บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ใ นประเทศไทย” ผู้วิจัย ได้ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบด้วย
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ข้อมูลกรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development)
แนวคิดว่าด้วยกิจการเพื่อสังคม (Social enterprises)
แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์การ
แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจัดการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดในการวิจัย

2.1 ข้อมูลกรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมานี้ ผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้นจึงให้ความสนใจ
แหล่งที่มาของสินค้าเกษตรและอาหาร ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ไม่
สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ วิถีดั้งเดิมในการเพาะปลูกที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และโลก
น้อยที่สุดกลับมาได้รับความสาคัญ เพราะผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นสิ่งจาเป็นอันดับแรกสาหรับ
ทุกชีวิต คือเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค และเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน กระบวนการ
ทาเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก เป็นวิธีธรรมชาติทุกขั้นตอน นับแต่การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เตรียม
แปลงเกษตร ขั้นตอนการปลูกพืชผลทางการเกษตร รวมถึงปศุสัตว์ ที่ต้องดูแลและควบคุมให้ถูกต้อง
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการปลูก ไม่มีการตัดต่อ
พันธุกรรม เลี้ยงสัตว์โดยการปล่อยอิสระ ไม่มีการขุนหรือให้อาหารสังเคราะห์ใดๆ เพื่อเร่งการ
เติบโตตามแบบอุตสาหกรรม จนถึงขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยทุกกระบวนการต้องเกิดการ
ปนเปื้อนสารเคมีน้อยที่สุด ดังนั้น แนวคิดเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก นอกจากจะเป็นการรัก
สุขภาพ เพื่อให้มนุษย์บริโภคสารเคมีน้อยลงแล้ว จุดประสงค์อีกอย่างก็คือการลดมลพิษให้ กับ
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ธรรมชาติ ลดสารตกค้างในดิน ในอากาศ และในน้า ซึ่งสะสมมาหลายสิบปีแล้วนับแต่ยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม
จากกระแสความตื่นตัวในด้านอาหารปลอดภัย การวิจัยในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นที่จะศึก ษา
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกกิจการที่จะศึ กษาจาก
องค์การที่เข้าข่ายกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ โดยเน้นเฉพาะธุรกิจแปรรูป
อาหารอินทรีย์จากตัวแบบกิจการเพื่อสังคม 50 องค์การ ซึ่งถูกแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นประเภทของ
กิจการเพื่อสังคม 4 ประเภท ตามรูปแบบการก่ อตั้งกิ จการ ได้แก่ กิจการเพื่ อสังคมที่ จัดตั้งโดย
ภาคเอกชน (Private ) กิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดยองค์การสาธารณประโยชน์หรือองค์การพัฒนา
สังคม (Non-governmental organization) หมวดวิสาหกิจชุมชน (Community-based) และหมวด
ธุรกิจไตรกาไรสุทธิ (Triple-bottom line business) ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการทาหน้าที่คัดกรององค์การต้นแบบของกิจการเพื่อสังคม โดยเป็นธุรกิจแปรรูป
อาหารเกษตรอินทรีย์จานวน 6 องค์การ โดยบริษัทสวนเงินมีมา จากัด และบริษัทเขาค้อทะเลภู จากัด
ซึ่งจัดอยู่ในประเภทกิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน (Private ) ส่วนประเภทกิจการเพื่อสังคม
ที่จัดตั้งโดยสาธารณประโยชน์หรือองค์การพัฒนาสังคม (Non-governmental organization) ได้แก่
สหกรณ์กรีนเนท จากัด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงเรียนชาวนาและและมูลนิธิ ข้าวขวัญ
และสุดท้ายคือ ร้านบ้านนาวิลิต ซึ่งจัดอยู่ในหมวดธุรกิจไตรกาไรสุทธิ (Triple-bottom line business)
โดยมีประวัติและข้อมูลการประกอบกิจการดังกล่าว ดังนี้
1. บริษัท สวนเงินมีมา จากัด
ปัญหาและที่มา
ธุรกิจส่วนใหญ่มักมีเป้าหมายอยู่ที่การแสวงหากาไรสูงสุดโดยไม่ได้คานึงถึงสังคม
ในขณะที่องค์การพัฒนาเอกชนมีเป้าหมายแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก แต่กลับต้อง
อาศัยเงินทุนผ่านการบริจาค ซึ่งไม่มีความมั่นคงแน่นอน “วัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด” ต้องการ
เชื่อมจุดแข็งขององค์การพัฒนาเอกชนและธุร กิจเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างกิจการเพื่อสังคมที่ไม่ได้มี
เป้าหมายอยู่ที่การสร้างกาไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว จึงนาเรื่องนี้ไปปรึกษาอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
และกัลยาณมิตรท่านอื่นๆ ลงมติร่วมกันก่อตั้งบริษัท สวนเงินมีมา จากัด ขึ้นในปี 2544 เพื่อดาเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจควบคู่ไปกับกิจกรรมทางสังคม โดยมีผู้ถือหุ้นจากทั้งองค์การด้านสังคม และนัก
ธุรกิจที่เชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ ใส่ใจปัญหาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
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ผลิตภัณฑ์และบริการ
1. สานักพิมพ์สวนเงินมีมา ผลิตหนังสือแนว “กระบวนทัศน์ใหม่ ” หรือ “หนังสือ
ทางเลือก” ด้านการศึกษาองค์รวม และวิทยาศาสตร์ใหม่ ศาสนธรรม และจิตวิญญาณ ชุมชนท้องถิ่น
และชีวิตเมืองที่สร้างสรรค์ ทางเลือกจากบริโภคนิยมและการรู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์ เป็นต้น
2. ร้านสวนเงินมีมา (เดิมชื่อร้านหนังสือศึกษิตสยาม) จาหน่ายหนังสือทางเลือกต่างๆ
3. ร้านกรีนสวนเงินมีมา จาหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากแหล่งผลิตในชุมชนและ
ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และระบบสมาชิกผักประสานใจ (Community supported agriculture
: CSA) ซึ่งเป็นระบบที่ส่งเสริมให้เกษตรกรทาเกษตรอินทรีย์ โดยผู้บริโภคจะจ่ายเงินสนับสนุนการ
ผลิตล่วงหน้า 1 ปี
4. จัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวคิดทางสังคม จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
กิจกรรมทางสังคม เช่น เชิญผู้เขียนหนังสือเล่มต่างๆ ของทางสานักพิมพ์มาปาฐกถา รวมทั้งเสวนา
แลกเปลี่ยน เผยแพร่แนวคิดการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
5. เครือข่ายตลาดสีเขียว ช่วยสร้างช่องทางทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ รวมทั้งยังทาหน้าที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภค และตลาดเข้าด้วยกัน ปัจจุบัน
ขยายไปสู่โครงการ “โรงพยาบาลสีเขียว” เพื่อส่งเสริมให้แพทย์และพยาบาลเป็นต้นแบบให้กับคน
รอบตัวบริโภคอาหารที่ ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงพยาบาลปทุมธานีเป็น
โรงพยาบาลนาร่อง
6. กรีนช็อป คาเฟ่ (www.greenshopcafe.com) จาหน่ายสินค้าออร์แกนิกออนไลน์
ผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. การจาหน่ายหนังสือทางเลือกเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารแนวคิดเรื่องการพัฒนา
สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ขยายวงกว้างออกไป ทาให้ผู้อ่านมีโอกาสซึมซับแนวคิดที่หลากหลาย และ
อาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การพัฒนาสังคม วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ
2. การจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวคิดทางสังคมต่างๆ ทาให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการสร้างเครือข่ายสาหรับผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ซึ่งอาจจะ
นาไปสู่การร่วมกันทากิจกรรมพัฒนาสังคมในอนาคต
3. เครือข่ายตลาดสีเขียว เป็นตัวกลางในการประสานระหว่างผู้ ผลิต ผู้บริโภค และ
ตลาด ก่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ ผ ลิ ต และผู้ บ ริ โ ภค ในการรั บ ผิ ด ชอบด้ า น
สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ชุมชน และสุขภาพ
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ความมั่นคงทางการเงิน
รายได้จากปี 2549 ถึงปี 2550 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 336 จาก 4.7 ล้านบาท เป็น 20.9 ล้าน
บาท กาไรสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 413 เป็น 1.35 ล้านบาท ในปี 2551 บริษัทมี
รายได้ลดลงประมาณร้อยละ 50 จากปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ เป็น 10.7
ล้านบาท แต่ยังคงมีกาไรสุทธิ 408,919 บาท
2. บริษัท เขาค้อทะเลภู จากัด
ปัญหาและที่มา
ที่ผ่านมาปัญหานายทุนบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อนาพื้นที่เหล่านั้นไปทารีสอร์ท หรือสนาม
กอล์ฟ โดยไม่คานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติมีให้เห็นดาษดื่นทั่วไป แต่ความ
ตั้งใจของ“สนธิ์ ชมดี” กับการสร้างรีสอร์ทเขาค้อทะเลภูนั้นต่างออกไป เขาก่อตั้งรีสอร์ทแห่งนี้ในปี
2530 เพื่ อต้องการพลิก ฟื้นที่ ดินอันแห้งแล้งให้ก ลายเป็นพื้ นที่สีเขีย ว ด้วยการปลูกต้นไม้และ
สมุนไพรนานาพันธุ์ และตั้งใจที่จะทาให้รีสอร์ทแห่งนี้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยตั้งปณิธานว่าจะ “มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี มีอาหารที่ดี มีกายและใจที่ดี มีกิจกรรมที่ดี และมีรากฐานภูมิปัญญาไทยที่ดี” จึงเลือก
ทาการเกษตรแบบปราศจากสารเคมี ต่อมาเริ่มทาสินค้าเกษตรแปรรูปในปี 2540 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยยึดมั่นในจุดยืนเดิม คือ กิจกรรมการผลิตต้องไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
และพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันพื้นที่ของเขาค้อทะเลภูประกอบด้วยรีสอร์ท ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ สปา และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพนานาชนิด ดาเนินธุรกิจภายใต้คาขวัญ “พึ่งตนเองได้ค้าขายเป็น
โดดเด่นเพื่อสังคม”
ผลิตภัณฑ์และบริการ
1. รีสอร์ทและบ้านพักในเนื้อที่ 200 ไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์
2. อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร, เครื่องสาอางสมุนไพร, ยาสมุนไพร, งานหัตถกรรม
ร้านไทสบาย ร้านจาหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และสปา
3. ครัวทะเลภู ร้านอาหารสมุนไพรไร้สารเคมี ซึ่งใช้วัตถุดิบทั้งหมดจากผลผลิตใน
พื้นที่ของตนเอง
4. ศูนย์สุขภาพองค์รวมเขาค้อทะเลภู แหล่งศึกษาเกษตรกรรมธรรมชาติ (Natural
farming) สปา และสถานที่ทากิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการใช้สมุนไพร
5. สวนพืชกินได้ไม้เป็นยา สวนสมุนไพรและผักพื้นบ้านของเขาค้อทะเลภูและเป็น
แหล่งสะสมอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของบริษัทและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
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6. ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพึ่งตนเอง (ศวตาบล) ศูนย์
การผลิตและการจาหน่ายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ของทั้งอาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และภูมิภาค
และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเครือข่ายต่างๆ
ผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. เขาค้อทะเลภูทาการเกษตรโดยใช้หลักการ “5 ไม่” ได้แก่ ไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอน
ไม่ปลูกพืชชนิดเดียว ไม่เผาหรือตากดิน ไม่ถือพืชและสัตว์เป็นศัตรูและไม่ไถพรวนดิน ประกอบกับ
หลัก “3 ต้อง”ได้แก่ ต้องหลากหลายใกล้เคียงธรรมชาติเดิม ต้องคลุมดินและต้องปลูกพืชมีกลิ่นแซม
ทาให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเขาค้อทะเลภู ใช้วัตถุดิบของตนเองและในชุมชนท้องถิ่น
เป็นหลัก หลีกเลี่ยงการใช้สารพิษในการผลิต และมุ่งค้นคว้านาสารจากธรรมชาติมาทดแทนสารเคมี
สังเคราะห์ ภายใต้หลักการค้าที่เป็นธรรม ส่งผลให้สามารถสร้างรายได้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของชาวบ้านในชุมชน ทั้งที่เป็นพนักงานและคู่ค้าของบริษัท
3. เป็นศูนย์การผลิตจาหน่าย วิจัยค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ และพร้อมที่จะ
ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน
ความมั่นคงทางการเงิน
บริษัท เขาค้อทะเลภู จากัด มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2.03 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551 มีรายได้
19.7 ล้านบาท และกาไรสุทธิ 759,011 บาท ในปี 2551 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นร้อยละ 37.4
3. สหกรณ์กรีนเนท
ปัญหาและที่มา
ภาคการเกษตรของไทยประสบปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาสภาพพื้นที่การทา
เกษตรแห้งแล้ง ขาดแคลนน้า ดินเสื่อมโทรม ปัญหาด้านกระบวนการผลิต การจัดส่ง การจัดจาหน่าย
และราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะต้องกู้เงินไปลงทุนซื้อปัจจัย
การผลิต “วิฑูรย์ ปัญญากุล” และเพื่อนๆ เล็งเห็นว่าการทาเกษตรระบบอินทรีย์ เป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกันก่อตั้ง “ร้านสหกรณ์อาหารธรรมชาติ จากัด” ในปี 2537 เพื่อช่วย
จัดการด้านการตลาดให้กับกลุ่มชาวบ้าน ต่อมาขยายกิจการให้ครอบคลุมเกษตรอินทรีย์จึงเปลี่ยนชื่อ
เป็น “สหกรณ์กรีนเนท จากัด” ในปี 2544 สหกรณ์กรีนเนท ดาเนินกิจการร่วมกับ “มูลนิธิสายใย
แผ่นดิน” โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ดูแลด้านการส่งเสริมการเกษตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกร หลังจากนั้นเมื่อได้ผลผลิต สหกรณ์กรีนเนทจะทา
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หน้าที่ด้านการตลาด เชื่อมประสานระหว่างเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กลุ่มธุรกิจ
ชุมชน และผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นธุ รกิจชุมชนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยสหกรณ์กรีนเนทจะ
รวบรวมและคัดสรรผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มาจาหน่ายในราคาที่เป็นธรรมภายใต้หลักการค้าที่เป็นธรรม
(แฟร์เทรด) โดยดาเนินงานในรูปแบบของศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center) กล่าวได้ว่า
สหกรณ์กรีนเนทเป็นผู้บุกเบิกตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย จนปัจจุบันตลาดเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 15 ต่อปี
ผลิตภัณฑ์และบริการ
1. ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของสหกรณ์กรีนเนท ได้รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ส ากลภายใต้ก ารรับรองระบบงาน IFOAM (IFOAM Accredited Organic
Programme) ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพดฝักอ่อน ลาไย ถั่วเหลือง มะตูม รางจืด มะพร้าว และผัก
ต่างๆ
2. ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แปรรูปอื่นๆ เช่น กะทิเกษตรอินทรีย์ น้ามันมะพร้าวเกษตร
อินทรีย์ ซีอิ้วเกษตรอินทรีย์ และชาใบหม่อนเกษตรอินทรีย์
3. ผลิตภัณฑ์จากผ้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ผ้าอ้อมฝ้ายเกษตรอินทรีย์ ผ้าเช็ดตัวฝ้าย เสื้อเด็ก
จากฝ้ายเกษตรอินทรีย์ และผ้าห่มไหม
4. จาหน่า ยหนังสือเกี่ย วกับเกษตรอินทรีย์ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์
สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย-เกษตรอินทรีย์โลก และตลาดเกษตรอินทรีย์
ผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. ปัจจุบันสหกรณ์กรีนเนทมีสมาชิกเป็นเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 1,200 ครอบครัว
เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านระบบการค้าที่เป็นธรรม และวิถี
การผลิตที่ปลอดภัยกับผู้ผลิตและผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. การสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มในลักษณะของธุรกิจชุมชน ส่งผลให้
ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถสร้างอานาจในการต่อรองราคาสินค้าได้
3. เป็นผู้นาในการสนับสนุนและส่งเสริม “วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์” และ “ระบบ
การค้าที่เป็นธรรม” (Fair trade) ตลอดห่วงโซ่การผลิตจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนแสวงหา
ความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
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ความมั่นคงทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ของกรีนเนทมีการจาหน่ายในห้างซูเปอร์มาร์เก็ต 15 แห่ง กว่า 50 สาขาทั่ว
ประเทศไทย สาหรับตลาดต่างประเทศ มีกลุ่มการค้าแฟร์เทรดช่วยกระจายสินค้าไปยังกว่า 10
ประเทศในทวีปยุโรป อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี และอังกฤษ
4. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ปัญหาและที่มา
การรักษาสมัยใหม่มักใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นหลัก ยาหลายชนิดมีผลข้างเคียงต่อร่างกาย
อีกทั้งมีราคาแพง เพราะต้องนาเข้าจากต่างประเทศ จนกระทั่งองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) เริ่มให้ความสาคัญและมีนโยบายส่งเสริมให้ชุมชนใช้ยาสมุนไพรที่มีใน
ท้องถิ่น สาหรับการดูแลรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐาน กระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายนี้มาดาเนินการ
ส่งผลให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี หันมาส่งเสริมการใช้สมุนไพรมากขึ้น
โดยมี “ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร” เป็นผู้บุกเบิกในการเข้าไปเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย กระทั่ง
สามารถวิจัยและผลิตยาจากสมุนไพรได้
ต่อมาเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจช่วงปี 2540 ชาวบ้านที่ตกงานจานวนหนึ่งได้มาขอซื้อยา
สมุนไพรไปจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ โรงพยาบาลเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสดีในการเผยแพร่สมุนไพร
ไทย เนื่องจากความรู้ด้า นการแพทย์ แผนไทยมีอยู่ มากมาย ประกอบกั บประเทศไทยมีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง สามารถนาวัตถุดิบในธรรมชาติมาผลิตได้ในราคาถูก จึงเริ่มรับซื้อ
สมุนไพรจากชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับจาหน่าย จากที่เคยนาสมุนไพรมาทาเฉพาะยาก็
ขยายการแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ หลังจากนั้นได้ตั้งมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขึ้นมารับผิดชอบ
งานด้านนี้โดยเฉพาะ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์และบริการ
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร “อภัยภูเบศร” กว่า 70 ชนิด อาทิ ยาแก้ไอมะขามป้อม สบู่ก้อน
เปลือกมังคุด แคปซูลฟ้าทะลายโจร และครีมบารุงผิวหน้าแตงกวา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ยา
เครื่องดื่ม เครื่องสาอาง และผลิตภัณฑ์เสริม โดยใช้วัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ซึ่งผ่านมาตรฐานของ
สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก
(WHO) และตารับมาตรฐานยาสหรัฐอเมริกา (United States Pharmacopeia) เป็นต้น
2. บริการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร
3. บริการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข และกลุ่มหมอ
นวดไทย
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4. บริการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น โครงการทัวร์สุขภาพ และการจัดทาคู่มือการปลูก
และเก็บเกี่ยวสมุนไพรให้แก่เกษตรกรที่สนใจ เป็นต้น
ผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. สร้า งทางเลือกในการรั ก ษาโรคแก่ ประชาชน โดยให้บริก ารคนไข้ด้วยการ
ผสมผสานระหว่างระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน และระบบการแพทย์แผนไทย นอกจากนั้นยังช่วย
ลดการนาเข้ายาจากต่างประเทศ และทาให้ประชาชนสามารถซื้อยาในราคาที่ถูกลง
2. จุดประกายให้ผู้คนในสังคมเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรไทย ด้วย
การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพรในระบบ
เกษตรอินทรีย์ เพื่อป้อนให้โรงพยาบาลนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีการกาหนดปริมาณ
คุณภาพ และราคาล่วงหน้าร่วมกันระหว่างชุมชน ทาให้สมุนไพรกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน
และเกิดการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
4. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาและองค์ความรู้
ต่างๆ เกี่ยวกับภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านและสมุนไพรไทย
ความมั่นคงทางการเงิน
ปัจจุบันยอดขายผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลเติบโตในอัตรากว่าร้อยละ 20 ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ทุกปี ได้รับความสนใจและยอมรับอย่างแพร่หลายจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รายได้
จากการจาหน่ายร้อยละ 70 มอบให้แก่โรงพยาบาล ส่วนอีกร้อยละ 30 จะนาไปพัฒนาสมุนไพรและ
ทาประโยชน์เพื่อสังคม
5. โรงเรียนชาวนาและและมูลนิธิข้าวขวัญ
ปัญหาและที่มา
เป็นที่รับรู้กันมาเนิ่นนานว่า ชาวนาไทยประสบปัญหามากมาย ทั้งด้านการผลิต
การตลาด การบริโภค ฯลฯ ทาให้มีฐานะตกต่า มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนลูกหลานชาวนาส่วนใหญ่ไม่
ต้องการสืบทอดอาชีพชาวนาอีกต่อไป ปัญหาของชาวนาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขให้สาเร็จ
เพราะชาวนามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังคาของอดีตนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เคย
กล่าวไว้ว่า “ทุกข์ของชาวนา คือ ทุกข์ของแผ่นดิน” นั่นเอง มูลนิธิข้าวขวัญ นาทีมโดยผู้อานวยการ
มูลนิธิ “เดชา ศิริภัทร” ได้ก่อตั้งและทางานด้านข้าวและชาวนามาตั้งแต่ปี 2532 ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
มูลนิธิข้ าวขวัญประสบความสาเร็จในการพัฒนาระบบการปลูก ข้าวที่ใ ห้ผลผลิตสูง ต้นทุนต่า
แรงงานน้อย ต้านทานโรคแมลง และสิ่งแวดล้อมโดยปลอดสารเคมีทุกชนิด ชาวนาที่ทางานกับ
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มูลนิธิข้าวขวัญได้รับเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาทา
นาแล้ว 2 คน คือ ชัยพร พรหมพันธุ์ ปี 2538 และทองเหมาะ แจ่มแจ้ง ปี 2549
ตั้งแต่ปี 2547 มูลนิธิข้าวขวัญ ได้ขยายกิจกรรมจากการพัฒนาระบบการปลูกข้าว ไปสู่
ชาวนาในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้รูปแบบโรงเรียนชาวนา และการจัดการความรู้ (Knowledge
management) โดยมีกลุ่มชาวนาเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ ใน 4 พื้นที่ คือ เขตอาเภอเมือง
อาเภอบางปลาม้า อาเภอดอนเจดีย์ และ อาเภออู่ทอง
ต่อมาปี 2549 มูลนิธิข้าวขวัญ ได้รับเลือกจากกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็น 1 ใน 200 ศูนย์
ปราชญ์ทั่วประเทศ ในโครงการการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมชาวนาทั้งประเทศ ติดต่อกันมา
จนถึงปัจจุบันหลายพันคน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรในการฝึกอบรมชาวนาต่างประเทศด้วย เช่น
ประเทศลาว พม่า บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์และบริการ
1. หลักสูตรการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โรงเรียนชาวนา 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ระดับประถมศึกษา “การจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี” หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา “การปรับปรุงบารุง
ดินโดยชีววิธี” หลักสูตรระดับอุดมศึกษา “การปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ข้าว” ระยะเวลา 4 เดือน
ต่อ 1 หลักสูตร
2. หลักสูตรระดับก้าวหน้า “การผสมพันธุ์ข้าว” ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
3. หลักสูตรต่อยอดศักยภาพเกษตรกร “การเป็นวิทยากรกระบวนการ” ระยะเวลา 5 วัน
4 คืน
4. หลักสูตรศูนย์ปราชญ์ “การเรียนรู้การทานาอินทรีย์ทั้งระบบ” รับ 50 คนต่อรุ่น
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
5. จาหน่ายข้าวกล้องมะลิแดง/ข้าวกล้องมะลิขาวปลอดสาร แห้วอินทรีย์กระป๋อง น้า
โปรไบโอติกส์ เมล็ดพันธุ์ผัก (เก็บและพัฒนาพันธุ์ได้) และพันธุ์ข้าวเปลือกคุณภาพ
ผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. มีเกษตรกรกว่า 300 คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเข้มข้นของโรงเรียนชาวนา และผู้
เข้าอบรมในหลักสูตรระยะสั้นกว่า 3,000 คน พวกเขาเหล่านี้ได้เรียนรู้แนวทางการทาเกษตรอินทรีย์
อย่างผสมผสาน ทั้งเทคนิคสมัยใหม่และฟื้นฟูความรู้ดั้งเดิม โดยมีการนาความรู้ที่ได้รับไปลงมือ
ปฏิบัติและถ่ายทอดต่อไป ช่วยต่อยอดและขยายระบบการเกษตรที่ยั่งยืนในไทย
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2. สามารถลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตภายนอกอย่างปุ๋ย เคมี สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ทา
ให้ต้นทุนการผลิตต่าลง ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ทาให้มีเงินออมมากขึ้น มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
3. ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น จากการทาปุ๋ยหมักชีวภาพภาพ การ
ใช้สมุนไพร ขับไล่แมลง การเก็บและขยายจุลินทรีย์ และการทาฮอร์โมนเพื่อการบารุงต้นข้าว เป็น
ต้น
4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชาวบ้านที่มาเรียนรู้ร่วมกัน
5. มีส่วนร่วมฟื้นฟูประเพณีดีงามดั้งเดิม เช่น พิธีทาขวัญข้าวแม่โพสพ ประเพณีสารท
เดือนสิบ และการลงแขกทางานต่างๆ เป็นต้น
ความมั่นคงทางการเงิน
มูลนิธิข้าวขวัญ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันส่งเสริม
การจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิต่างๆ และบริษัทเอกชน
6. ร้านบ้านนาวิลิต
ปัญหาและที่มา
รายได้ของเกษตรกรไทยขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ยากแก่การควบคุม ไม่ ว่า
จะเป็นดินฟ้าอากาศ ราคาปุ๋ยและยาฆ่าแมลง รวมถึงการกดขี่ราคาจากพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งส่วนใหญ่
ยังปลูกพืชเศรษฐกิจแบบเชิงเดี่ยวที่เสี่ยงต่อการถูกทาลายในคราวเดียวโดยศัตรูพืช และแมลงหรือภัย
ธรรมชาติ “วิลิต เตชะไพบูลย์” ผู้ผันตัวเองจากชนชั้นกลางในเมืองมาเป็นชาวนา ลงหลักปักฐานอยู่
ที่ทุ่งพร้าว อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปี 2543 เปลี่ยนผืนนารกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทา
การเกษตรแบบผสมผสานที่ปฏิเสธการใช้สารเคมีอย่างสิ้นเชิง โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้
ปัจจุบันกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาการผลิตตามกาลังและศักยภาพที่มี เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป
ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ โดยใช้ระบบการผลิตแบบดั้งเดิมที่มีคนในท้องถิ่นมาช่วยกันลงแขก
ดานา เกี่ยวข้าว และการใช้แรงงานจากวัวในการนวดข้าว ทาให้ระบบนิเวศน์ภายในพื้นที่ของนาวิลิต
ค่อยๆ ทวีความอุดมสมบูรณ์ อันนามาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพและหลากหลาย
นอกจากจะสนับสนุนเรื่องการทาเกษตรอินทรีย์แล้ว ในปี 2544 วิลิตยังเป็นแกนนาใน
การจัดตั้ง “กลุ่มเพื่อนชาวนา” ชักชวนชาวนาในพื้นที่ประมาณ 70-80 คน รวมตัวกันเพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้กลไกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายรัฐปัจจุบันมี
สมาชิกกว่า 8,000 คน
ในปี2550 วิลิตเปิดร้าน “บ้านนาวิลิต” เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน
และกระจายข้าวเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักสู่ผู้บริโภคในเมืองหลวง นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวม
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อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิ ษจากชุมชน ดาเนินการในรูปแบบสหกรณ์ นับเป็น
ช่องทางจัดจาหน่ายสินค้าให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่า เมื่อหันมาทาเกษตรอินทรีย์แล้วจะมีตลาดรองรับ
ไม่ต้องหวนกลับไปสู่วงจรเกษตรเชิงเดี่ยวที่ต้องพึ่งพาสารเคมีอีก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
1. ข้าวหลากพันธุ์จากหลายท้องถิ่น เช่น ข้าวหอมดิน ข้าวเหลืองเลาขวัญ ผลิตภัณฑ์
ของ นาวิลิต จังหวัดเพชรบุรี และข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของสหกรณ์กรีนเนท จากัด เป็นต้น
2. จาหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษจากเครือข่าย และกลุ่มเกษตรอินทรีย์อื่นๆ
3. จัดตลาดนัดสีเขียว และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณีการปลูกข้าว
ผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. สนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่
มีคุณภาพต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรเองก็ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในการ
ผลิต รวมถึงลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ช่วยลดภาระหนี้สินและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น
2. สืบทอดอาชีพเกษตรกรไทย รักษาประเพณีทานาแบบดั้งเดิม และเป็นแกนนาในการ
จัดตั้ง “กลุ่มเพื่อนชาวนา” เพื่อต้านทานอิทธิพลของกลุ่มทุนที่เข้าครอบงาการผลิตจนเกษตรกร
อ่อนแอ และสูญเสียที่ดินทากิน
3. อนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน โดยนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่สุ่มเสี่ยงว่าจะสูญพันธุ์
กลับมาปลูกใหม่อีกครั้ง เช่น ข้าวพันธุ์กันตัง พันธุ์นางพญา พันธุ์บายศรี และพันธุ์เหลืองเลาขวัญ
เป็นต้น
4. ร้านบ้านนาวิลิตเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายองค์กรผู้ประกอบการธุรกิจ สีเขียว
โดยให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวทุกสัปดาห์ ณ อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ถนนราชดาริ
กรุงเทพฯ เพื่อผลักดันให้เกิดตลาดนัดสีเขียวในเมือง นาผู้ประกอบการมาพบปะกับผู้บริโภคที่สนใจ
ความมั่นคงทางการเงิน
มีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดที่ยังมีขนาดเล็กใน
ไทยแต่มีแนวโน้ม การเติบโตสูงมากตามกระแสรักสุขภาพของคนเมืองที่กาลังก่อตัว ในปี 2551
บริษัทสามารถทารายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 362 จากปีก่อนหน้า หลังจากที่เน้นการลงทุนไปในด้าน
การขายและการบริหารจัดการ
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2.2 แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development)
2.2.1 ความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อประมาณสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศต่างๆ ทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทุกด้าน จึงทาให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดในปริมาณมากเพื่อผลิตสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ทาให้ทรัพยากรที่มีอยู่จากัดเหลือน้อยลงจนใกล้จะหมดไปหรืออยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมลง จนไม่
สามารถสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างไร้ขีดจากัด แม้ว่าปรากฏการณ์การพัฒนาดังกล่าวจะ
นามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า แต่ในขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์
เกิดความเสื่อมโทรมด้านคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิตของมนุษย์ถูกบั่นทอนลงเรื่อยๆ เกิดการ
เลียนแบบพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้สังคมโลกต้องตกอยู่ในภาวะ
สังคมมีปัญหา และการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน จากสภาพปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกประสบกับภาวะ
ความไม่ ยั่ ง ยื นของการพั ฒนาดัง กล่าว ก่ อให้เกิ ดความเสื่อมโทรมของทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ทั่วโลกต่างแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่คานึงถึงความเป็นองค์รวมของทุก
ด้านอย่างสมดุล เพื่อก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ สังคมที่ดี มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี
กินดี ควบคู่กันไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพเดิมและดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน
วิก ฤตการณ์ด้า นสิ่ง แวดล้อมที่เกิ ดขึ้นทั่วโลกได้ก ระตุ้นให้หลายประเทศเกิ ดความ
ตระหนัก ที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเห็นควรให้มีการจัดการประชุมระดับโลกเพื่อ
ร่วมมือกัน พิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กาลังเผชิญอยู่เป็นครั้งแรก
เมื่อพ.ศ. 2515 ซึ่งการประชุมนี้มีชื่อว่า "การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
(United Nations Conference on Human and Environment)” จัดขึ้น ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศ
สวีเดน จากจุดเริ่มต้นครั้งนี้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาแบบมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว จึงหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนา
รูปแบบใหม่ที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการพัฒนาได้ อันเป็นที่ม าของแนวคิด
“การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development)” ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการโลกว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment and Development) หรือ
คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Commission) โดยที่รายงานของคณะกรรมาธิการบรันท์
แลนด์ (Brundtland Report) ที่เสนอต่อสหประชาชาติในพ.ศ. 2530 เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
ต่อมาในชื่อ “อนาคตของเรา” (Our common future)
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ต่อจากนั้นองค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทั่วโลกคานึงถึงผลกระทบของการ
พัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือยที่ไม่สมดุลกับขีดจากัด
การตอบสนองของธรรมชาติ โดยได้จัดประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(UN Conference on Environment and Development: UNCED) เมื่อ พ.ศ. 2535 ณ กรุงริโอเดอจาเน
โร ประเทศบราซิล ซึ่งเป็นที่มาของแผนแม่บทโลกที่ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่
ความยั่งยืน ในการประชุมครั้งนั้น ประเทศสมาชิก จานวน 178 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วม
ลงนามในการปฏิบัติตามแผนแม่บท ดังกล่าว ซึ่งอีก 10 ปี ต่อมาจึงขยายแนวคิดไปสู่การประชุมสุด
ยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World summit on sustainable development) เพื่อกระตุ้นให้
ประเทศต่างๆ หันมาให้ความสนใจกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างองค์รวม มุ่งสู่ดุลย
ภาพการพัฒนา ดังแสดงในภาพที่ 2.1

