป็นตัวเงินที่แท้จริง แต่เป็นการตีมูลค่า

เป็นตัวเงินอย่างใกล้เคียงที่สุด และเป็นการเช่ือมโยงคุณค่าของผลลัพธ์กับพันธกิจ/เป้าหมายของกิจการอย่างเหมาะสม

โดยมี 6 ขั้นตอนสําคัญได้แก่ (1) การวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้า (2) การพิจารณาประโยชน์ในรูปตัวเงิน (3)การคาดการณ์

มูลค่าในอนาคต (4) การคํานวณค่าผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน (5) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวและ (6) การ

คํานวณมูลค่าเพ่ิมและระยะเวลาการคืนทุน การวิเคราะห์ผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุนจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อ

ผู้ประกอบการเชิงสังคม รวมทั้งการจะช่วยให้ผู้ลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจประเมินผลลัพธ์ของกิจการเพ่ือสังคม

อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น และจะตัดสินใจในการร่วมลงทุน หรือเป็นพันธมิตรโดยอาศัยการดําเนินงานที่มีมุมมอง

หลากหลายมิติต่อไปได้  

 

คําถามท้ายบท 

1. จงอธิบายประโยชน์ของกิจการเพ่ือสังคม ในการวัดผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน  (SROI) ของกิจกรรม

หรือการดําเนินงานต่างๆ 

2. จงสรุปขั้นตอนในการวัดผลลัพธ์ทางสังคมจากการลงทุน  (SROI) ของกิจกรรมหรือการดําเนินงานต่างๆ 

รวมทั้งข้อควรระวังในการดําเนินการด้วย 

3. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างผู้ประกอบการเชิงสังคม และทําการวิเคราะห์หาผลกระทบทางสังคม หรือผลลัพธ์

ทางสังคมจากการลงทุน  (SROI) พร้อมอธิบาย 
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