ภาพที่ 2.1: แสดงความเป็นมาและแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556, น.11)
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2.2.2 ความหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) นั้น เป็นคาที่ใช้กันมากในการพัฒนา
ประเทศ มี ก ารให้ ค านิ ย ามแตกต่ า งกั น ไปตามการแปลความของประเทศต่ า งๆ และได้ มี ผู้ ใ ห้
ความหมายไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on
Environment and Development [WCED], 1990, p. 43) หรือที่เรียกในอีกนามหนึ่งว่าคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Commission) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่น
ต่อมาที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา” (Sustainable development is development which
meets the needs current generations without compromising the ability of future generations to
meet their own needs) ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น มีระบบ
สังคมที่เป็น สังคมธรรมรัฐ มีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคง ไม่จาเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือ
จากภายนอก มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะ
การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อเป็ น ฐานในการผลิ ต เพื่ อ น าไปสู่ก ารเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
(Brundtland commission, 1987) นอกจากนี้ องค์การศึก ษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ยัง
เสนอเพิ่มเติมว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนควรตั้งอยู่บนรากฐานทางวัฒนธรรมที่ยึดถือคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ด้วย (UNESCO, 2005, p. 14)
Brown (1984, pp. 1-2 อ้างถึงใน Yomi Noibai, 1991, p. 3) กล่าวถึง
ความยั่ ง ยื น
เป็นความติดเชิงนิเวศวิทยาร่วมกับนัยทางเศรษฐกิจ นั่นคือ ความเจริญเติบโตและการกินดีอยู่ดีของ
มนุษย์ ขึ้ นอยู่กั บ พื้นฐานด้า นทรัพ ยากรธรรมชาติ ซึ่งส่งเสริมสนับสนุนระบบการดารงชีวิตของ
มนุษย์และสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable society) ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่กาหนดระบบเศรษฐกิจและระบบ
สังคมที่ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบการส่งเสริมสนับสนุนชีวิตได้รับการดูแลธารงรักษาไว้
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2549, น.106) กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การพัฒนาที่
มีดุลยภาพครบทั้งสามด้าน ประกอบด้วย ชีวิตมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการสาคัญอยู่
ที่เพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ ลดการเบียดเบียนกัน และเกื้อกูลต่อกันให้มากขึ้น
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ , กาญจนา แก้วเทพ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ (2549) กล่าวว่า
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวความคิดที่ ประนีประนอมระหว่างกลุ่มที่นิยมการพัฒนากับกลุ่มที่
นิยมสิ่งแวดล้อม ทั้งโลกที่ร่ารวยและโลกที่ยากจน ต่างก็มีความพึงพอใจในแนวคิดนี้ เนื่องจาก เป็น
แนวคิดที่ทาให้การพัฒนาและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ กล่าวคือ เป็นแนวคิดที่ไม่ได้ปฎิ
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เสธความเจริญก้าวหน้าและมองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จาเป็น และสามารถเกิดขึ้นได้
โดยไม่ต้องมีการทาลายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืนยังหมายถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่นา เอา
ทรัพยากรทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ มนุษย์ การเงิน และทรัพยากรกายภาพ มาจัดการเพื่อ
ก่อให้เกิดความมั่งคั่ง ความอยู่ดีกินดี และความสุขสมบูรณ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่ กับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยสรุปแล้ว คือ การพัฒนาที่อยู่ภายใต้ขีดจากัดทางนิเวศ
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2543, น. 2) กล่าวว่าแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็น
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาที่ต้องการการจัดทรัพยากรทั้งธรรมชาติและมนุษย์ รวมทั้งทรัพยากร
การเงินและวัสดุทั้งปวงให้เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งและอยู่ดีกินดี โดยไม่ทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสงวนไว้สาหรับคนรุ่นหลัง และการที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดการสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้นั้นจะต้องพัฒนาคนให้มี
ความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการจัดการการพัฒนา
ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ (2546, น. 9) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนา
ในลักษณะบูรณาการเป็นองค์รวมที่ตัวแปรทั้งหลายต้องมาประสานกันครบองค์อย่างมีดุลยภาพ
แม้ว่าจะอยู่ในบริบทที่มีความหลากหลายบนความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องคานึงถึงการ
พั ฒนาตามขี ด ความสามารถในการแข่ง ขัน บนพื้ น ฐานทรัพ ยากรของตนเอง ด้ านสัง คมและ
สิ่งแวดล้อม ที่ต้องให้ความสาคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องกับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นความพยายามในการทาให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง
ถาวร บนพื้นฐานของศักยภาพและทรัพยากรที่มีจากัด โดยคานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลทุกมิติ เน้นการพัฒนาบนฐาน
ทรัพยากร จุดแข็ง และศักยภาพของตนเอง รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนตลอดไป
วสุธร ตันวัฒนกุล (2549) กล่าวถึงลักษณะที่แสดงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าเป็นการ
ผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ และการพัฒนาที่สนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคและยุติธรรม มีการผสมผสานกิจกรรม เพื่อทาให้สังคมเกิดความ
ผูกพันและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างสอดคล้องกับชุมชน
นิตยา กมลวัทนนิศา (2546, น. 14) ได้ให้แนวคิดว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่
ดาเนินไปโดยคานึงถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองความ
ต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต เป็นการพัฒนาที่คานึงถึงความเป็น
“องค์รวม” คือ การกระทาสิ่งใดต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่น ๆ ซึ่งการพัฒนาตาม
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แนวคิดนี้ ยึ ดหลักความรอบคอบ และค่อยเป็ นค่อยไป รวมทั้งเป็นการพั ฒนาที่ยั่งยืนไม่ไ ด้
ปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ต้องคานึงว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้นั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค์
หรือทาลาย
ประเทศไทยได้รับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาปรับใช้ ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) รัฐได้เน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นการ
พัฒนาอย่างองค์รวม โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น จนกระทั่ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 -2549) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศที่ ได้อัญเชิ ญและยึดแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นปรัชญานาทางในการบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง
มุ่งการพัฒนาที่มีดุลยภาพระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกันสู่การ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน นับเป็นการพัฒนาประเทศอย่างองค์รวม โดยประชาชนที่
ส่วนร่วม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างถาวร
จากนิยามที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่
ดาเนินไปโดยคานึงถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองความ
ต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต เป็นดาเนินการบนพื้นฐานของการ
พัฒนาอย่างองค์รวมให้มีความสมดุลอย่างรอบด้าน โดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งอื่นๆ
ทุกมิติรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการพัฒนาที่ไม่ ปฏิเสธระบบ
เทคโนโลยี เพียงแต่ต้องคานึงว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้นั้นเป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือทาลาย เปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา คานึงถึงความเป็นองค์รวมในเชิงบูรณาการ
โดยพิ จารณาผลเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายบนความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ ที่ต้อง
คานึงถึงการพัฒนาตามขีดความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานทรัพยากรของตนเอง ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่ต้องให้ความสาคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้อง
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
2.2.3 องค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืน มีนักวิชาการในหลากหลาย
สาขาและสถาบั นต่ า งๆ ได้ ใ ห้ค วามหมายและองค์ ประกอบการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ไว้ ใ นลั ก ษณะที่
คล้ายคลึงกัน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556, น. 12) กล่าวว่า การพัฒนาที่
ยั่งยืน คือการพัฒนาที่เน้นให้มนุษย์คานึ งถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติ บนโลก และให้มีการ
ดาเนินการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยให้เป็น
การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนทั้งในยุคปัจจุบัน และยุคต่อๆ ไป อย่างเท่าเทียมกัน
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หลักการสาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติของการพัฒนา
อันได้แก่
1. มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ กระจายรายได้ให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่า
2. มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิต
ภาพสูงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
3. มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่
ระบบนิเวศสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบ
นิเวศสามารถดูดซับและทาลายมลพิษนั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากร ประเภทที่ใช้
แล้วหมดไปได้
แนวคิ ดและองค์ ป ระกอบการพั ฒ นาที่ยั่ ง ยื นข้างต้นสอดคล้องกั บ แนวคิด ของพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2552) ซึ่งกล่าวว่า กระแสในการพัฒนาแบบใหม่มี 2 กระแส กระแส
แรกเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(CSD) คือมุ่งพัฒนาควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญแก่สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเพิ่มจานวน
ประชากร ส่งผลให้เกิดปัญหาทรัพยากรร่อยหรอ และการเกิดมลภาวะ กระแสที่สองคือ การพัฒนา
ตามแนวคิดของยูเนสโก (UNESCO) ที่ให้ความสาคัญแก่คุณค่าของมนุษย์และวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
หัวใจสาคัญของการพัฒนา สาหรับชาวพุทธแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืนควรเป็นการพัฒนาเพื่อสร้าง
สังคมที่ยั่งยืน ควบคู่กับตอบสนองความต้องการของตนได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์โลก และ
ประชาชนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคตต้องเดือดร้อน นั่นหมายความว่า การทากิจกรรมของมนุษย์ต้อง
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ต้องบูรณาการทั้งเศรษฐกิจและธรรมชาติเข้าด้วยกัน เพื่อจะ
พิ ทั ก ษ์ รัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ และก าจัดความยากจนออกไป ดังนั้ น การพั ฒนาที่ยั่ ง ยื นจึง มี
แนวทางสรุปได้ ดังนี้
1. ต้องมีการวางนโยบายประชากรให้เหมาะสม เช่น ควบคุมจานวนประชากรด้วยการ
วางแผนครอบครัว ในการแก้ ปัญหาประชากรที่ส าคัญอย่ างหนึ่งคือการแก้ปัญหาทางการศึก ษา
เพราะจะครอบคลุม ไปถึง การแก้ ปั ญหาด้ า นอื่ นๆ ทั้ ง หมด ทั้ งปั ญหาความยากจน สาธารณสุ ข
ตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. ต้องอนุรักษ์หรือสงวนทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถดาเนินการได้หลายวิธี เช่น การประกาศพื้นที่เป็นป่าสงวน วนอุทยาน
อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า การฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติที่เสื่อมโทรม การรักษาดิน น้า
และอากาศให้ปลอดสารเคมีและมลภาวะ
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3. การผลิตเทคโนโลยีกาจัดน้าเสีย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่สุรุ่ยสุร่าย
ประหยัดพลังงาน
การพัฒนาที่ ยั่งยืนจะสาเร็จได้จะต้องพัฒนาคนให้มีจริยธรรม พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต, 2552) ได้สรุปให้เห็นว่า ปัญหาในการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่ประสบความสาเร็จนั้น เกิด
จากกิเลส 3 อย่าง ที่ขัดขวางจริยธรรม คือ ตัณหา มานะ และทิฐิ เราจึงต้องพัฒนาคนและเศรษฐกิจให้
คู่ขนานไปกับการพัฒนาจริยธรรม ดังนั้น ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขึ้นกับ 4 ปัจจัย ได้แก่
1. มนุษย์: ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ มี
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญ พร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในระบบเศรษฐกิ จและสังคมที่
จัดสรรให้เกื้อหนุน และนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัยเกื้อหนุน
2. สังคม: จัดระบบสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร ตลอดจนกิจการต่างๆ
ให้ผสมกลมกลืนสอดคล้องเป็ นอันหนึ่งอันเดีย วกั นบนพื้ นฐานแห่งความรู้ความเป็นจริง สร้าง
บรรยากาศแห่งความไม่เบียนเบียน บรรยากาศแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูล พิทักษ์ปกป้องคนที่อยู่ใน
สถานะต่างๆ ซึ่งมีโอกาสและมีความสามารถต่างกัน
3. ธรรมชาติ : วิถีการพัฒนาต้องยึดหลักให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและ
ดารงชีวิตให้สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติ
4. เทคโนโลยี: การพัฒนาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีที่เกื้อกูล ไม่ทาลายธรรมชาติ นา
ของเสีย มาผลิตเวีย นใช้ ประโยชน์ใ หม่ สังคมไทยต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไ ปกั บการพัฒนา
ตนเอง ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนประดิษฐ์เสกสรรของมนุษย์อย่างไม่ประมาทและเพื่อเกื้อหนุนให้
ตนเองมีชีวิตดีงาม สมบูรณ์ มีอิสรภาพและสันติสุข
แนวคิดและองประกอบการพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้นสอดคล้องกับแนวคิดของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547, น. 2-7) ซึ่งสรุปว่า
1. เป็นการพัฒนาที่ดาเนินไป โดยคานึงถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต
2. เป็นการพัฒนาที่คานึงถึงความเป็น “องค์รวม” คือมองว่าการจะทาสิ่งใดต้องคานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งอื่นๆ ดังนั้น การพัฒนาแนวนี้ จึงยึดหลักความรอบคอบ และค่อยเป็นค่อย
ไป
3. การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้ระบุว่าต้องปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ต้องคานึง
ว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้นั้น เป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือทาลาย
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วรัญญู เวียงอาพล (2546, น. 29-30) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแบบยั่งยืนต้องเป็นการ
สร้างสรรค์ให้ชีวิตและสังคมดีขึ้น โดยต้องมีการพัฒนา 4 องค์ประกอบ คือ ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
สังคม จิตใจ/ มนุษย์ และเศรษฐกิจ ดังนี้
1. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ยังคงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้เหมือนเดิมที่สุด
ไม่ควรให้ธรรมชาติเปลี่ ยนแปลงไปมากนัก หรือถ้าจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องชดเชยหรือ
ทดแทนธรรมชาติที่เสีย ไป มนุษ ย์ ต้องไม่ก่ อให้เกิดมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม การแก้ ไ ขปัญหา
สิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน
จะต้องได้รับความสนใจทั้งในระดับนโยบาย ระดับการวางแผน และระดับปฏิบัติ
2. สังคมคือ ประชาชนมีคุณภาพดี กินดีอยู่ดี สังคมปลอดภัยสงบสุข เป็นสังคมที่
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยังคงมีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
3. จิตใจและมนุษย์ ต้องมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งและสมบูรณ์
อยู่เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจ
4. เศรษฐกิจ ต้องมีการหมุนเวียนของรายได้ มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น มีการผลิต
ที่เหมาะสมกับทรัพยากรและความต้องการของผู้บริโภค โดยที่การผลิตต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แบบใหม่ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วประหยัด และปลอดภัยให้แก่ชุมชนรวมทั้งเป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสาร
สมพร แสงชัย (2550) อธิบายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ดังนี้
1. ระบบการพัฒนามนุษย์ เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดของการพัฒนา หากต้องการจะแก้ไข
ปัญหาการพัฒนาอย่างแท้จริงและทาเอามนุษย์ที่พัฒนาแล้วมาเป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์ จึง
จะเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีชีวิตที่ดีงาม และช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้ การพัฒนามนุษย์มี 3 ระดับคือ
1.1 ระดับพฤติกรรมโดยการสร้างพฤติกรรมเคยชินที่ดี พฤติกรรมเคยชินอิทธิพลต่อ
จิตใจและปัญญา หากพฤติกรรมเคยชินเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเกิดขึ้น จนกลายเป็น
วัฒนธรรมและวินัย การบังคับควบคุมหรือการใช้อานาจก็ไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้น
1.2 ระดับจิตใจซึ่งเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมและปัญญา จิตใจประสานกับพฤติกรรม
และทาให้พฤติกรรมยั่งยื นด้วยการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้จัก
สันโดษอย่างฉลาดและมีจุดหมาย การมีสติไม่ปล่อยตัวและใจให้ตัวเองขึ้นต่อวัตถุและสิ่งบริโภค
มากเกินไป การมีอุดมคติและปณิธานในหน้าที่การงาน และการบรรลุจุดหมายแห่งชีวิต และการมี
ทางจิตที่คิดให้
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1.3 ระดับปัญญาซึ่งเป็นตัวแก้ปัญหา และจัดปรับพฤติกรรมและจิตใจให้ลงตัวพอดี
เพราะปัญญามองเห็นระบบปัจจัยสัมพันธ์ แห่งสรรพสิ่งชักนาให้คิดและพิจารณาถึงเหตุปัจจัย ทาให้
เกิดความพอดี เพราะบริโภคด้วยปัญญา ตรวจสอบพฤติกรรมโดยไม่ประมาท และขจัดความเชื่อถือ
ค่านิยม และแนวคิดที่ผิด ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมสิ่งที่ดีงามเข้ามาแทนที่
2. ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากต้องมีมนุษย์ที่พัฒนาแล้วเป็นแกนกลางของการ
พั ฒ นาในฐานะทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ล้ ว ยั ง ต้ อ งมี สั ง คมที่ เ กิ ด จากเจตจ านงค์ ข องมนุ ษ ย์ และเป็ น
ประโยชน์ต่อมนุษย์ สังคมต้องเกื้อกูลต่อธรรมชาติไม่เบียดเบียนมนุษย์ แต่ส่งเสริมมนุษย์และ
ธรรมชาติ สร้างความสมดุลแห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่เน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ ช่วยเหลือผู้อื่นและสิ่งที่มีชีวิตกับระบบนิเวศลดความต้องการทางวัตถุลง บริโภคเพื่อคุณค่า
แท้จริงของชีวิต ท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ลดการแข่งขันและเพิ่มความร่วมมือเพื่ อ
คุณภาพชีวิต และสร้างระบบเศรษฐกิจที่รู้จักประมาณพอดี ส่วนเทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตต้องถูกใช้อย่างมีสติ และเป็นคุณอย่างแท้จริง รู้จักประมาณและมีสัมมาทิฎฐิ รู้จัก
พัฒนาและควบคุมตนเอง และเน้นการพัฒนาคุณภาพของคนและให้คนเข้าถึงธรรมชาติการศึกษา
ต้องเน้นการพัฒนามนุษย์โดยบูรณาการจริยธรรมเข้ากับวิชาการและวิทยาการทั้งหมด และการเมือง
ต้องมาจากประชาชนและเป็นธรรมาธิปไตย
3. ระบบธรรมชาติจะถูกอนุรักษ์ได้ ถ้ามนุษย์มีทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติและเห็นว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เพราะมนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ มนุษย์ไม่ควรแปลก
แยกจากธรรมชาติและมนุษย์ควรทาความดีคืนให้แก่ธรรมชาติด้วย
กล่าวโดยสรุป การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. เศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนทั้งในยุคปัจจุบัน และ
ยุคต่อๆ ไป อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต มีการผลิตที่เหมาะสมกับ
ทรัพยากรและความต้องการของผู้บริโภค โดยที่การผลิตต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ รวมถึงเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมี คุณภาพ มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น และมีการกระจาย
รายได้ให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่า
2. สังคม เป็นการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน พัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิต
ภาพสูงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงการจัดระบบสังคม
ตลอดจนกิจการต่างๆ ให้ผสมกลมกลืนสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนพื้นฐานแห่งความรู้
ความเป็นจริง สร้างบรรยากาศแห่งความไม่เบียนเบียน บรรยากาศแห่งความช่ วยเหลือเกื้อกูล พิทักษ์
ปกป้องคนที่อยู่ในสถานะต่างๆ ซึ่งมีโอกาสและมีความสามารถต่างกัน คนในสังคมมีคุณภาพดี กินดี
อยู่ดี เป็นสังคมปลอดภัยสงบสุข และมีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
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3. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่
ดาเนินไปโดยคานึงถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนองความต้องการใน
ปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต คงสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้เหมือนเดิมที่สุด
ไม่ควรให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากนัก หรือถ้าจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องชดเชยหรือ
ทดแทนธรรมชาติที่เสียไป ต้องอนุรักษ์หรือสงวนทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศสามารถฟื้นตัว
กลับสู่สภาพเดิมได้ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบนิเวศสามารถดูดซับและ
ทาลายมลพิษนั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากร ประเภทที่ใช้แล้วหมดไปได้ วิถีการ
พัฒนาต้องยึดหลักให้มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและดารงชีวิตให้สอดคล้องและกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ มนุษย์ต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล เอกชน และประชาชน จะต้องได้รับความสนใจทั้ง
ในระดับนโยบาย ระดับการวางแผน และระดับปฏิบัติ
4. มนุษย์ เป็นการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดของการพัฒนา ต้องมีการ
พัฒนามนุษย์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งและสมบูรณ์อยู่เสมอ ให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน
อดทน รับผิดชอบ มีสติไม่ปล่อยตัวและใจให้ขึ้นต่อวัตถุและสิ่งบริโภคมากเกินไป มีฝีมือ มีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเป็นกาลังสาคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จัดสรรให้
เกื้อหนุน และนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้การศึกษาและจัดสรรปัจจัย เกื้อหนุน การสร้าง
พฤติกรรมเคยชินที่ดี หากพฤติกรรมเคยชินเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเกิดขึ้น จนกลายเป็น
วัฒนธรรมและวินัย การบังคับควบคุมหรือการใช้อานาจก็ไม่จาเป็นต้องเกิดขึ้น
5. เทคโนโลยี เป็ นการพั ฒนาเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยี ที่เกื้ อกู ล ไม่ทาลาย
ธรรมชาติ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แบบใหม่ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องคานึงว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้นั้น เป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือ
ทาลาย ใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติ และเป็นคุณอย่างแท้จริง รู้จักประมาณและมีสัมมาทิฎฐิ รู้จักพัฒนา
และควบคุมตนเอง ต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเอง เพื่อเกื้อหนุนให้ตนเองมี
ชีวิตดีงาม สมบูรณ์ มีอิสรภาพและสันติสุข
2.3 แนวคิดว่าด้วยกิจการเพื่อสังคม (Social enterprises)
2.3.1 ความเป็นมากิจการเพื่อสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมเริ่มมีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายตั้งแต่ ค.ศ. 1990s ใน
ทวีปยุโรป โดยเครือข่ายวิจัยของยุโรป (EMES European Research Network, 1999) ซึ่งได้ทาแผน
งานวิจัยชิ้นแรกในเรื่องการกาเนิดกิจการเพื่อสังคม (Social enterprises) ในยุโรป จุดกาเนิดของ
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กิจการเพื่อสังคมเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคน หรือชุมชน ที่ประสบปัญหาทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อม หรือมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์ก ารธุรกิจเพื่อนารายได้มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีก
รูปแบบหนึ่งของจุดกาเนิดของกิจการเพื่อสังคมเกิดจากองค์ก ารการกุศลที่ประสบปัญหาทางด้าน
เงินทุน จึงมีความจาเป็นต้องแสวงหารายได้เพื่อความอยู่รอดแต่ยัง คงเป้าหมายหลักขององค์การคือ
การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเทศอังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่มีความก้าวหน้าของการ
พัฒนากิจการเพื่อสังคมมากเป็นอันดับต้นๆ ของยุโรป กิจการเพื่อสังคมพัฒนาการมาจากแนวคิดภาค
ส่วนที่สาม (Third sector) โดยรัฐบาลอังกฤษตระหนักถึงความสาคัญของภาคส่วนที่สามในการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ก่อตั้งสานักงานภาคส่วนที่สาม
(Office of the Third Sector: OTS) ขึ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2006 ภายใต้รัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรีโทนี่ แบลร์ (Tony Blair) และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักคณะรัฐมนตรี
(Cabinet office) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของรัฐบาล และได้ประกาศริเริ่มให้มีการนาแนวทางของกิจการ
เพื่อสังคมมาใช้ในการฟื้นฟูประเทศ ผ่านนโยบาย “นโยบายภาคส่วนที่สาม” (Third sector policy)
ซึ่งหมายถึงภาคส่วนของกิจการเพื่อสังคม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับภาคส่วนที่มีอยู่เดิมคือ ภาคส่วน
แรกหมายถึงภาครัฐ และภาคส่วนที่สองหมายถึงภาคเอกชน (แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
, 2553) การพัฒนากิจการเพื่อสังคมในประเทศอังกฤษนับว่ามีโครงสร้างการดาเนินงานที่มีความ
ชัดเจนมาก โดยการสนับสนุนตั้งแต่ระดับนโยบาย ตลอดจนการลดหย่อนภาษี สาหรับกิจการเพื่อมี
รูปแบบของกฎหมาย (Community interest company: CIC) ที่กลายเป็นต้นแบบของหลายประเทศ
ในเวลาต่อมา (Fraser Valley Centre for Social Enterprise, 2008)
ในประเทศไทย แนวคิดกิจการเพื่อสังคมแพร่หลายมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ลักษณะการเกิดกิจการเพื่อสังคมในประทศไทยอาจจะมีความแตกต่างกับการเกิดขึ้นของกิจการเพื่อ
สังคมในต่างประเทศ ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน หรืออยู่ในรูป
ของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาค โดยแต่ละองค์การต่างมีเป้าหมายใน
การทางานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นตามบริบทในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมร่วมกัน (แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม, 2553)
กิ จ การเพื่ อ สั ง คมในประเทศไทยถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น จากภาครั ฐ บาล โดยส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555) มีนโยบายที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อ
สังคมภายในประเทศ เพื่อเป็ นการตอบสนองยุ ทธศาสตร์การสร้า งความเข้มแข็งของชุมชนและ
สังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางการพัฒนา
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กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ภาครัฐ
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการประกาศแผนแม่บทการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.
2553 – 2557 และในปีถัดมาในพ.ศ. 2554 ได้มีการตราระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
เสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ซึ่งกาหนดให้มีคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่ ง ชาติ เพื่ อ เป็ น องค์ ก ารก าหนดนโยบายและทิ ศ ทางในการสร้ า งเสริ ม กิ จ การเพื่ อ สั ง คม
ภายในประเทศ และการก่อตั้งสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เพื่อเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนแม่บท ผ่านการสร้างสรรค์ พัฒนาและขยายเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมจากภาคส่วนต่างๆ
2.3.2 ความหมายกิจการเพื่อสังคม
จากแนวคิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคมมีนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ให้คาจากัด
ความของกิจการเพื่อสังคม ซึ่งอาจจะสรุปโดยสังเขป ดังนี้
EMES European Research Network (1999) ได้นิยามความหมายของกิจการเพื่อสังคม
ว่า เป็นองค์การที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของชุมชน ริเริ่มโดยกลุ่มของประชาชนโดยใช้
เงินทุนที่มีอยู่อย่างจากัดสาหรับการบริหารงานที่เป็นอิสระ โดยแบกรับความเสี่ยงทางด้านการเงิน
จากการทากิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมอังกฤษ (UK Department for Trade and Industry,
1990) ได้นิยามความหมายของกิจการเพื่อสังคมว่า เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการดาเนินงานในเชิงธุรกิจ
แต่มีเป้าหมายทางสังคมเป็นหลัก และรายได้จากการดาเนินธุรกิจจะนากลับมาสู่การพัฒนาสังคม
และพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นหลัก มิใช่เพื่อความมั่งคั่งของ
เจ้าของและผู้ถือหุ้น
Yunus (2007) ได้นิยามความหมายของผู้ประกอบการเพื่อสังคมว่า เป็นผู้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้อาจเป็นผลทางเศรษฐกิจ
หรือเพื่อผลกาไรหรือไม่ก็ได้
Martin & Osberg (2007) ได้นิยามความหมายของผู้ประกอบการเพื่อสังคมว่า
1. ความสามารถในการแยกแยะความอยุติธรรมซ่อนอยู่ในความเสมอภาค ซึ่งก่อให้เกิด
การแบ่งแยก การลดความสาคัญ หรือความทุกข์ยากในภาคส่วนสังคมมนุษย์ที่ขาดแคลนชิ่งทาง
การเงิน หรือนโยบายทางการเมืองเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเอง
2. ความสามารถในการมองเห็นโอกาสในความอยุติธรรม ซึ่งจะนาไปสู่โอกาสและ
แนวทางการพัฒนาซึ่งเพิ่มคุณค่าทางสังคม และนาแรงบันดาลใจมาก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่ง
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา กล้าหาญ และกล้าท้าทายกับผู้ที่มีอานาจเหนือกว่า
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3. ความสามารถในการหลอมรวมความเสมอภาคที่มั่นคงแบบใหม่ ที่ เปิดโอกาสหรือ
บรรเทาความทุ ก ข์ ข องกลุ่ ม เป้ า หมาย ด้ ว ยการสร้ า งระบบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และความเสมอภาคแบบใหม่นี้เอง ที่ช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าของกลุ่มเป้าหมาย
และสังคมโดยรวม
Dees (1998) กล่าวว่า ผู้ประกอบการสังคมทาในสิ่งเดียวกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
มีส่วนในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ประชาชนและทรัพยากร ซึ่งทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางสังคม
ในการจัดการกับปัญหาได้อย่างมีนัยยะสาคัญ สร้างคุณค่าสาธารณะ ผลักดันให้เกิดโอกาสใหม่ๆ
สร้างสรรค์และปรับตัว ทาให้กว้างขวาง สามารถใช้ทรัพยากรที่คุมไม่ ได้ และแสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบที่เข้มแข็ง
Defourney & Nyssens (2006) กล่าวว่า กิจการเพื่อสังคมเป็นองค์การที่มีเป้าหมาย
ชัดเจนที่จะทาประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งริเริ่มและดาเนินการโดยกลุ่มคน และต้องจากัดการคืนผลกาไร
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2553) กล่าวว่า กิจการเพื่อ
สังคมคือ องค์การที่มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก คล้ายคลึงกับเป้าหมายองค์การพัฒนา
เอกชน แต่มี ระบบการจัดการที่ มี ประสิทธิภาพ แบบภาคธุรกิ จ ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการ
ประกอบการเพื่อให้กิจการสามารถดารงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนด้วยตนเอง แนวคิดนี้หลายประเทศ
กาลังให้ความสนใจอย่างมาก เพราะเป็นกลไกแบบใหม่ของสังคมที่เข้ามาช่วยงานพัฒนาของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่า กิจการเพื่อสังคมคือ “ธุรกิจสายพันธุ์ใหม่” ที่กาลัง
ก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนาแบบเดิม และจะมีบทบาทส าคัญต่อการพั ฒนาสังคมของ
ประเทศไทยต่อไป
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการสร้ า งเสริ ม กิ จ การเพื่ อ สั ง คมแห่ ง ชาติ
(สานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ, 2554) กล่าวว่า กิจการเพื่อสังคมเป็นการที่เอกชนซึ่ง
เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชนได้ประกอบกิจการหรือดาเนินการโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก และมีรายรับจาก
การขายการผลิตสินค้าหรือการให้บริหาร ซึ่งมิได้มุ่งสร้างกาไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ
รวมทั้งมีการดาเนินการอย่างโปร่งใส จัดทาข้อมูลการดาเนินการอย่างเป็นระบบ และเปิดเผยต่อ
สาธารณะ
แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (2553) ได้ระบุไว้ว่า กิจการเพื่อสังคม คือ
กิจการที่มีรายรับจากการขายการผลิตสินค้า และ/หรือการให้บริการ ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน ตั้งแต่แรกเริ่ม หรือมีการกาหนดเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหาและ
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พัฒนาชุมชน สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างกาไรสูงสุดต่อผู้
ถือหุ้นและเจ้าของเท่านั้น
สฤนี อาชวานันทกุล (2553) กล่าวว่า กิจการเพื่อสังคม คือ กิจการที่มีพันธกิจหลักใน
การช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกของปัจจัยพื้นฐาน คานึงถึง สังคม
และสิ่ง แวดล้อมเป็ นหลั ก มี ค วามหลากหลายแนวทางในการทาธุรกิ จ แต่มี จุดประสงค์เพื่ อเอื้อ
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจระดับเล็ก (Micro economic) และกิจกรรมในพื้นที่ไร้ตลาดไปจนถึงตลาดโต
เร็ว สร้างโอกาส สร้างผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่กาไรสูงสุด
มีความยั่งยืนทางการเงิน ใช้กลไกทางการตลาด การสร้างนวัตกรรม และการประสานประโยชน์ของ
ทุกฝ่าย ได้แก่ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อสร้างคานงัดสาคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิง
บวก
Elkington (1994) กล่าวถึง แนวคิด กิจการเพื่อสังคมแบบ Triple bottom line ซึ่ง
หมายถึง การดาเนินงานของกิจการเพื่อสังคมที่อาจมุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเงินไปพร้อมๆ กัน โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 3 มิติร่วมกัน คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ
หรือมิติทางด้านธุรกิจ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดาเนินธุรกิจที่
คานึงถึงผลกาไร หรือผลตอบแทนในทางธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็ผสานความรับผิดชอบที่มีต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใน
ระยะยาว ดังแสดงในภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2: Triple bottom line
ที่มา: Blakeindley (2014)
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จากแนวคิด Triple bottom line ข้างต้น สฤณี อาชวานันทกุล (2552) ได้กล่าวว่า
ประเด็นสาคัญของ แนวคิด Triple bottom line เกี่ยวข้องกับเงื่อนเวลา (Time horizon) เป็นสาคัญ
ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ยาวและไกลขึ้น โดยยอมรับว่า ผลตอบแทนทางด้านธุรกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมไม่จาเป็นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอ ผลกาไรอาจลดลง เนื่องจากการ
นาเงินไปลงทุนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อมองในระยะยาว ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จะสามารถดารงอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การดาเนินงานของกิจการเพื่อสัง คมอาจมุ่งเน้นเป้าหมายเพียงผลกระทบ
ทางสังคมร่วมกับผลกาไร หรือผลตอบแทนในทางธุรกิจที่เรียกว่า “Double bottom line (Alter,
2001)” โดยการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมเป็ น การด าเนิ น การสร้ า งรายได้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ผลประโยชน์ของสังคม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป
เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น Alter (2007) ได้เสนอแบบจาลอง Hybrid Spectrum Model ที่นาเสนอ
ทางเลือกสาหรับองค์การลูก ผสมที่คานึงถึงคุณค่าทางสัง คม และมูลค่า ทางเศรษฐกิจ ซึ่งกิจการเพื่อ
สังคมเป็นหนึ่งในรูปแบบขององค์การลูกผสมเหล่านี้ Alter จาแนกองค์การลูกผสมตามสัดส่วนของ
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกิจการ ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น และเป้าหมายในการแสวงหา
ผลกาไร ออกเป็น 4 แบบ คือ องค์การไม่แสวงหาผลกาไร แต่แสวงหารายได้ (Nonprofit with
income generating-activities) กิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) องค์การธุรกิจทั่วไปที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Socially responsible business) และองค์การธุรกิจทั่วไปที่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
ต่างๆ ของสังคม (Corporation practicing social responsibility) ดังแสดงในภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3: Hybrid spectrum
ที่มา: กิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป (2557, น. 4)
จากแผนภาพที่แสดงข้างต้น กิจการเพื่อสังคม (Social enterprise) แตกต่างจากองค์การ
ลูกผสมอื่นๆ คือ กิจการเพื่อสังคมดาเนินกิจการเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยมีแผน
ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพื่อหล่อเลี้ย งการดาเนินงาน และขยายกิจการให้เต็มศัก ยภาพ มีการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพันธกิจทางสังคมที่ตั้งไว้ มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสีย และนารายได้กลับมาสู่กิจการเพื่อใช้ในการดาเนินงาน ขยายกิจการ และผลักดันเป้าหมาย
ทางสังคมต่อไป
จากนิยามที่กล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า กิจการเพื่อสังคมหมายถึง องค์การธุรกิจที่
ดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหมือนธุรกิจทั่วไป แต่ต่างกันตรงที่กิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้น ผล
กาไรที่เกิดขึ้นจะกลับมาสู่กิจการเพื่อใช้ในการดาเนินงาน ขยายกิจการ และผลักดันเป้าหมายทาง
สังคมต่อไป
2.3.3 ลักษณะของกิจการและผู้ประกอบการเพื่อสังคม
นักวิชาการจากหลากหลายสาขาและสถาบันต่างๆ กล่าวถึงลักษณะของกิจการเพื่อ
สังคม ดังนี้
Spear & Bidet (2003) อธิบายลักษณะของกิจการเพื่อสังคมในมิติทางเศรษฐศาสตร์
ดังนี้
1. กิจการเพื่อสังคมต้องมีส่วนร่วมโดยตรงในการผลิตสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
จึงจะทาให้กิจการสามารถดารงอยู่ได้ แตกต่างจากองค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไรที่มีเป้าหมายคือ การ
ใช้จ่ายเงินเพื่อการกุศล หรือกิจกรรมให้คาปรึกษา เช่น มูลนิธิต่างๆ ที่มีรายได้หลักจากการรับบริจาค
เงิน
2. กิจการเพื่อสังคมมีความเป็นอิสระในการดาเนินการ จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของ
ผู้มีส่วนร่วม และมีการบริหารจัดการภายใต้กรอบที่กาหนดขึ้นจากสมาชิก แต่อยู่ภายใต้กฎหมาย
หรือการกากับของรัฐบาล
3. กิจการเพื่อสังคมมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เหมือนภาคธุรกิจทั่วๆ ไป ระดับความ
เสี่ยงขึ้นอยู่กับความพยายามของสมาชิก และผู้มีส่วนร่วมภายในองค์ก าร เพื่อรักษากิจการให้
ปลอดภัย
4. กิจการเพื่อสังคมมีการจ่ายเงินตามค่าจ้างแรงงานขั้นต่า แตกต่างจากผู้ที่ทางานภายใต้
องค์การการกุศล หรือองค์ก ารที่ไม่แสวงหาผลกาไร โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะการทางานของ
อาสาสมัคร และไม่มีการจ่ายผลตอบแทนในรูปตัวเงิน
Spear & Bidet (2003) ได้อธิบายลักษณะของกิจการเพื่อสังคมในมิติทางสังคมว่า
กิจการเพื่อสังคมมีความเชื่อมโยงกับสังคมโดยตรง เพราะเป็นองค์การที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์
ของสังคมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง หากพิจารณาลักษณะของกิจการเพื่อสังคมในมิติของสังคมสามารถ
จาแนกได้ ดังนี้
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1. ริเริ่มโดยกลุ่มของประชาชนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประสบ
ร่วมกันในสังคม หรือรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
2. กิจการเพื่อสังคมมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของชุมชน ให้บริการชุมชน
หรือเฉพาะกลุ่มคน คุณลักษณะของกิจการเพื่อสังคมคือ ความปรารถนาที่จะส่งเสริมความรู้สึก
รับผิดชอบของคนในระดับท้องถิ่น
3. ใช้หลักการตัดสินใจร่วมกันของสมาชิก อานาจในการตัดสินใจใช้หลักการของ
“หนึ่งสมาชิก หนึ่งเสียง” โดยที่อานาจไม่ได้กระจายไปตามจานวนหุ้น หรือสัดส่วนของเงินทุนที่แต่
ละคนมีอยู่
4. การมีส่วนร่วมโดยธรรมชาติกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการเพื่อสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นตัวแทนลู กค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
จัดการในรูปแบบประชาธิปไตย
จากการที่ กิ จ การเพื่ อ สั ง คมเป็ น ที่ ถ กเถี ย งในวงกว้ า งในประเด็ น ความชั ด เจนของ
“กิจการเพื่อสังคม” EMES International Research Network (2014) จึงกาหนดตัวชี้วัดกิจการเพื่อ
สังคมครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การเมืองและ การบริหารจัดการ
โดยจาแนกได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2.1 แสดงตัวชี้วัดกิจการเพื่อสังคม
ด้านเศรษฐกิจและกิจการ
ด้านสังคม

บริหารแบบมีส่วนร่วม

1.ความต่ อ เนื่ อ งของการผลิ ต 1.การมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ 1. มีความเป็นอิสระสูง
สินค้าและบริการ
ของสังคมชัดเจน
2. ระดับนัยสาคัญของความเสี่ยง 2.การจัดตั้งองค์กรริเริ่มจากกลุ่ม 2.อ านาจการตั ด สิ น ใจไม่ ไ ด้
ทางเศรษฐกิจ
ของประชาชน หรือองค์กรภาค ขึ้นอยูก่ ับความเป็นเจ้าของทุน
สังคม
3. การจ่ายค่าแรงขั้นต่า

ที่มา: เกวลิน มะลิ. (2557, น. 108)

3. การจากัดการกระจายผลกาไร

3.การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนิน
กิจกรรม
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กิจการเพื่อสังคมนอกจากจะมีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปแล้ว ยังมีองค์การประเภท
ที่มีลักษณะคล้ายกันกันคือ สหกรณ์ (Co-operatives) และองค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไร หากจะ
ลาดับความแตกต่างกิจการเพื่อสังคมจะอยู่ระหว่างสหกรณ์และองค์ก ารที่ไม่แสวงหาผลกาไร (Nonprofit organization) หรือองค์การอาสาสมัคร (Voluntary sector) ซึ่งทั้งสหกรณ์และองค์การที่ไม่
แสวงหาผลกาไรนั้นจัดอยู่ในประเภทองค์ก ารภาคส่วนที่สาม (Third sector) เหมือนกัน เป้าหมาย
การจัดตั้งองค์การจะตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมเหมือนกัน แต่มีบางประเด็นที่แตกต่างกัน เช่น
สหกรณ์เป็นองค์การทางสังคมที่มีเป้าหมายการจัดตั้งองค์ก ารเพื่อแสวงหาผลกาไรจากการทาธุรกิจ
เพื่ อประโยชน์ ข องสมาชิ ก มี ก ารระดมทุน จากสมาชิก และมี ก ารกระจายรายได้โ ดยการจ่ า ย
ผลตอบแทนให้กับสมาชิก เป็นวิสาหกิจรูปแบบพิเศษที่จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ. สหกรณ์ 2542
สาหรับองค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไรนั้นมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อประโยชน์ของสังคม และ
รายได้ส่วนใหญ่มาจาก การช่วยเหลือของภาครัฐบาลและเงินบริจาค จึงมีความเสี่ยงกับสภาวะ
เศรษฐกิจมากกว่าเนื่องจาก รายได้ไม่ได้มาจากการประกอบกิจการภายในตนเอง (Jacques Defourny
& Marthe Nyssens, 2006) ดังนั้นในระยะต่อมาองค์การไม่แสวงหากาไรจึงมีความจาเป็นต้อง
ปรับตัวในการแสวงหารายได้เพื่อให้องค์การอยู่รอด ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 2.4: กิจการเพื่อสังคมอยู่ระหว่างสหกรณ์และองค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ที่มา: Defourny & Nyssens (2006, p. 8)
นอกจากกิจการเพื่อสังคม สหกรณ์ และองค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไรจะมีความแตกต่าง
กันแล้ว ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility: CSR) ที่
ได้รับความนิยมกล่าวถึงกันมากในวงการธุรกิจ หลายบริษัทในภาคธุรกิจให้ความสาคัญเรื่อง CSR
ซึ่งมีหลากหลากหลายรูปแบบ เช่น การบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อการกุศล การทากิจกรรม
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อาสาสมัคร กิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม กิจการเพื่อสังคมมี
ความแตกต่างจากแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ที่กาลังเป็นกระแสนิยมของภาคธุรกิจทั้งเล็กและ
ใหญ่เป็นจานวนมาก มีจานวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า CSR และ กิจการเพื่อสังคม คือสิ่งเดียวกัน เนื่องจาก
มีความคล้ายคลึงกันมาก อย่างไรก็ตาม CRS เป็นเพียงกิจกรรมของธุรกิจทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการสร้างกาไรสูงสุดให้แก่เจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้น เนื่องจากการทา CSR นอกจากจะเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว ยังมีประโยชน์ในทางลดหย่อนภาษี ต่างจากกิจการเพื่อสังคม ที่เป็นองค์การ
จัดตั้ง ต้องมีการจดทะเบียน ต้องมีตัวตน มีการดาเนินงานต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
สร้างความมั่นคงทางการเงินที่ชัดเจน และสิ่งสาคัญคือ กิจการเพื่อสังคมจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งแก้ปัญหา
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก (สฤณี อาชวานันทกุล, 2555) จากลักษณะดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า
CSR และ กิจการเพื่อสังคมแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์ก าร CSR เป็นการดาเนิน
กิจกรรมหนึ่งของภาคธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกาไรสูงสุด แต่เป็นการดาเนินการโดยคานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แต่กิจการเพื่อสังคมเป็นองค์การธุรกิจรูปแบบพิเศษที่มุ่ง
นาผลกาไรจากการทาธุรกิจมาแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน เช่นในต่างประเทศ แต่ก็มีความพยายามที่
จะผลักดันให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการองค์การที่จะนาพาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
Tanimoto (2008) กล่าวว่า คุณลักษณะพิเศษของกิจการเพื่อสังคม มี 3 ประการ คือ
1. มีพันธกิจทางสังคม (Social mission) เป็นองค์การที่มีพันธกิจหลักเพื่อแก้ปัญหา
ต่างๆ ทางด้านสังคม และมุ่งเน้นเพื่อชุมชน สังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (Social business) เป็นองค์การที่ดาเนินการทางด้านธุรกิจ มิใช่
เพื่อผลกาไรสูงสุด แต่เพื่อตอบสนองพันธกิจทางสังคมที่ตั้งไว้
3. ก่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสังคม (Social innovation) เกิดการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์
และบริการเพื่อแก้ปัญหาทางด้านสัง คม ซึ่งอาจเป็นการแก้ปัญหาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยตรง
หรือเกิดจากการผลกาไรอันเนื่องมาจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
Weerawardena & Mort (2006) ได้ทาการศึกษาถึงตัวแบบหลายมิติ (Multidimensional
model) เพื่ออธิบายคุณลักษณะของการประกอบการเพื่อสังคมไว้ ดังนี้
1. การประกอบการเพื่อสังคมเป็นไปในลักษณะที่ตอบสนองภารกิจทางสังคม แต่ถูก
จากัดโดยพลวัตของสภาพแวดล้อม (Environmental dynamics)
2. การประกอบการเพื่อสังคม คือการต่อสู้เพื่อที่จะเข้าถึงกระบวนการสร้างมูลค่าทาง
สังคมโดยผ่านแนววิธีการที่ใช้นวัตกรรม (Innovativeness)

41

3. การประกอบการเพื่อสังคม คือการต่อสู้เพื่อที่จะเข้าถึงกระบวนการสร้างมูลค่าทาง
สังคมโดยผ่านแนววิธีการทางานอย่างกระตือรือร้น (Proactivesness)
4. การประกอบการเพื่อสังคม คือการต่อสู้เพื่อที่จะเข้าถึงกระบวนการสร้างมูลค่าทาง
สังคมโดยผ่านแนววิธีการทางานที่มีการบริหารความเสี่ยง (Risk management)
5. การประกอบการเพื่อสังคมเป็นไปในลักษณะที่ตอบสนองและถูกจากัดโดยความ
ต้องการขององค์การเพื่อความยั่งยืน (Organizational sustainability)
6. การประกอบการเพื่อสังคมเป็นไปในลักษณะที่ตอบสนองและถูกจากัดโดยภารกิจ
เพื่อสังคม (Social mission)
7. การแสวงหาโอกาสของการทาการประกอบการเพื่อสังคมจะเป็นไปในลักษณะที่
ตอบสนองและถูกจากัดโดย ความยั่งยืนขององค์การ ภารกิจเพื่อสังคม และพลวัตของสภาพแวดล้อม
ในขณะที่ แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (2553) ได้ระบุลักษณะพิเศษของ
กิจการเพื่อสังคม ดังต่อไปนี้
1. กระบวนการผลิต การดาเนินกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียต่อเนื่องในระยะยาวต่อสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม
2. มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. มีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง
4. ผลกาไรส่วนใหญ่ถูกนาไปเพื่อการลงทุนกลับไปใช้ในการขยายผลเพื่ อการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว หรือคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมหรือผู้ใช้บริการ
5. สามารถมีรูปแบบองค์การที่หลากหลาย
6. มีการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ทั้งนี้ Defourny & Nyssens (2008) ได้ระบุถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ว่ า ควรมี คุ ณ สมบั ติ ใ นด้ า นความกระตื อ รื อ ร้ น มี พ ลั ง (Dynamism) การมี ส่ ว นร่ ว ม (Personal
involvement) มีวิธีการที่แปลกใหม่ มีนวัตกรรม (Innovative practice) ในการตอบสนองต่อปัญหา
ทางสัง คม คื อ เป็ น ผู้ มี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ ดัง ที่ Nicholls (2006) กล่ า วว่า คุ ณลั ก ษณะของ
ผู้ ป ระกอบการเพื่ อ สั ง คมว่ า ควรมี คุ ณ สมบั ติ ใ นด้ า นความเป็ น ผู้ น าในการเปลี่ ย นแปลง
(Transformational leader) ในการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นดาเนินงานได้ดีขึ้นไปกว่าเดิม
ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ นอกจากนั้น มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) (3553) อธิบายคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการทางสังคมว่า เป็นบุคคลที่มีวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาสังคมที่เร่งด่วน มีความมุ่งมั่น
และยืนหยัดในการแก้ไขปัญหาที่สาคัญ เสนอแนวคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง
แทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือภาคธุรกิจ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมมุ่งมั่นที่จะร่วม

42

แก้ไขปัญหา โดยการเปลี่ยนแปลงระบบ เผยแพร่วิธีการทางาน และจูงใจให้คนในสังคมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มุ่งมั่นกับความคิดของตน และยืนหยัดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานทางสังคม
ในด้านที่ทา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ และเป็นนักปฏิบัติที่มุ่งมั่นจะนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงมาสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในสังคมตามวิสัยทัศน์ นาเสนอความคิดที่เข้าใจได้ และมีจริยธรรม นอกจากนี้ ยัง
แสวงหาการสนับสนุนจากสังคมวงกว้าง เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนยอมรับและนาความคิดไป
ปฏิบั ติใ ห้ม ากที่ สุ ด และเป็ นผู้ คั ดสรรผู้เปลี่ย นแปลงทางสั งคมในชุมชนซึ่ งได้แก่ บุคคลที่เป็ น
แบบอย่าง และสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้ใดที่มีความพยายามจะแปรความคิดที่มุ่งมั่นให้เป็นการ
ปฏิบัติ สามารถจะทาสิ่งใดก็ได้ โดยทาหน้าที่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยการมองหาโอกาสที่
คนอื่ น มองไม่ เ ห็ น และพั ฒ นาระบบ พร้ อ มกั บ คิ ด ค้ น วิ ธี ก ารใหม่ ๆ ในการแก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น
Dees (1998) กล่าวว่า ผู้ประกอบการเพื่อสังคม คือผู้ปฏิรูปและปฏิวัติทางสังคม ซึ่ง
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานจากเดิมที่เคยทาในหน่วยงาน เพื่อสังคม มีทั ศนะวิสัยที่ชัดเจน
ขึ้น โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าการแก้ปัญหาจากปลายเหตุ พร้อมกับการสร้างสรรค์
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แม้ว่าการพัฒนาดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน
ท้ องถิ่น แต่ผลจากการพั ฒนาสามารถกระตุ้ นการพั ฒนาระดับ โลกในสาขาต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ น
การศึ ก ษา การดูแลสุข ภาพ การพั ฒนาเศรษฐกิ จ สิ่งแวดล้อม ศิล ปะ และสังคมอื่นๆ และ Dees
(1998) ได้อธิบายคุณลักษณะเพิ่มเติมที่กาหนดกิจกรรมของผู้ประกอบการเพื่อสังคม ไว้ดังนี้
1. ยอมรับพันธกิจที่จะสร้างและทาให้คุณค่าต่อสังคมมีความยั่งยืน (ไม่ใช่คุณค่าต่อ
ปัจเจกชน)
2. ตระหนักและไม่ย่อท้อต่อการผลักดันโอกาสใหม่ๆที่จะหนุนช่วยพันธกิจอยู่ใน
กระบวนการแห่งการคิดค้นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
3. ปรับตัวและเรียนรู้ ทางานอย่างกล้าหาญ แม้ว่าจะมีข้อจากัดทางทรัพยากร
4. แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของการรับผิดชอบอย่างสูงต่อสาธารณะและผลลัพธ์ที่ถูก
สร้างขึ้น
จากคุ ณลัก ษณะที่ ก าหนดกิ จกรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการเพื่ อสังคมที่
ประสบความสาเร็จสูงสุด คือผู้ที่มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะบรรลุเป้าหมายระยะยาว มากกว่าผลประโยชน์
ระยะสั้น Bornstein (2004) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อสังคมว่า เป็นบุคคลประเภทที่
ทางานทุ่ ม เทเต็ม ที่ ซึ่ง มี ทั ก ษะแรงจูงใจ พลังและการยื นหยั ดที่จะทาอะไรก็ ตามที่จาเป็นต่อการ
ผลักดันความคิดนั้นไปข้างหน้า ไม่ว่าจะโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ หันเหความสนใจ ให้ความรู้
สร้างความประทับใจ ลดความหวาดกลัว ปรับเปลี่ ยนมุมมอง อธิบายความหมาย และใช้กลวิธีอัน

43

แยบยลเผยแพร่ความคิดนั้นผ่านระบบ และได้ให้คุณสมบัติของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ประสบ
ความสาเร็จได้ 6 ประการ ดังนี้
1. ความเต็มใจที่จะแก้ไขตนเอง ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จสูงเป็นผู้พร้อมที่
จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง โดยมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการจะแก้ไขตนเองมาจากความผูกพัน
กับเป้าหมายมากกว่าวิธีการหรือแผนการอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. ความเต็มใจที่จะแบ่งความดีความชอบผู้อื่น กล่าวคือ ถ้าความตั้งใจที่แท้จริงของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมคือความเปลี่ยนแปลงเท่านั้น การแบ่งความดีความชอบให้ผู้อื่นย่อมเป็นไป
โดยธรรมชาติ เพราะยิ่งแบ่งปันความดีความชอบมากเท่าไร ยิ่งมีคนต้องการช่วยเหลือมากเท่านั้น
3. ความเต็มใจที่จะเป็นอิสระจากโครงสร้างมั่นคง กล่าวคือ องค์การที่สร้างคุณค่าให้
สังคม เป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทากาไรและใช้ระยะเวลานานกว่าจะถึงจุดคุ้มทุน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
จึงต้องมีความเต็มใจ และยินดีที่จะรอหรือแบกรับความเสี่ยง
4. ความเต็มใจที่จะข้ามขอบเขตของสาขาวิชาชีพ กล่าวคือ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
พร้อมที่จะข้ามขอบเขตของวิชาชีพ ดึงคนจากวงการต่างๆ ที่มีประสบการณ์และความชานาญต่างกัน
ซึ่งเมื่อร่วมงานกันสามารถหาทางออกที่มีคุณภาพใหม่
5. ความเต็มใจที่จะทางานแบบเงียบๆ โดยผู้ประกอบการเพื่อสังคมหลายคนใช้เวลานับ
สิบปีส่งเสริมความคิดของตนอย่างต่อเนื่อง ชักจูงผู้คนกลุ่มเล็กๆ หรือทางานกับคนทีละคน บ่อยครั้ง
ที่พวกเขาเป็นที่รู้จักหลังจากทางานหลายปีโดยไม่มีใครเห็น
6. มีแรงผลักดันด้านจริยธรรมที่มั่นคง
Elkington & Hartigan (2008) กล่าวถึงคุณลักษณะร่วม 2 ประการของผู้ประกอบการ
เพื่ อสัง คมที่เป็ น ปั จจัย สาเร็จ ต่อความยั่ งยืน ของกิจการเพื่ อสังคมแต่ล ะแห่ง ไว้ใ นหนังสือ “ The
power of unreasonable people” ได้แก่ ประการแรก ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องมีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในความต้องการของคนจน และตลาดคนจน (Bottom-of-the-pyramid market หรือ “ตลาด
BOP”) ประการที่สอง ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องมีความสามารถในการดึงดูดและรักษาพนักงานดี
ให้อยู่กับองค์การนานๆ Elkington & Hartigan (2008) พบว่า แนวโน้มหนึ่งของคนรุ่นที่เกิดหลังปี
1982 ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง คือ ความต้องการที่จะหาอาชีพการงานที่มอบความหมาย
ให้กับชีวิต ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนสูงๆ เพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมา แนวโน้มดังกล่าวทาให้กิจการ
เพื่อสังคมชั้นแนวหน้าสามารถดึงดูดคนรุ่ นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมทางานด้วยมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Co-Operative Enterprise Council (2014) ได้ระบุถึง 6 ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จใน
การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมไว้ดังนี้
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1. การตรวจสอบพั นธกิ จและเป้าหมายทางสังคมว่ามีค วามเป็นไปได้ และมีความ
เหมาะสมกับองค์การเพียงใด
2. มีการทาการวิจัยเพื่อหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าในกิจการ ทั้ง
ก่อนเริ่มลงมือและระหว่างการดาเนินกิจการ
3. มีการบริหารจัดการกิจการตามเป้าหมายทางสังคมที่ชัดเจน รวมทั้งให้ความสาคัญ
กับเป้าหมายทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน
4. มีการคัดเลือกและสรรหาพนักงานที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ ง งาน โดยเฉพาะต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ภ าวะผู้ น าที่ แ ข็ ง แกร่ ง ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
5. มีการคาดการณ์และวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบ ตามความเป็นจริง
6. มีการบริหารจัดการการเงินที่ดี
Boyer et al. (2009) กล่าวถึง คุณลักษณะผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ประสบความสาเร็จ
ไว้ 8 ประการ ดังนี้
1. มีภาวะความเป็นผู้นาที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง
สามารถทางาน เจรจาต่อรองกับภาครัฐบาลได้
2. มีการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในคน
สินค้าและบริการ
4. มีการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจที่ดี รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
และการฝึกอบรมพนักงาน
5. มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆ
กัน โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 3 มิติร่วมกัน คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ หรือมิติทางด้าน
ธุรกิจ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม
6. มีการพัฒนาต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืน
7. มีการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8. มีการบริหารจัดการการเงินที่ดี และการจัดการความเสี่ยง
The Benevolent Society (2013) ระบุถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่
นาไปสู่ความสาเร็จขององค์การ ดังต่อไปนื้
1. มีแรงจูงใจที่ดี

45

2. มีเป้าหมายทางสังคมที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้ง มีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทาง
การเงินได้ด้วยตนเอง
3. มีการวางแผนการดาเนินกิจการอย่างมีระบบ แบบแผน และชัดเจน
4. การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นตัวแทนลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
จัดการ พร้อมทั้ง ให้ก ารสนับ สนุนในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการจัดหาเงินทุนและการจัดหา
ทรัพยากร
สฤณี อาชวานันทกุล (2552) กล่าวถึงผู้ประกอบการเพื่อสังคมว่า ต้องมีความมุ่ งมั่นใน
การหาวิธีการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยจะใช้รูปแบบใดในการบรรลุเป้าหมายก็ได้ ไม่ว่าจะ
เป็นโมเดลธุรกิจหรือไม่ก็ตาม อาทิเช่น ใช้ทักษะของผู้ประกอบการด้านอื่นในการเข้าถึงเป้าหมาย ก็
นับว่าเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเช่นกัน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ส่วนใหญ่มักมีความคิดแหกคอก
สวนกระแส จนหลายฝ่ายมองว่าเป็น “คนหัวรั้น” สิ่งที่น่าสนใจ คือ กิจการของคนหัวรั้นเหล่านี้
หลายแห่งประสบความสาเร็จทั้งในแง่การทาประโยชน์เพื่อสังคม และยังสร้างกาไรให้ผู้ลงทุนได้
ด้วย มีไม่น้อยที่แข่งขันกับธุรกิจปกติในตลาดเดียวกัน และประสบความสาเร็จแซงหน้าบริษัทคู่แข่ง
กล่าวโดยสรุป ลัก ษณะกิจการเพื่อสั งคม มีลัก ษณะเป็นองค์การที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ อ
ประโยชน์ของสังคมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง มีพันธกิจหลักเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ทางด้านสังคม และมุ่งเน้น
เพื่อชุมชน สังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีกระบวนการผลิต การดาเนินกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือ
บริการอย่างต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพที่จะมี
ความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง รายได้มาจากการประกอบกิจการภายในตนเอง ซึ่งมีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม มีความเป็นอิสระสูง อานาจการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเจ้าของทุน แต่มา
จากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรม รวมทั้งคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมควรมีเป้าหมายสูงสุดทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบมุ่งมั่น มี
ภาวะความเป็นผู้นาที่แข็งแกร่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นานวัตกรรมใหม่ๆ
มาใช้ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ เห็นโอกาส สามารถสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ บริหารเป็นระบบ องค์รวม
มีการถ่ายทอดความรู้ที่จาเป็นที่ถูกต้อง สร้างมูลค่าเพิ่มในคน สินค้าและบริการ และมีการเชื่อม
ความสัมพั นธ์กับ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย จะเห็นได้ว่า ทั้ง 2 สิ่งคือ ลัก ษณะกิ จการเพื่ อสังคม และ
คุณลัก ษณะผู้ประกอบการเพื่ อสัง คมส่งผลต่อการบริหารจัดการขององค์ก ารและทาให้องค์ก าร
ประสบความสาเร็จ
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2.3.3 รูปแบบกิจการเพื่อสังคม
กิจการเพื่อสังคมโดยทั่วไปมีหลายรูปแบบ สาหรับประเทศไทยหากจาแนกรูปแบบ
ตามคณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคมน้าดี (2553) สามารถจัดหมวดหมู่กิจกรรมเพื่อสังคมออกเป็น
ประเภทของกิจการเพื่อสังคมได้ 4 ประเภท ตามรูปแบบการก่อตั้งกิจการ ได้แก่
1. กิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน (Private)
กิจการเพื่อสังคมในกลุ่มนี้เป็นธุรกิจที่ตั้งขึ้นโดยภาคเอกชน ซึ่งบางส่วนเป็นการต่อ
ยอดมาจากการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ
องค์ ก ารที่ ถู ก พั ฒ นาให้ เ ป็ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น และยั ง รวมถึ ง กลุ่ ม
ผู้ประกอบการใหม่บางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนรุ่นใหม่ที่สนใจจะจัดตั้งธุรกิจที่นอกจากจะสร้าง
ผลกาไรแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับ
การทากาไร
2. กิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดยองค์ก ารสาธารณประโยชน์หรือองค์การพัฒนาสังคม
(Non-governmental oganization)
ปัจจุบันองค์การสาธารณประโยชน์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เริ่มให้ความสนใจ
กับการจัดตั้งหน่วยธุรกิจที่สร้างรายได้ มาเป็นแหล่งเงินทุนในการดาเนินงานขององค์การเพื่อลดการ
พึ่งพาเงินทุนจากเงินบริจาคและเงินให้เปล่าจากองค์การภายนอก ดังนั้น การจัดตั้งหน่วยธุรกิจที่เป็น
เอกเทศจากองค์การ หรือพัฒนาสายงานธุรกิจใหม่ขึ้นภายในองค์การ จึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งใน
การบริหารจัดการองค์ก ารสาธารณประโยชน์ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน องค์การสาธารณประโยชน์
หลายแห่ง ริเริ่มกิจการเพื่อสังคมด้วยเงินทุนที่ได้มาจากเงินบริจาคและเงินให้เปล่า ซึ่งเป็นแหล่ง
เงินทุนหลักขององค์การลักษณะนี้ในปัจจุบันและนามาพัฒนาเป็นกิจกรรม และ/หรือกิจการที่สร้าง
รายได้ให้กับองค์การ
3. หมวดวิสาหกิจชุมชน (Community-based)
ประเทศไทยมีองค์การ หรือหน่วยงานที่สามารถจัดได้ว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมในระดับ
ชุมชนอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัย อาทิ การพัฒนาของระบบสหกรณ์ในช่วง
หลายทศวรรษที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังในประเทศ
นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนการเกิดขึ้นของกลุ่มการเงินชุมชน
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ รวมถึงธนาคาร
ประชาชน เป็นต้น
กิจการเพื่อสังคมในระดับชุมชนที่ยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาสังคมสุขภาวะ และ/หรือ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการจัดตั้ง บริหารจัดการและดาเนินกิจการโดยคนใน
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ชุมชน ซึ่งเข้าใจสภาวะและปัญหาในชุมชนอย่างถ่องแท้ สามารถประยุกต์ใช้หลักการทาธุรกิจมา
ดาเนินกิจการอย่างสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นอกจากนี้แล้ว กิจการเหล่านี้ยังก่อให้เกิด
การสร้างงาน และการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนนั้นๆ จึงกล่าวได้ว่ากิจการเพื่อสังคมใน
ระดับชุมชนที่ประสบความสาเร็จ ล้วนมีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
4. หมวดธุรกิจไตรกาไรสุทธิ (Triple-bottom line business)
ธุรกิจในหมวดนี้ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมเต็มตัว เนื่องจากเป็นธุรกิจที่
ดาเนินกิจการในตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน มีกาลังซื้อสูงและมีแนวโน้มการเติบโตสูง
ดังนั้นจึงเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไป
กับผลตอบแทนด้านการเงินในระดับที่ค่อนข้างสูงทุกด้านได้
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เน้นให้ความสาคัญกับการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเป็นธุรกิจ
แปรรูปอาหารเกษตรอินทรีย์จานวน 8 องค์การ แบ่งตามรูปแบบการจัดตั้ง ได้แก่ สหกรณ์เลมอน
ฟาร์ม บริษัท สวนเงินมีมา จากัด และบริษัท เขาค้อทะเลภู จากัด ซึ่งจัดอยู่ในประเภทกิจการเพื่อ
สังคมที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน (Private ) ส่วนประเภทกิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งโดยสาธารณประโยชน์
หรือองค์การพัฒนาสังคม (Non-governmental organization) ได้แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สหกรณ์กรี
นเนท จากัด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงเรียนชาวนาและและมูลนิธิขวัญข้าว และสุดท้าย
คือ ร้านบ้านนาวิลิต ซึ่งจัดอยู่ในหมวดธุรกิจไตรกาไรสุทธิ (Triple-bottom line business)
2.3.4 โครงการกิจการเพื่อสังคมนาดี 50 (Thailand Social Enterprise 50)
โครงการกิจการเพื่อสังคมน้าดี 50 หรือเรียกย่อๆ ว่า “SE 50” เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักกิจการเพื่อสังคมในประเทศ
ไทยที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น“ต้นแบบ” ของกิจการเพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อหารูปธรรม
ของกิจการเพื่อสังคม และสื่อสารออกไปยังสังคมในวงกว้าง เพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับผู้คนในสังคม ประกอบด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน ได้แก่
1. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2. สานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)
3. สถาบันเช้นจ์ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
4. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
5. บริติชเคานซิลประเทศไทย
6. สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย)
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8. สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
9. สฤณี อาชวานันทกุล (นักเขียนและนักวิชาการอิสระ ผู้ก่อตั้ง www.fringer.org)
การจัดตั้งโครงการดังกล่าวฯ เพื่อทาหน้าที่เป็น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการทา
หน้าที่คัดกรององค์การต้นแบบของกิจการเพื่อสังคมในนาม “คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคม
น้าดี 50 องค์กร” โดยการพิจารณาคัดกรองตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสาเร็จ และได้รับ
การยอมรับในวงกว้างทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ส่วนเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกิจการ
เพื่อสังคม “ต้นแบบ” 50 กิจการนี้ จะให้ความสาคัญกับประโยชน์ต่อ
1. สังคมและสิ่งแวดล้อม (Social & environmental benefit)
2. ความกว้างขนาดของประโยชน์ (Impact)
3. ความยั่งยืนของกิจการ (Sustainability)
4. ความเป็นต้นแบบ (Pioneer)
อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์สาคัญที่สุดในการคัดกรองกิจการเพื่อสังคม 50 กิจการครั้งนี้
คือ กิจการนั้นๆ จะต้องนาเครื่องมือทางธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการ การตลาดและอื่นๆ มาใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลประกอบการจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง หรือส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก (คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคมน้าดี 50 องค์กร, 2553)
นอกจากนั้น คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อสังคมน้าดี 50 องค์กร (2553) กล่าวว่า
โครงการกิจการเพื่อสังคมน้าดี 50 จะมีประโยชน์ต่อสังคมไทย 3 ด้าน ได้แก่
1. สร้างแรงบันดาลใจแก่นักธุรกิจและองค์กรภาคธุรกิจ ให้ทาธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แก้ปัญหาหรือไม่สร้างปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. จูงใจนักพัฒนาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนให้นารูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสมมา
ปรับใช้เพื่อสร้างความมั่นคงแก่องค์กร เพื่อไปบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
3. สร้างความรับรู้แก่สาธารณชนเรื่อง “กิจการเพื่อสังคม” กับ “ธุรกิจเพื่อสังคม” และ
“การประกอบการเพื่อสังคม” ที่กาลังเติบโตและพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง
สาหรับการคัดกรององค์กรต้นแบบของกิจการเพื่อสังคม คณะวิจัยโครงการกิจการเพื่อ
สังคมน้าดี 50 องค์กร ได้พิจารณาคัดกรองกิจการเพื่อสังคมจานวน 50 กิจการ ซึ่งแบ่งตามรูปแบบ
การก่อตั้งกิจการ ดังนี้
กิจการเพื่อสังคมที่จัดตังโดยเอกชน (Private)
1. เมืองโบราณ
2. บริษัท รักลูก กรุ๊ป
3. สหกรณ์เลมอนฟาร์ม
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4. บริษัท ร่วมทุนชนบท จากัด
5. บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จากัด
6. บริษัท ทีวีบูรพา จากัด
7. สานักพิมพ์ผีเสื้อ
8. สานักพิมพ์ธรรมสภา
9. บริษัท สวนเงินมีมา จากัด
10. นิตยสารสารคดี
11. นิตยสารไบโอสโคป (Bioscope)
12. ภัทราวดีเธียเตอร์
13. บริษัท เขาค้อทะเลภู จากัด
14. ไข่ไก่อุดมชัยฟาร์ม
15. บริษัท ไทยคราฟท์ แฟร์เทรด จากัด
16. บริษัท สยามบ้านดิน จากัด
17. บริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
18. บริษัท โอเพ่นดรีม จากัด (Opendream Co., Ltd.)
19. โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
20. พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี
กิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ จั ด ตั งโดยองค์ ก รสาธารณประโยชน์ (Non-governmental
organization)
21. สานักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
22. สานักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
23. ร้านอาหาร Cabbages & Condoms โดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
24. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
25. สานักพิมพ์หมอชาวบ้าน
26. กลุ่มละครมะขามป้อม
27. สหกรณ์กรีนเนท จากัด (Green Net Cooperative)
28. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
29. โรงเรียนชาวนาและมูลนิธิข้าวขวัญ
30. สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม (อาศรมพลังงาน)
31. บริษัท เครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน จากัด
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กิจการเพื่อสังคมหมวดวิสาหกิจชุมชน (Community based)
32. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ครูชบ ยอดแก้ว
33. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดไผ่ล้อม โดยพระสุบิน ปณีโต
34. กลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ
35. โฮมสเตย์เบิ่งวัฒนธรรมหมอลาบ้านปลาค้าว อานาจเจริญ
36. หาดสองแควโฮมสเตย์
37. โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง เชียงราย
หมวดธุรกิจไตรกาไรสุทธิ (Triple bottom line business)
38. โรงแรมบ้านท้องทราย
39. ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ต และศูนย์กีฬาดาน้า
40. อี ที ซี (Ecotourism Training Center)
41. ร้านบ้านนาวิลิต
42. โรงเรียนรุ่งอรุณ
43. โรงเรียนทอสี
44. แปลนทอยส์
45. วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์
46. บริษัท กล่องวิเศษ จากัด
47. คลับ ครีเอทีฟ
48. วงษ์พาณิชย์
49. บริษัท เอส เอส ซี โซลูชั่น จากัด (SSC Solutions Co.,Ltd.)
50. บริษัท โอซิซู จากัด (Osisu Co.,Ltd.)
2.4 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder theory)
แนวคิดทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ของบริษัท ไม่ ว่า จะเป็นลูกค้า พนัก งาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐและชุมชน
บริษัทมีภาระรับผิดชอบที่จะต้องตอบสนองความต้องการให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนส่วนได้ส่วนเสียของ
ตนเอง การที่บริษัทจะสามารถดารงอยู่ เติบโต และเจริญก้าวหน้า ได้นั้นจะต้องพิจารณาถึงความ
ต้องการ (Need) ความสนใจ (Interest) และผลกระทบ (Effect) ที่เกิดขึ้นจากนโยบาย และการ
ดาเนินงานของบริษัท
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2.4.1 ความหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Freeman (1984) กล่าวว่า ธุรกิจจะประสบผลสาเร็จได้ต้องสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้
มีส่วนได้เสีย คือ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน ผู้ออกเงิน (ผู้ถือหุ้น ธนาคาร และผู้มีเงิน) เรียกว่าผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยต้องสร้างคุณค่าด้วยความรับผิดชอบ ดูแลสิ่งแวดล้อม หรือการทาการใด ๆ ที่ที่ทา
ให้โลกเป็นที่น่าอยู่ ทั้งนี้แนวคิดทางธุรกิจ คุณธรรม ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต้องดาเนินการ
ไปพร้อมกัน เพราะผู้มีส่วนได้เสียคือ กลุ่มและบุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อหรือได้รับผลกระทบจาก
ความสาเร็จของภารกิจขององค์การ
Post el al (2002) กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคลหรือกลุ่มซึ่งมีผลกระทบ หรือ
ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจขององค์การ นโยบาย และการปฏิบัติ
Jonker & Foster (2005) กล่าวว่า แนวคิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นความชอบธรรมใน
รูปแบบใหม่ ทางการจัดการและการกระทา หมายถึง ความต้องการกาไรสูงสุดของผู้ถือหุ้นจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความพอใจและการตอบสนองความต้องการบางอย่างของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่นๆ แม้บริษัทจะพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกลุ่มที่คานึงถึงเป็ นอันดับแรก
ได้สาเร็จ แต่การทาเช่นนั้นจะนาไปสู่การกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
2.4.2 ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถจาแนกประเภทออกเป็น 2 ประเภท ตามClarkson (1995);
Mcalister et al. (2005); Lawrence & Weber (2002) ดังนี้
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับแรก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับปฐมภูมิ (Primary
Stakeholders) คื อกลุ่มและบุ คคลที่มีความส าคัญต่อการดาเนินการและการดารงอยู่ ของบริษั ท
ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น (Stakeholders) เจ้าของ (Owner) นักลงทุน (Investors) พนักงาน (Employees)
ลูกค้า (Customers) และคู่ค้าหรือผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier)
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับรอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับทุติยภูมิ (Secondary
Stakeholders) คือ กลุ่มและบุคคลในสังคมผู้ซึ่งได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมจากกิจกรรม
และการตัดสินใจของบริษั ท แต่ไ ม่ไ ด้มีพันธะต่อการดาเนินการของบริษั ทถึงระดับที่เป็นความ
จาเป็นต่อการดารงอยู่ ข องบริษั ท ประกอบด้วย รัฐบาล (Governments) ชุมชนท้องถิ่น (Local
communities) สื่อ (Media)
อย่างไรก็ตาม การที่องค์การจะประสบความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
องค์การจาเป็นที่ต้องสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายผ่าน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder engagement) ซึ่งมีผู้ให้คานิยามของการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
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The Clarkson Center for Business Ethics (1990) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการของการนามุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ
องค์การออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
Gray (2002) กล่าวว่า การมี ส่วนร่ ว มของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เป็น กลไกความ
รับผิดชอบขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถดาเนินการได้
Lawrence et al. (2005) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Theaker (2004) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ วิธีการเชื่อมต่อกับ
บุคคลผู้ซึ่งมีผลประโยชน์ที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงกับองค์การธุรกิจ
Andriof & Waddock (2002) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นความไว้วางใจ
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคลและ/หรือสถาบันทางสังคมซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
กัน เพื่อให้สามารถบรรลุผลสาเร็จร่วมกัน
Kaler (2003) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการของการ
ติดต่อสื่อสาร การให้คาปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยน
Gable & Shireman (2005) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น
กระบวนการของการจัดการความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะเพิ่มความเข้าใจ และการเข้ารวมกันระหว่าง
บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพวกเขา
Greenwood (2007) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ แนวการปฏิบัติ
ที่ บ ริ ษั ท เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย ในลัก ษณะที่ดี ของการท ากิ จ กรรมขององค์ ก าร
นอกจาก Yang et al. (2011) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ การ
ติดต่อสื่อสารซึ่งรวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Manetti (2011) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกระบวนการที่
บริษัทเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพวกเขาในกระบวนการตัดสินใจ ทาให้พวกเขาเข้าร่วมใน
การจัดการธุรกิจ การแบ่งปันข้อมูล มีการสนทนา และสร้างรูปแบบของความรับผิดชอบร่วมกัน
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น อาจกล่ าวได้ว่า ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสาคัญ
กับนโยบายขององค์การที่สร้างผลกระทบให้เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ไม่ว่า
จะเป็น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ภาครัฐและชุมชน เป็นต้น โดยองค์การมีภาระรับผิดชอบที่
จะต้ อ งตอบสนองความต้ อ งการให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของตนเอง โดยการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ผ่านการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นกระบวนการของการสร้างการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์การ ผ่านกระบวนการของการสนทนา และมีส่วน
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ร่วมในการตัดสินใจในการจัดการธุรกิจผ่านการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ย น แบ่งปันข้อมูล ให้คา
ปรึกษาหารือ บนพื้นฐานของการแสดงออกถึงความรับผิดชอบขององค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สร้ า งความไว้ ว างใจ การเคารพซึ่ ง กั น และกั น ตลอดจนสร้ า งรู ป แบบของความ
รับผิดชอบร่วมกัน
2.5 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์การ
2.5.1 ความหมายของประสิทธิผลขององค์การ
นักทฤษฎีและนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายประสิทธิผลองค์การไว้หลากหลาย
แง่มุมซึ่งมีการพัฒนาให้เหมาะสมตามยุคสมัยและความต้องการขององค์การ ดังต่อไปนี้
Hannan & Freeman (1977, p. 109) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือการที่องค์การสามารถ
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่กาหนดไว้
Steers (1977, p. 40) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ระดับของความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์หรือเป้า หมายขององค์การ หรือหมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินงานขององค์การ
Cameron (1983, p. 362) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ระดับความสาเร็จขององค์การใน
การดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายหรือภารกิจหลักขององค์การ
Seashore & Yuchtman (1967, p. 898) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ความสามารถของ
องค์การในการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม ประสิทธิผลสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การอยู่ในภาวะที่
สามารถต่อรองกับสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด และสามารถสรรหาทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมที่สุด
Schein (1980, p. 231) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ความสามารถขององค์การในการที่จะ
อยู่รอด ปรับตัว รักษาสภาพ และเจริญเติบโต เป็นการบูรณาการทุกส่วนขององค์การโดยเฉพาะ
เป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายขององค์การเพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งกัน
Gordon (1993) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ขีดความสามารถขององค์การที่จะดาเนินการ
ผลิตเพื่อก่อให้เกิดผลผลิตสาเร็จตามเป้าหมายต่างๆ ที่องค์การกาหนดขึ้น
Kopleman (1986, p. 27) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับผลิตภาพของ
องค์การ โดยผลิตภาพคืออัตราส่วนของผลผลิตต่อปัจจัยนาเข้า
สุกัญญา โฆวิไลกูล (2545) และ วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ
รูปของระดับความสาเร็จขององค์การในการดาเนินงานตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ
โดยเปรีย บเที ย บผลผลิ ตที่ ไ ด้จ ากการผลิ ตกั บเป้าหมายที่ ก าหนดไว้ โดยไม่ค านึ งถึง ปัจ จัย อื่น ๆ
หมายถึง องค์การใดมีผลผลิตได้ตามเป้าหมายขององค์การทุกเป้าหมาย แสดงว่า ประสิทธิผลของ
องค์การนั้นสูงสุด หรือมีคะแนนประสิทธิผลเต็มร้อยคะแนน
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ฤตินันท์ สมุทร์ทัย (2549, น. 22) กล่าวว่า ประสิทธิผลเป็นสภาวะที่องค์การสามารถ
ด าเนิ น งานได้ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดขององค์ ก าร หรื อ ระดั บของ
ความสาเร็จขององค์การตามเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ที่กาหนด วัดได้จากการเปรียบเทียบผลผลิต
ที่ได้จากการผลิตกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
Parson, Caplow, Katz & Kahn (อ้างถึงใน ปิติชาย ตันปิติ, 2547, น. 107) กล่าวว่า
ประสิทธิผลองค์การ คือ การบรรลุเป้าหมาย (Goal attainmanet) ขององค์การ แต่ประสิทธิภาพก็เป็น
เพียงส่วนหนึ่งของเครื่องวัดประสิทธิผลขององค์การโดยองค์การจะต้องมีทั้งประสิทธิภาพและ
สามารถรักษาไว้ซึ่งสภาพความเป็นอยู่ขององค์การอีกด้วย (Organizational maintenance)
Parsons (1960 อ้างถึงใน Hall, 1991, pp. 263-269) ได้ใช้ตัวแบบหน้าที่ทางสังคม
(Social function model) อธิบายประสิทธิผลองค์การโดยระบุว่าองค์การที่มีประสิทธิผลจะต้องทา
หน้า ที่ 4 ประการ ได้ เป็ นอย่ า งดี คือ ความสามารถในการปรับ ตัว ให้ เข้ ากั บสภาพแวดล้อ ม
(adaptation) ความสามารถในการบรรลุถึ งเป้าหมาย (Goal attainment) ความสามารถในการบูรณา
การ (Lntegration) และสิ่งที่ซ้อนเร้นอยู่ภายใน (Latency)
ยุวราณี สุขวิญญาณ์ (2549, น.16) ได้กล่าวถึง ประสิทธิผลองค์การในทางเดียวกันว่า
หมายถึง ความสามารถขององค์การในการปรับตัว เติบโต รักษาสภาพ และอยู่รอดได้อย่างมั่นคง
Hoy & Miskel (2001, p. 291) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ คือ ความสามารถของ
องค์การในการอยู่ได้อย่างมั่นคง มีข้อได้เปรียบในการต่อรองท่ามกลางสภาวะที่แวดล้อมอยู่ และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีค่าซึ่งหามาได้และมีอยู่อย่างจากัด
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร หมายถึ ง ระดั บ
ความสามารถขององค์ ก ารในการดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามภารกิ จที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้จากการผลิตกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยไม่คานึงถึงปัจจัย
อื่ น ๆ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผลลั พ ธ์ ข องการท างานกั บ
เป้าหมาย ซึ่งผลลัพธ์ของการประกอบกิจการเพื่อสังคม หมายถึง ความสามารถในการสร้างผลกาไร
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และความสามารถในการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสั ง คม ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อม ส่วนเป้าหมายของกิจการเพื่อสังคม หมายถึง ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ
และความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางสังคม ดังนั้น ผู้วิจัย จึงมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะประสิทธิผลการ
บริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ในแง่มุมที่แตกต่างจากการศึกษาประสิทธิ ภาพ ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายประสิทธิภาพไว้หลากหลาย อาทิ ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2548, น.
403) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ คือ การบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
นั่นคือ การลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัตถุและบุคลากรลง และเพิ่มความแม่นตรง ความเร็วของการ
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บริหารให้มากขึ้น ส่วนวรพจน์ พรหมสัตยพรต และคณะ (2549) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ คือ การใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า การแบ่งหน้าที่โดยพิจารณาถึงความสามารถและทักษะของบุคลากรเป็นสิ่ง
สาคัญ เพื่อให้การบริการมีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของกลุ่มผู้รับบริการ นอกจากนั้น สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2541) กล่าวถึง ประสิทธิภาพ คือ การทางานที่ประหยัดได้ผลงาน
ที่รวดเร็ว มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร อาทิ การเงิน คน อุปกรณ์ เวลา เป็นต้น กล่าวโดยสรุป
จากความหมายประสิ ท ธิ ภ าพดั ง กล่ า ว การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพครอบคลุ ม ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่
นอกเหนือไปจากการศึกษาประสิทธิผลในแง่มุมของเวลา การเงิน และบุคคล เป็นต้น ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ ที่ศึกษาเฉพาะผลลัพธ์ของการทางานกับเป้าหมาย โดยมิได้คานึงถึงปัจจัยด้านอื่นๆ
2.5.2 องค์ประกอบของประสิทธิผลขององค์การ
ในการดาเนินงานเพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จ มีประสิทธิผลต้องประกอบด้วย
ปัจจัยที่สาคัญหลายองค์ประกอบด้วยกัน มีนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของประสิทธิผลของ
องค์การไว้ ดังนี้
Katz & Kahn (1978) กล่าวถึงความสาเร็จขององค์การว่านอกจากจะต้องอาศัย
ทรัพยากรด้านวัตถุดิบและงบประมาณแล้ว องค์การยังต้องใช้ความสามารถของบุคลากรของตนได้
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพด้วย โดยกล่าวถึงพฤติกรรมที่ทาให้องค์การสามารถดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 1) บุคลากรต้องมีความสนใจที่จะทางานกับองค์การ และต้องการที่
จะทางานกับองค์การต่อไป 2) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทที่กาหนดไว้ได้ 3) บุคลากร
จะต้องปฏิบัติงานในองค์การด้วยความคิดที่สร้างสรรค์
Terreberry (1968) เห็นว่า ในสภาพแวดล้อมที่สาคัญต่อการทางานอย่า งมีประสิทธิผล
มีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์การมีผลทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดคะเนในการต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานจาก
ผู้บริหาร รับรู้ความซับซ้อน ความมั่นคง และความไม่แน่นอนที่ปรากฏอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่าง
ถูกต้อง องค์การก็จะมีแนวโน้ม ที่จะตอบสนองและปรับตัวได้อย่ างเหมาะสมดียิ่ งขึ้น แต่ใ นทาง
ตรงกันข้าม ถ้าองค์การตอบสนองสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นจริง ผลลบต่อความสาเร็จขององค์การจะมี
มากยิ่งขึ้น องค์การจึงจาเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อการรักษาไว้ซึ่งสมดุลที่มีความคล่องตัวสาหรับ
องค์การ
Hunt (1972) กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์การเป็นผลของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมขององค์การใดองค์การหนึ่ง จากลักษณะดังกล่าวการที่องค์การจะบรรลุ
ประสิทธิผลได้ต้องอาศัยการประสานงานเป็นตัวเชื่อมโยงในการดาเนินงานด้วย
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Nahavendi & Malekzadeh (1999) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การประกอบด้วย
คุณภาพของงาน ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ นวัตกรรมใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม และความพึง
พอใจของบุคลากรที่ทางาน
Arnold & Feldman (1986) องค์ประกอบของประสิทธิผลขององค์การประกอบด้วย 8
ด้า น ได้ แก่ 1) ความสามารถในการหาก าไร 2) การเจริ ญเติบ โต 3) การได้ม าของทรั พ ยากร
4) ความสามารถในการปรับตัว 5) นวัตกรรม 6) ผลผลิต 7) ความพอใจผู้บริโภค/ลูกค้า 8) ความ
พอใจของลูกจ้าง/ความไว้วางใจ
Kretiner (1983) ได้จาแนกทัศนะเกี่ยวกับความมีประสิทธิผลออกเป็น 3 ทัศนะ คือ 1)
ทัศนะดั้ง เดิมเห็นว่าความมีประสิทธิผล หมายถึงการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์ก ารที่
กาหนดไว้ 2) ทัศนะเชิงทรัพยากรและระบบ (System – Resource Model) เห็นว่าประสิทธิผล
หมายถึง ความสามารถขององค์การในการที่จะจัดหาทรัพยากรที่มีคุณค่าและขาดแคลนมาใช้ใน
ระบบองค์การได้และ 3) ทัศนะที่คานึงถึงความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
(Satisfaction of stakeholders model)
Quinn & Rohrbaugh (1983) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
องค์การ แบ่งออกได้ 2 เกณฑ์ ได้แก่ บรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และบรรยากาศองค์การที่
ส่งเสริมให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจในการทางาน
Hoy, Tarter, & Bliss (1990) มีความเห็นว่า องค์การที่มีประสิทธิผลจะต้องมีสมาชิกที่มี
ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) ปรารถนาจะทุ่มเทความพยายามปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่
เพื่อให้สามารถทางานในองค์การได้อย่างต่อเนื่อง
Hodge & Anthony (1990) ระบุโครงสร้างองค์การที่มีประสิทธิผล มีลักษณะดังนี้
1) สามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยต้นทุนที่ต่าสุด (Goal accomplishment at least cost) และการมี
เครือข่ ายของงาน การใช้ท รัพยากรร่วมกัน 2) มีนวัตกรรม (Innovation) มีระบบข้อมูลข่าวสารที่
เหมาะสม 3) มีความยืดหยุ่นและการปรับตัว มีการกระจายอานาจในการตัดสินใจ 4) สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนา ส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและการ
วางแผนพัฒนาอาชีพ 5) สนับสนุนให้มีการประสานงานร่วมมือกันอย่างทั่งถึง 6) สนับสนุนให้มี
กลยุทธ์
Gilbert & Parhizgari (2000) กล่าวว่าโครงสร้างภายในและกระบวนการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย 1) การผูก พัน (Involvement) และการมีส่วนร่วมในองค์ก าร 2) การปรับตัว
(Adaptability) 3) การประพฤติปฏิบัติได้สม่าเสมอ (Consistency) 4) มีภารกิจและวิสัยทัศน์ของ
องค์การที่เหมาะสม
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กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลขององค์การประกอบด้วย 1) ความสามารถในการบรรลุ
เป้ า หมาย ได้ แ ก่ การหาก าไรและการเจริ ญ เติ บ โต 2) การจั ด หาและได้ ม าของทรั พ ยากร
3) ความสามารถในการปรับตัว 4) การมีนวัตกรรมใหม่ๆ 5) ความพอใจและไว้วางใจผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียขององค์การ ได้แก่ ผู้บริโภคหรือลูกค้า พนักงานหรือลูกจ้าง เป็นต้น
2.5.3 การประเมินประสิทธิผลขององค์การ
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ารมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ความอยู่ ร อดขององค์ ก าร
เนื่องจากเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การว่าเป็นไปในทิศทางใด และประสบความสาเร็จ
หรือไม่ การประเมินประสิทธิผลขององค์การมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการกาหนดรูปแบบตามความ
เหมาะสมของแต่ละองค์การ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้องค์การสามารถดาเนินงานอย่างมีประสิทธิผล
สาหรับความหมายการประเมินประสิทธิผลขององค์การ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ดังนี้
Dejnozka (1983, p. 58) กล่าวว่า การที่จะทราบว่าการดาเนินงานขององค์การมี
ประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดจาเป็นต้องมีการประเมิน หรือการวัดเพื่อดูความสอดคล้องกันระหว่าง
ผลผลิต (output) กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลขององค์การ
นั้น Rojas (2000, pp. 97-98) ได้นาเสนอรูปแบบสาหรับองค์การที่แสวงหาผลกาไร และองค์การที่
ไม่แสวงหาผลกาไร โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
รูป แบบที่ 1 เหมาะส าหรั บ องค์ ก ารเล็ ก ๆ ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ดาเนิ น งานแบบมาตรฐานทั้ ง
องค์การที่แสวงหาผลกาไร และองค์การที่ไม่แสวงกาไร เป็นการประเมินโดยใช้องค์ประกอบ 4
อย่าง คือ ผลผลิต ความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้นา และความขัดแย้งระหว่างบุคลากร
รูปแบบที่ 2 เหมาะสาหรับองค์การที่ แสวงหาผลกาไร เป็นการประเมินโดยใช้ การ
ประเมินกระบวนการที่สนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ
รูปแบบที่ 3 เหมาะสาหรับองค์การที่ไม่แสวงหาผลกาไร เป็นการประเมินโดยวัดการ
รับรู้ของบุคลากร 6 ตัวชี้วัด คือ ประสบการณ์ของผู้บริหาร โครงสร้างขององค์การ ผลกระทบจาก
นโยบาย การมีส่วนร่วมของกรรมการบริหารองค์การ ความเอาใจใส่ของบุคลากรในองค์การ และ
การสื่อสารภายในองค์การ
รูปแบบที่ 4 เหมาะสาหรับองค์การที่แสวงหาผลกาไร และองค์การที่ไม่แสวงหาผล
กาไร เป็นการประเมินหลายมิติ ในแต่ละมิติแยกเป็นรูปแบบย่อย ซึ่งมีแนวทางการประเมินโดย
พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร การสร้างนวัตกรรมและความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การ ผลผลิตหรือผลกาไรที่ตรงกับเป้าหมายขององค์การ และกระบวนการ
ภายในองค์การ เช่น การบริหารข้อมูลข่าวสาร ความสม่าเสมอของความสาเร็จ
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นอกจากนี้ Dessler (1986, pp. 65-71) และ Bowditch & Buono (1990, p. 251) ได้
จาแนกการประเมินประสิทธิผลขององค์การไว้ ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย (Goal model of organizational
effectiveness) เป็นการประเมินประสิทธิผลขององค์การ โดยพิจารณาที่ความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ
2. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบทรัพยากร (System resource model of
organizational effectiveness) เป็นการประเมินประสิทธิผลขององค์การ โดยพิจารณาที่ความสามารถ
ในการแสวงหาทรัพ ยากรที่ เป็ นประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อม เพื่ อนามาท าให้บรรลุเป้าหมาย ของ
องค์การ
3. การประเมินประสิทธิผลโดยใช้หลายเกณฑ์ (Multiple criteria of effectiveness) เป็น
การประเมินประสิทธิผลขององค์การ โดยใช้เกณฑ์หลายอย่าง ซึ่งพิจารณาจากตัวแปรหลักที่อาจมี
ผลต่อความสาเร็จขององค์การ
Hoy & Miskel (2001, pp. 382-383) ได้นาแนวคิดของ Parson (1996) และ Cambell
(1977) มาเป็นแนวคิดในการนาเสนอตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิผลขององค์การไว้ 4 ประการ
ดังนี้
1. การบรรลุเป้าหมาย (Goal achievement) เป็นการดาเนินงานในองค์การให้บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ที่องค์การได้ตั้งไว้ มีตัวชี้วัด คือ การแสวงหาทรัพยากรต่างๆ ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพขององค์การ
2. การบูรณาการ (Integration) เป็นการรวบรวมความสามารถของทุกคน และนาเอาสิ่ง
ต่างๆ ในองค์การมาดาเนินงานเพื่อให้องค์การประสบความสาเร็จ มีตัวชี้ วัด คือ ความพึงพอใจ และ
ความขัดแย้งของบุคลากร บรรยากาศและการสื่อสารในองค์การ
3. การปรับ ตัว (Adaptation) เป็นการปรับเปลี่ย นการดาเนินงานในองค์ก ารให้
สอดคล้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกที่ เ ปลี่ ย นแปลง มี ตั ว ชี้ วั ด คื อ นวั ต กรรม
ความสามารถขององค์การในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา และความเจริญขององค์การ
4. การรักษาสิ่งที่ซ้อนเร้นในองค์การ (Latency) เป็นการรักษาวัฒนธรรม หรือรูปแบบ
ต่างๆ ในองค์การ มีตัวชี้วัด คือ เอกลักษณ์ แรงจูงใจ ความจงรักภักดี และรูปแบบของชีวิตในองค์การ
นอกจากนี้ Thibobeaux & Favilla (1996, pp. 21-22) ได้รวบรวมรูปแบบของการ
ประเมินประสิทธิผลขององค์การไว้ 5 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบที่ให้ความสาคัญกับเป้าหมาย (Goal model) เป็นรูปแบบที่เน้นความสาเร็จ
ตามเป้า หมายที่ องค์ก ารได้ตั้งไว้ ในรูปแบบนี้ การกาหนดเป้าหมายจึงมีความส าคัญมาก ดังนั้น
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ผู้บริหารจึงต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ และนามากาหนดเป้าหมาย
ไว้ ห ลายประการ โดยให้ น้ าหนั ก ความส าคั ญ ของแต่ ล ะเป้ า หมายแตกต่ า งกั น ไปตามล าดั บ
ความสาคัญ เป้าหมายนี้ จะเป็นแนวทางในการดาเนินงานขององค์การ การประเมินประสิทธิผลจะ
ประเมินเป้าหมายในเชิงปฏิบัติมากกว่าเป้าหมายที่เป็นทางการ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมและวัดได้
ยาก รูปแบบนี้จึงเหมาะสาหรับองค์การที่มีเป้าหมายในการดาเนินงานที่ชัดเจน
2. รูปแบบที่ให้ความสาคัญกับกฎระเบียบ (Legitimacy model) เป็นรูปแบบที่เน้น
เนื้อหาในการวัดส่วนประกอบของงาน และการจัดการกับสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศในองค์การเพื่อ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์การ
3. รูปแบบที่ให้ความสาคัญ กับกระบวนการ (Process model) เป็นรูปแบบที่เน้น
กระบวนการ หรือขั้นตอนในการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยระยะต่างๆ คือ การกาหนดกิจกรรม
การหาความจ าเป็ นที่ ต้ อ งประเมิ น การส ารวจเป้ า หมาย การพั ฒ นาเกณฑ์ ใ นการประเมิ น การ
ออกแบบการประเมิน การใช้เครื่องมือในการประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูล
4. รูปแบบที่ให้ความสาคัญกับกลุ่มบุคคล (Constituency model) เป็นรูปแบบที่เน้นการ
ใช้ประโยชน์จากการประเมินองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินองค์การ
5. รูปแบบที่ให้ความสาคัญกับ ทรัพยากรเชิงระบบ (System resource model) เป็น
รูปแบบที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ให้ความสาคัญกับทรัพยากรและ
ความสามารถขององค์การที่จะสรรหาทรัพยากรที่จาเป็นต่อองค์การ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวทางการประเมินประสิทธิผลขององค์การ ตามรูปแบบที่ให้
ความสาคัญกับเป้าหมาย ซึ่งเป็นการเน้นความสาเร็จตามเป้าหมายที่องค์การได้ตั้งไว้ ในรูปแบบนี้
การกาหนดเป้าหมายจึงมีความสาคัญมาก กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์เป็น
กิจการที่มีการกาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม
หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ดังนั้น การประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมจึง
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับความสาเร็จตามเป้าหมายซึ่งได้แก่ ความสามารถในการสร้างผลกาไร
และการคานึงถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
2.6 แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารจัดการ
2.6.1 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยวัฒนธรรมองค์การ
ความหมายวัฒนธรรมองค์การ
ในการบริหารจัดการองค์การ วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยสาคัญที่สามารถขับเคลื่อน
องค์การ และทาให้องค์การนั้นไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมดังกล่าว ได้มี
ผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังนี้
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Daft (2004, p. 361) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นกลุ่มของค่านิยม ความเชื่อ ความ
เข้าใจของสมาชิกในองค์การ และถ่ายทอดไปยังสมาชิกใหม่
Schermerhorn et al. (2005, p. 436) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ ระบบของการ
แลกเปลี่ยนการกระท า ค่ านิย ม และความเชื่อ ซึ่งได้รับการพั ฒนาภายในองค์ก าร และช่วยชี้นา
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ
Cameron (2008, p. 431) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ ค่านิยมที่เป็นข้อตกลงพื้นฐาน
ความคาดหวัง และลักษณะเฉพาะในองค์การ ซึ่งสมาชิกในองค์การยอมรับ และเป็นแนวทางในการ
คิด และการปฏิบัติตัวของสมาชิก
Gibson, Ivancevich, Donnelly, & Konopaske (2006, pp. 30-31) กล่าวว่า วัฒนธรรม
องค์การเป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์การรับรู้ และสร้างเป็นรูปแบบของความเชื่อ ค่านิยม ความคาดหวัง
Schein (1992, p. 19) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยที่ช่วยให้สมาชิกใหม่ของ
องค์การเข้าใจในลักษณะของการทางาน และสามารถเลือกแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการแก้ ปัญหา
ของการทางานได้
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549, น. 537) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่
เป็ น แนวทางในการท างานภายในองค์ ก าร ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารท างานขององค์ ก ารประสบ
ความสาเร็จ
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2549) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ ความเชื่อหรือ
ค่านิยมหรือฐานคติที่มีร่วมกันในองค์การ
จากแนวคิดข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง รูปแบบของค่านิยม
ความเชื่อ ความเข้าใจ และวิธีของการคิด ซึ่งสมาชิกในองค์การยึดถือร่วมกัน สะท้อนผ่านวิธีการ
ทางานและปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแนวทางของพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ ซึ่งสามารถนามา
ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ วัฒนธรรมองค์การมีทั้งส่วนที่เป็นวัตถุและสัญลักษณ์
ระดับของวัฒนธรรมองค์การ
Hodge, Anthony, & Gales (1996, p. 226) ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ระดับ มี
ลักษณะคล้ายภูเขาน้าแข็ง (Iceberg) คือ มีส่วนที่อยู่ข้างบนน้าส่วนหนึ่ง และอยู่ใต้น้าอีกส่วนหนึ่ง
วัฒนธรรมส่วนที่อยู่บนน้าแข็งเป็นส่วนที่มองเห็นได้ (Visible) เป็นสิ่งที่สมาชิกขององค์การสร้าง
ขึ้นมาหรือประดิษฐ์ขึ้นมา เช่น สิ่งประดิษฐ์ ถาวรวัตถุ พิธีกรรม คาขวัญ และการแต่งกาย เป็นต้น
วัฒนธรรมส่ว นที่ อยู่ใต้น้าเป็นส่วนที่มองไม่เห็น (Invisible) แต่เป็นสิ่งที่สมาชิก รับรู้และเข้าใจ
ร่ ว มกั น เช่ น ค่ า นิ ย มขององค์ ก าร หรื อ ความเชื่ อ ที่ เ ป็ น ข้ อ สมมติ พื้ น ฐานขององค์ ก าร (Basic
assumptions) เป็นต้น
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Schein (1992, pp. 16-17) แบ่งระดับของวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 หรือวัฒนธรรมชั้นนอกสุด คือ สิ่งประดิษฐ์ (Artifacts) ระดับที่ 2 หรือวัฒนธรรมชั้นกลาง
คือ ค่านิยมที่ใช้เป็นนโยบาย (Espoused) และระดับที่ 3 หรือวัฒนธรรมชั้นในสุด คือ ข้อสมมติที่เป็น
พื้นฐาน (Basic underlying assumptions) วัฒนธรรมชั้นนอกสุด คือ สิ่งประดิษฐ์ เป็นสิ่งที่สามารถ
สังเกตเห็นได้ เช่นรูปแบบอาคาร ตราสัญลักษณ์ เครื่องแต่งกาย พิธีการ เป็นต้น วัฒนธรรมชั้นกลาง
คือ ค่านิยมที่ใช้เป็นนโยบาย ได้แก่ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์การ และวัฒนธรรมชั้นในสุด คือ ข้อสมมติ
ที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ ความเชื่อ การรับรู้ ความรู้สึก ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดค่านิยม และพฤติกรรม
ภายในองค์การ วัฒนธรรมทั้ง 3 ระดับนี้ สามารถสะท้อนกลับไปกลับมาได้
Martin (2001, pp. 587-588) และ Schermerhorn et al. (2005, pp. 441-442) ได้แบ่ง
วัฒนธรรมองค์การออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 หรือวัฒนธรรมชั้นนอกสุด ระดับที่ 2 หรือ
วัฒนธรรมชั้ นกลาง และระดับ ที่ 3 หรื อวัฒนธรรมที่อยู่ ชั้นในสุด วัฒนธรรมชั้นนอกสุดเป็ น
วัฒนธรรมที่รับรู้ได้เช่นเดียวกับของ Schein วัฒนธรรมชั้นกลางเป็นค่านิยมทั่วไป ทัศนคติ และ
บรรทั ด ฐาน วั ฒ นธรรมชั้ น ในสุ ด เป็ น ข้ อ สมมติ พื้ น ฐานที่ อ ยู่ ภ ายในจิ ต ใจ ยากที่ จ ะจ าแนกได้
นอกจากนั้น Martin กล่าวว่า วัฒนธรรมชั้นในจะเป็นตัวสะท้อนถึงวัฒนธรรมชั้นถัดๆ มา
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2551, น. 81-82) ได้แบ่งมิติของวัฒนธรรมองค์ก าร เป็น 3 มิติ
หลั ก คื อ วั ฒ นธรรมทางความคิ ด วั ฒ นธรรมทางพฤติ ก รรม และวั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วัฒนธรรมทางความคิด เป็นวัฒนธรรมที่อยู่ภายในของบุคลากรภายในองค์ก าร และ
ภายใต้จิตใจ สามารถที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน อาทิ ในด้านของทัศนคติต่อองค์การที่มีต่อการทางาน
มีความตั้งใจในการทางาน ความรักในวิชาชีพ และความคิดในการที่จะพัฒนาตนเอง การทางาน
ร่ ว มกั น เป็ น ที ม และการถ่ า ยทอดความรู้ ค่ า นิ ย มร่ ว มของบุ ค ลากรในองค์ ก าร เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
ความสาเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์การ
วัฒนธรรมทางพฤติกรรม เป็นวัฒ นธรรมที่แสดงออกโดยทางการกระทา การพูดจา
กริยาท่าทาง ส่งผลต่อการทางาน อาทิ การพัฒนาทักษะอย่างเต็มใจและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
ความคิดริเริม่ ความคิดก้าวหน้าทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นต้น
วัฒ นธรรมทางวั ต ถุ เป็ น วั ฒ นธรรมที่ ม องเห็ น เป็ น รู ป ธรรมมากที่ สุ ด ในจ านวน 3
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งของหรือวัตถุ อันเกิดจากความคิดและการประดิษฐ์ขึ้นมาของมนุษย์ อาทิ
การแต่งกาย ภาษา กฎระเบียบ รวมถึงลักษณะทางกายภาพขององค์การ เช่น รูปแบบอาคาร การ
ตกแต่งสานักงานการให้บริการของบุคลากร เป็นต้น
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จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 เป็นวัฒนธรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ได้แก่ การแต่งกาย คาขวัญ ตราสัญลักษณ์
รูปแบบอาคาร เป็นต้น ระดับที่ 2 เป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน จะทราบได้ก็
ต่อเมื่อแสดงออกมา ได้แก่ ค่านิยม ทัศนคติ บรรทัดฐานขององค์การ เป็นต้น และวัฒนธรรมระดับที่
3 เป็นข้อสมมติพื้นฐานที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคลไม่สามารถสังเกตเห็นได้ วัฒนธรรมทั้ง 3 ระดับ
นี้ สามารถสะท้อนกลับไปกลับมาได้ จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดวัฒนธรรมองค์การของ
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ที่ได้แบ่งมิติของวัฒนธรรมองค์ก ารเป็น 3 มิติหลักคือ วัฒนธรรมทางความคิด
วัฒนธรรมทางพฤติกรรม และวัฒนธรรมทางวัตถุ มากาหนดประเด็นในการศึกษาร่วมกับแนวคิด
การจัดการความรู้ และแนวคิ ดการบริหารทรัพ ยากรมนุษย์ ในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่
ประเด็นย่ อยที่ 1 วัฒนธรรมทางความคิด : การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของบุคลากรใน
กิจการเพื่อสังคม ประเด็นย่อยที่ 2 วัฒนธรรมทางการกระทา : การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ
ในกิจการเพื่อสังคม และประเด็นย่อยที่ 3 วัฒนธรรมทางวัตถุ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางวัตถุและ
ทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การ
2.6.2 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยภาวะผู้นา
ความหมายของภาวะผู้นา
ในการบริหาร ภาวะผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งต่อประสิทธิผลทางการบริหาร
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดภาวะผู้นามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในลักษณะของปัจจัย
สาคัญทางการบริหารในการขับเคลื่อนประสิทธิผลขององค์การ สาหรับความหมายของภาวะผู้นา
ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้
Katz & Kahn (1978, p. 528) กล่าวว่าภาวะผู้นา คือ การใช้อิทธิพลเพื่อให้เกิดผลในทาง
ยินยอมด้วยการกากับหรือการสั่งการในส่วนขององค์การ
Robbins (1993, p. 67) กล่าวว่า ภาวะผู้นา คือ ความสามารถที่จะใช้อิทธิพลต่อกลุ่มเพื่อ
ทาให้ได้รับความสาเร็จตามเป้าหมาย
Hersey & Blanchard (1996, p. 191) กล่าวว่า ภาวะผู้นา คือ กระบวนการใช้อิทธิพลใน
การปฏิบัติงานของบุคคลหรือบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ความ
พร้อ มของผู้ ตามที่ ก าหนดให้ ถ้า สถานการณ์ เปลี่ย นแปลงภาวะผู้ นาในรู ปของกระบวนการใช้
อิทธิพลก็ต้องแปรเปลี่ยนไปด้วย
สร้ อ ยตระกู ล (ติ ว ยานนท์ ) อรรถมานะ (2550, น. 256) กล่ า วว่ า ภาวะผู้ น าเป็ น
ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลที่จะใช้อิทธิพลโน้มน้าว ชักจูง เปลี่ยนแปลง การกระทาของ
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บุคคล และกลุ่มให้สามารถรวมพลังช่วยกันทางาน เพื่อให้วัตถุประสงค์ขององค์การสาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551, น. 39) กล่าวว่า ภาวะผู้นา คือ พฤติกรรมส่วนตัวของ
บุคคลคนหนึ่ง ที่จะชักนากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกั น (Shared gold) หรือเป็น
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้นา (Leaders) และผู้ตาม (Follows) ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Shared purposes) หรือเป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่น
และให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ
จากความหมายของภาวะผู้นาดังกล่าว สรุปได้ว่า ภาวะผู้นาเป็นความสามารถของ
บุคคลในการใช้อิทธิพลจูงใจผู้ร่วมงานให้เกิดการยอมรับนับถือและร่วมมือกระทากิจกรรมที่นาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการสั่งการ การมี
อิทธิพลต่อผู้อื่น การมีปฏิสัมพันธ์ โดยถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ภาวะ
ผู้นาเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งของกระบวนการ 3 อย่าง ที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลต่อ
กัน ได้แก่ ผู้นา (Leaders) ผู้ตาม (Follows) และสถานการณ์ (Situations) อันนาไปสู่การบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
คุณลักษณะของภาวะผู้นา
ในการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาวะผู้นา ผู้วิจัยได้รวบรวมคุณลักษณะของภาวะ
ผู้นาของนักวิชาการหลากหลายสาขาไว้ดังต่อไปนี้
Bennet & Mckinson (2006, p. 37) กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นาที่ประสบความสาเร็จว่า
มีความพยายามสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมั่นคงทุกครั้งที่พูดคุยเกี่ยวกับองค์การและบุคลากร
ยึดมั่นกับวิสัยทัศน์ คงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของอนาคตที่วาดไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มีความชัดเจนและ
มั่นใจกับแนวทาง และความสามารถของตนเอง ค้นหาในสิ่งนอกเหนือจากที่เห็นและรับรู้ได้ชัดเจน
วางกลยุ ท ธ์และก าหนดทิ ศ ทาง ใช้ประโยชน์และไว้ใ จความคิดของตนเองพร้อมที่จะตัดสินใจ
เด็ดขาดในเรื่องต่างๆที่ยาก และมีผลกระทบต่อความเป็นไปขององค์การ พูดจาและปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยความผึ่งผายและเคารพ เสมอต้นเสมอปลาย สามารถปรับสิ่งที่ยากให้ง่ายขึ้น พากเพียรพยายาม
ติดตามผลงาน สร้างความขบขันและสนุกสนานเป็นคนน่าสนใจ และมีความสามารถ มีความกล้า
หาญ รับทราบ และยกย่องในความสาเร็จของเพื่อนร่วมงานและลูกทีม มีส่วนร่วม (Participation) ใน
ความคิดเห็น และแสดงบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหาร มุ่งเป้าไปที่ผลตอบแทนสูงสุดสาหรับ
องค์การเสมอ และพยายามสร้างงานที่ท้าทายให้กับลูกทีม
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551) สรุปลักษณะของผู้นาด้านบุคลิกภาพทั่วไป (General
personality traits) คือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) การสร้างความไว้วางใจได้
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(Trustworthiness) มีลักษณะที่เด่น (Dominance) เป็นลักษณะเด่นของผู้นาที่มีเหนือบุคคลอื่นๆอย่าง
เห็นได้ชัดในด้านต่างๆ อาทิ ลักษณะทางกายภาพ (Physical characteristics) เช่น กระฉับกระเฉงและ
กระปรี้กระเปร่า มีภูมิหลังทางสังคม (Social background) เช่น ความสามารถในการปรับเปลี่ยน มี
สติปัญญาและความสามารถ (Intelligence and ability) เช่น การตัดสินใจใช้วิจารณญาณ ความรู้ และ
ทักษะการพูด มีบุคลิกภาพ (Personality) เช่น กระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ มี
จริยธรรม และความเชื่อมั่นในตนเอง มีลักษณะที่สัมพันธ์กับงาน (Work-related characteristics) เช่น
มีการกระตุ้นที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ แรงกระตุ้นที่จะนาไปสู่ความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและการมุ่งมั่นในการทางาน ลักษณะด้านสังคม (Social characteristics)
เช่น ความสามารถที่จะสร้างความร่วมมือ ความเป็นที่นิยมชมชอบ มีชื่อเสียง มีความสามารถด้าน
สั ง คม มี ทั ก ษะในการติ ด ต่ อ ระหว่ า งบุ ค คลการ มี ส่ ว นร่ ว มในสั ง คม และรู้ จั ก กาลเทศะ มี
ความสามารถในการเจรจา
ลิขิ ต ธีร เวคิ น (2550) กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้นาในยุ คปัจจุ บัน ว่า มีความรู้
ความสามารถในการบริ ห าร วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา มี ค วามกล้ า หาญ กล้ า ตั ด สิ น ใจ กล้ า
รับผิดชอบและมีความมุ่งมั่น ปฏิบัติงานอย่างมีกฎเกณฑ์ มีเกียรติและศักดิศรี มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
อุดมการณ์ เสียสละและอดทน มีเมตตาธรรม มีความรู้อย่างกว้างขวางในทุกๆด้าน มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล และสอดคล้องกับศักยภาพ ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายอานาจ มอบหมายงานให้
ผู้อื่นรับผิดชอบอย่างเหมาะสม แก้ไขปรับปรุงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน มีทรัพยากรและงบประมาณ
ที่เพียงพอ ประนีประนอมเพื่อลดความขัดแย้งในองค์การ สามารถกอบกู้วิกฤตเพื่อกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ ชี้แจงถึงเหตุผลนโยบายต่างๆ และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ชูพงค์ ปัญจมะวัต (2541, น. 69) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้นาไว้ว่า คุณลักษณะผู้นาที่
พึ ง ประสงค์ ใ นปั จจุบั นนั้น จะต้องประกอบไปด้วย ความสามารถและทัก ษะในงานที่ตนเอง
รับ ผิดชอบ มี ค วามคิ ดริเริ่ม สร้า งสรรค์ หมั่นแสวงหาหนทางในการพั ฒนาการทางานให้ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ มีความฉลาด สุขุมและรอบคอบในการคิดตัดสินใจ รู้จักมองถึงข้อดีและ
ข้อเสียของการตัดสินใจ และคานวณถึงความคุ้มค่าในการตัดสินใจนั้นได้ถูกต้อง มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และยอมรับในความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง แต่ก็ไม่ปิดตัวเองโดยการ
ไม่ฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ของผู้อื่น มีอารมณ์ขันและมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแง่ดี ปรับการ
รับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทางที่เป็นประโยชน์ และสามารถพัฒนาต่อไปได้ไม่หมดกาลังใจในการ
ทางาน เป็นผู้ที่สามารถแสดงออกถึงความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสม ไม่ก้าวร้าวหรือ
วางอานาจข่มขู่ผู้อื่น แต่ก็ไม่ใช่การยอมจานน เข้าสังคมเก่ง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกใน
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กลุ่ม เพื่อให้เกิดความเป็นกันเองในระดับหนึ่งซึ่งไม่มากจนเกินขอบเขต รู้จักในการแสดงออกโดย
เลือกแสดงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพอารมณ์ ของสมาชิกในกลุ่ม สามารถควบคุม
ตนเองได้ดีทุกสถานการณ์ ไม่แสดงอารมณ์ออกนอกหน้ามากเกินไป
กวี วงศ์พุฒ (2550) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะผู้นาว่า หมายถึง ความสามารถในการนา
และดาเนินกิจกรรมให้กลุ่มบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ มีความเฉลียวฉลาด มีการศึกษาดี มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การและของสังคม มีจิตสานึกที่จะทาความดี มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญ มีความตื่นตัวและรอบรู้สถานการณ์
รอบด้านอยู่ตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานและมาตรฐานในการทางาน มีวินัยในตนเอง มี
สุขภาพทางกายและทางใจดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการตัดสินใจได้ดี มีความยุติธรรม
มีความเสียสละ มีบุคลิกลักษณะดี มีความรู้ในหน้าที่การงานดี มีความสามารถจูงใจผู้อื่นได้ดี มี
ความสามารถสร้างความสามัคคีได้ เป็นผู้ที่เข้าใจตนเองและบังคับตนเองได้ มีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดี และมีความสุจริตใจต่อทุกคน
ดวงสมร กลิ่นเจริญ (2545, น. 46) กล่าวถึง คุณลักษณะผู้นายุคโลกาภิวัฒน์ว่าควรมี
ลักษณะดังนี้ คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking) มีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความอดทน
ต่อความเสี่ยงภัย (Risk tolerance) มีความไว้วางใจได้ (Trustworthy) มีความเชื่อมั่น (Confidence) มี
ภาวะผู้นา (Leadership) มีความกล้า (Courage) มีการติดต่อสื่อสาร (Communication) และมีความ
มุ่งมั่น (Commitment)
สมชาย เทพแสง (2546, น. 12) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะผู้นาไว้ว่า ผู้นาที่มีคุณภาพนั้น
จะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นผู้นาวิสัยทัศน์ และสามารถกระจายวิสัยทัศน์ไปยังบุคคลต่างๆ
ได้ใช้หลักการกระจายอานาจ และการมีส่วนร่วม เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ มีความมุ่งมั่นในการทางาน ผู้นาคุณภาพจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี รู้จักใช้ข้อมูลสถิติในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือลูกน้อง มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการใช้แรงจูงใจ และเป็นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง
นิตย์ สัมมาพันธ์ (2552) ได้กล่าวถึง ผลการวิจัยของกลุ่มทฤษฎีลักษณะเด่นของผู้นา
(Leadership traits) ที่ประสบความสาเร็จ ว่าการที่จะเป็นผู้นาที่ประสบความสาเร็จได้นั้น จะต้องมี
ลักษณะเด่น ได้แก่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถในการคิด มี
สติปัญญาในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาประมวลและตีความหมาย มีความสามารถในการจูงใจคน มี
ความยืดหยุ่น มีความซื่อสัตย์ เป็นคนที่มีความชัดเจนโปร่งใส และเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้
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จากข้างต้นสรุปได้ว่า คุณลักษณะของภาวะผู้นาในองค์การทั่วๆ ไป สามารถจาแนกได้
เป็น 2 มิติ กล่าวคือ
มิติแรก เป็นด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล เช่น รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย สุขภาวะส่วน
ตน เป็นต้น
มิติที่สอง เป็นด้านการแสดงบทบาทในด้านการนาและการบริหารจัดการ อาทิ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญ มีวินัยในตนเอง มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุขุมรอบคอบ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
และความรู้ทั่วไป พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความซื่อสัตย์ และมีวิสัยทัศน์ เป็นคุณสมบัติที่ผู้นาทุกคน
พึงจะมี แต่จะมีเท่าเทียมกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและลักษณะของ
กลุ่มสมาชิก
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดภาวะผู้นามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในลักษณะ
ของปัจจัยสาคัญทางการบริหารในการขับเคลื่อนประสิทธิผลขององค์การ และกาหนดประเด็นใน
การศึกษาในมิติด้านภาวะผู้นา ได้แก่ ประเด็นย่อยที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรม
ทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม ประเด็นย่อยที่ 2 ความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของ
ผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม
2.6.3 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management
theory)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารองค์การ และมีส่วน
สาคัญต่อความสาเร็จในการดาเนินการขององค์การ ทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากร
ทางการบริหารที่สาคัญ หากขาดคนหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุ ณค่าขององค์การแล้ว ก็ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามเป้าหมายหรือนโยบายขององค์การได้
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Mondy & Noe (1996, p. 4) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การใช้ทรัพยากร
มนุษย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ บริหารทุกระดับต้องเกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยอาศัยพลังความสามารถของคนปฏิบัติงานให้สาเร็จ จาเป็นต้องใช้
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร
Bowin & Harvey (2001) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหารกิจการที่
ดาเนินการเพื่อดึงดูด (Attract) พัฒนา (Develop) และธารงรักษา (Maintain) กาลังคนให้ปฏิบัติงาน
ได้ผลสูง (High-performing workforce) รวมไปถึงการมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศขององค์การ (Corporate
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excellence) โดยผสมผสานความต้องการความก้ าวหน้าและการพัฒนาของบุคคลกับเป้ าหมายของ
องค์การ
Mathis & Jackson (2004, p. 4) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ ระบบที่ถูก
ออกแบบขึ้นอย่างเป็นทางการขององค์การ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรมนุษย์เกิด ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
Jackson & Schuler (2003, p. 8) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ กิจกรรมต่าง
ๆ ที่ องค์การจัดทาขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงาน เพราะว่าพฤติกรรมของพนักงานมี
อิท ธิพลต่อผลก าไร ความพอใจของลูก ค้า และปั จจัย อื่น ๆ อีก มากที่จะบอกถึงความส าเร็จของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็ นกุญแจสาคัญนาไปสู่ความท้าทายด้าน
กลยุทธ์
ธงชัย สันติวงษ์ (2549) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ ภารกิจของผู้บริหาร
ทุกคนที่มุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับการบุคลากร เพื่อใช้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาที่จะส่งผลสาเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ
นรา ขาคม (2544, น. 19) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการในการ
จัดการบุคลากรที่จะเข้ามาอยู่ในองค์การด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นทางานกับองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนาไปสู่ผลสาเร็จขององค์การตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
จากความหมายที่ ก ล่าวมานั้นอาจสรุปได้ ว่า การบริหารทรัพ ยากรมนุษ ย์ หมายถึ ง
กระบวนการจัดการเกี่ยวเรื่องคนในองค์การของผู้บริหารในกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การจัดทาขึ้นด้วย
วิ ธี ก ารต่ า งๆ โดยมี สิ่ ง จู ง ใจให้ บุ ค คลเหล่ า นั้ น พึ ง พอใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ องค์ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะบรรลุความสาเร็จอย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้นั้น ต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การกาหนดไว้ ได้มีผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ไว้ดัง
Frederick & Davis (1988 อ้างถึงใน เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, 2542, น. 23 – 24) ได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่ามี 4 ประการ คือ
1. วัตถุประสงค์ทางสังคม (Society objective) เพื่อให้เกิดจริยธรรม คุณธรรมและ
ความ รับผิดชอบทางสังคม
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2. วัตถุประสงค์ทางด้านองค์การ (Organizational objective) เพื่อตระหนักว่าการ
บริหาร ทรัพยากรมนุษย์ยังคงมีอยู่ที่จะทาให้องค์การมีประสิทธิภาพ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ไม่ใช่เป็น เป้าหมายในตัวของมันเอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเพียงเครื่ องมือหรือแนวทางที่
จะช่วยองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ขั้นต้นหรือกล่าวง่าย ๆ ได้ว่าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ก็
เพื่อรับใช้ส่วนต่างๆ ขององค์การ
3. วัตถุประสงค์ทางด้านหน้าที่ (Functional objective) เพื่อรักษาไว้ซึ่งการทาประโยชน์
ของ หน่วยงานในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์การ ทรัพยากรอาจสูญเสียไปเมื่อ การ
บริหาร ทรัพ ยากรมนุษย์ มี ค วามช านาญมากหรือน้อยกว่าความต้องการขององค์การ ระดับของ
หน่วยงานที่ ให้บริการจะต้องเหมาะสมกับองค์การนั้น
4. วัตถุประสงค์ ท างด้านบุคคล (Personal objective) เพื่อช่วยให้พนักงานบรรลุ
เป้าหมายส่วนบุคคล เป้าหมายเหล่านี้สนับสนุนให้แต่ละคนทาประโยชน์ให้แก่องค์การได้ต่อไป ถ้า
พนั ก งานไม่ ไ ด้ รั บ การจูง ใจ การปฏิ บั ติง านและความพึ ง พอใจของพนั ก งานอาจลดต่ าลง และ
พนักงานอาจหาทางออกไปจากององค์การ
Ivancevich (1995, pp. 8-9) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่ามี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
2. ช่วยให้การจ้างงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้คนที่มีความสามารถและทักษะใน
งาน
3. จัดเตรียมการอบรมและการจูงใจที่ดี
4. เพื่อเพิม่ ความพึงพอใจในงาน และตอบสนองความต้องการสูงสูดให้แก่พนักงาน
5. พัฒนาและรักษาคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานซึ่ งเป็นความต้องการของ
องค์การ
6. ช่วยรักษานโยบายต่างๆ ให้ถูกต้อง มีจริยธรรม เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม
7. บริหารการเปลี่ยนแปลง และประสานประโยชน์ระหว่างบุคคล กลุ่ม บริษัท และ
สังคมเข้าด้วยกัน
ธงชัย สันติวงษ์ (2546) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่ามี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้า งบรรยากาศ ความสัมพั นธ์ใ นหน้าที่ งานที่ดีใ นระหว่างบรรดาสมาชิก ของ
องค์การ
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3. มีการส่งเสริมความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล
นงนุช วงษ์สุวรรณ ( 2544, น. 7 ) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. นาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางสร้างสรรค์แก่องค์การ
2. พัฒนาผลกระทบต่อการตัดสินใจขององค์การ
3. กระบวนการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ความปลอดภัย ผลทางด้านจิตวิทยา
และด้านสังคมวิทยาของบุคลากรในองค์การ
จากวัตถุประสงค์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของนักวิชาการหลายท่า นที่ได้กล่าวไว้
แล้ว นั้น อาจสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีดังนี้
1. เพื่อใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสูด
2. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสูด
3. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และมีบรรยากาศที่ดีระหว่างกั นของบุคลากร ทั้ งระดับ
บริหาร และระดับปฏิบัติการในหน่วยงานเดียวกัน และระหว่างหน่วยงาน
4. เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้ เกิ ดประโยชน์แก่องค์การใน
หลายๆ ด้าน ได้มีผู้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ดังนี้
Ivancevich & Glueck (1983, p. 9) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ว่ามีประโยชน์ ดังนี้
1. ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
2. ช่ ว ยให้ เ กิ ด การจ้ า งแรงงานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ ทั้ ง คนที่ มี ทั ก ษะและ
ความสามารถ
3. ช่วยให้การอบรมพนักงานเป็นไปด้วยดี ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน
4. ช่ วยเพิ่ ม คุ ณลัก ษณะเฉพาะในงานของพนัก งานและสามารถตอบสนองความ
ต้องการ สูงสุดของพนักงานได้
5. ช่วยพัฒนาและรักษาคุณภาพชีวิตของคนทางานซึ่งเป็นความต้องการของบุคคลและ
สังคม
6. ช่วยปรับพฤติกรรมของคนทางานให้ตอบสนองนโยบายที่สอดคล้องกับศีลธรรม
7. ช่วยให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในนโยบายที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
8. ช่วยบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนบุคคล
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กลุ่มคน องค์การและสังคม
Dessler (2004, p. 2) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อ
ผู้จัดการ ทั้งหลายไว้ดังนี้
1. ช่วยให้การว่าจ้างได้คนที่เหมาะสมกับงาน
2. ลดอัตราการเข้าออกของพนักงาน
3. ได้บุคลากรที่ตั้งใจทางานเป็นอย่างดี
4. ช่วยลดปัญหาคดีฟอ้ งร้องในศาลในเรื่องการกีดกันความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
5. ช่วยลดอุบัติเหตุในการทางาน
6. ช่วยการอบรมมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
ได้
7. ช่วยให้คนทางานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
อัญชลี โกกะนุช (2550) ได้ส รุปประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยให้เกิดประโยชน์ดังนี้ คือ
1. กระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
2. ช่วยพัฒนาองค์การ
3. ช่วยพัฒนาระบบสังคมและประเทศชาติ
จากแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวมานั้นสรุปได้ว่า
ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ
1. ช่วยพัฒนาบุคลากร ได้คนที่เหมาะสมและตั้งใจทางาน
2. ช่วยพัฒนาระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานต่างๆ ได้
3. ช่วยพัฒนาองค์การ ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
4. ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาในลักษณะของปัจจัยสาคัญทางการบริหารในการขับเคลื่อนประสิทธิผลขององค์การ และ
กาหนดประเด็นในการศึกษาในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ ประเด็นย่อยที่ 3 วัฒนธรรมทาง
วั ต ถุ : การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางวั ต ถุ แ ละทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ อ งค์ ก าร ซึ่ ง กระท าได้ โ ดยผ่ า น
กระบวนการต่างๆ ขององค์การ ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับ
ตาแหน่งงานเข้ามาทางาน ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะการทางาน อันจะเป็น
การเพิ่มมูลค่าทางสิ่งของหรือวัตถุขององค์การตามมา เนื่องจากสิ่งของหรือวัตถุขององค์การเกิดจาก
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ความคิดและการสร้างขึ้นมาของบุคลากรในองค์การ หากองค์การใดมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแล้ว
ย่อมส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การ
2.6.4 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ เป็นสิ่งที่สาคัญกับการพัฒนาองค์การ เป็น กระบวนการในการสรร
หาความรู้ เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันไปยังบุคลากรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หากองค์การไม่มี
กระบวนการจัดการความรู้ที่ดี องค์ก ารจะไม่สามารถนาความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจาย หรืออยู่ที่ตัว
บุคคลใดบุคคลหนึ่งออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การทางานสะดุด
ติ ด ขั ด ในขั้ น ตอนการถ่ า ยทอดความรู้ หรื อ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ไม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้
เนื่องจากไม่มีการแบ่งปัน หรือการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ความหมายของการจัดการความรู้
Takeuchi & Nonaka (2004 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2551) ได้ให้
ความหมายการจัดการความรู้ว่า คือ การสร้างความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องโดยผ่านกระบวนการเผยแพร่
ความรู้ทั่วทั้งองค์การ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ
Debowski (2006) กล่าวว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบ ใน
การสรรหา การเลือก การรวบรวม การจัดระบบ การสร้างและจัดเก็บความรู้ ในลักษณะ ที่เป็นแหล่ง
ความรู้ที่ทุกคนในองค์ การสามารถเข้าถึงได้ง่ายและแบ่งปั นความรู้กันได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะ
พัฒนาตนเอง และมีความสามารถที่ นาความรู้ไปประยุกต์ใช้อันจะเกิด ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ของตน ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
Gorelick, Milton, & April (2004, p. 18) ได้ให้ความหมาย การจัดการความรู้ ว่า
หมายถึง การบูรณาการ คน กระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการทางาน และการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน โดยมีขอบข่ายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้โครงสร้าง กระบวนการ ทั้งในระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม ระดับทีมงาน และระดั บองค์การ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ ในความรู้ที่ด้องการเพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้าและชุมชน
วิจารณ์ พานิช (2548) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการในการดาเนินการ
กาหนดความรู้หลักที่สาคัญและจาเป็นต่อกิจกรรมของสินค้าหรือองค์การ มีการแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ ปรับปรุงดัดแปลง การสร้างความรู้เพื่อให้เหมาะสมกับการทางาน การนาประสบการณ์
ความรู้ต่างๆ มาเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ มีระบบการบริหารความรู้ต่างๆ นาไปใช้
ประโยชน์ประกอบกับกระบวนการองค์กรแห่งความรู้
ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ (2548) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นการจัดการองค์การใน
รูปแบบหนึ่งให้องค์การพัฒนา โดยการใช้ความรู้ในการสร้างการพัฒนา สนับสนุนในกระบวนการ
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บริหารจัดการปัจจัยอื่น เพื่อให้องค์การพัฒนาผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเป็นการจัดเก็บ ประมวล
ความรู้ และถ่ายทอดความรู้
จากความหมายการจัดการความรู้ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง
กระบวนการในการนาความรู้ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้าง การสรรหา การรวบรวม การถ่ายทอด แบ่งปัน และการใช้ความรู้
ลักษณะการจัดการความรู้
Nonaka (1999, p. 65) กล่าวว่า ความรู้ สามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
ประเภทแรก คื อ ความรู้ ที่ ฝั ง ลึ ก ในตั ว คน (Tacit knowledge) เป็ น ความรู้ ใ นตั ว บุ ค คล มี
ลักษณะเฉพาะและยากที่จะสื่อสารถ่ายทอดออกมาได้ ได้แก่ ความเชื่อ จินตนาการ ทักษะ หรือความ
ชานาญในการทางาน สามารถเข้าใจและรับรู้ ได้เพียงบุคคลนั้นหรือแต่ละบุคคลเท่านั้น และความรู้
ประเภทที่สอง คือ ความรู้ที่ปรากฏ (Explicit knowledge) หรือ (Codified knowledge) เป็นความรู้
นอกตัวบุคคลและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบและระบบ ได้หนังสือ คู่ มือ เอกสาร และ
รายงานต่าง ๆ ซึ่ งทาให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งทั้ง Tacit knowledge และ Explicit knowledge
นั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด
นอกจากนั้น Takeuchi & Nonaka (1995, pp. 145 - 146) ได้นาเสนอว่า ทั้ง Tacit
knowledge และ Explicit knowledge มีปฏิสัมพันธ์กันลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) โดยมีอยู่ 4
ขั้นตอนเป็นวงจรต่อเนื่องกัน คือ (1) Socialization: From tacit to tacit เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และสร้างความรู้ที่ฝังลึก ในตัวบุคคล ได้แก่ การแลกเปลี่ยนแนวคิด ทักษะ ซึ่งแต่ละ
บุคคลสามารถได้รับความรู้ในตัวบุคคลของผู้อื่นได้โดยตรง ไม่จาเป็ นต้องใช้ทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียน แต่ใช้การสังเกตหรือการทางานร่วมกัน (2) Externalization: From tacit to explicit เป็น
กระบวนการเปลี่ยนความรู้จากความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลให้เป็นความรู้ที่ปรากฏ สามารถเปิดเผย อยู่
ในรู ป ที่ เ ข้ า ใจง่ า ย โดยผ่ า นการใช้ ภ าษา ถ่ า ยทอดออกมาเป็ น ภาษาพู ด ภาษาเขี ย น รู ป ภาพ
(3) Combination: From explicit to explicit เป็นกระบวนการรวบรวมความรู้ที่ ปรากฏให้เป็นระบบ
โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสาร การประชุม โทรศัพท์ เครือข่ายการสื่อสาร ทางคอมพิว เตอร์ ความรู้
ที่ ไ ด้ นี้ จ ะเป็ น ความรู้ ที่ ป รากฏนอกตั ว บุ ค คล มี รู ป แบบชั ด เจน เช่ น เอกสาร ต าราต่ า ง ๆ และ
(4) Internalization: From tacit to tacit เป็นกระบวนการนาความรู้ที่ปรากฏนอกตัวบุคคลกลับเข้ามา
เป็นความรู้ที่ ฝังลึกในตัวบุคคล โดยการศึกษา เอกสาร ตาราต่าง ๆ แล้วนามาปฏิบั ติก็จะเกิดเป็น
ความรู้ใหม่ในตัวบุคคลนั้น ทั้งนี้ Nonaka (1999, p. 70) เรียกวงจรนี้ว่า วงจร SECI (ModelSocialization, Externalization, Combination, & Internalization) ซึ่งเป็นวงจรของการสร้างความรู้ที่
มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลให้เกิดการไหลเวียน และสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง
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ในขณะที่ ประพนธ์ ผาสุกยืด (2547) ได้เสนอกรอบความคิดการจัดการความรู้แบบ
ปลาทู (Tuna Model) เป็นกรอบความคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยเปรียบการจัดการความรู้
เสมือนปลาหนึ่งตัว โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ
1. ส่วนหัวปลา (Knowledge vsion : KV) คือ ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือ
ทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทาการจัดการความรู้จะต้องกาหนดวิสัยทัศน์ว่า จะทาการ
จัดการความรู้เพื่ออะไร หรือจะมุ่งหน้าไปทางไหน และการกาหนดวิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้
จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การ
2. ส่วนกลางลาตัว (Knowledge sharing : KS) คือ ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Share and Learn) จัดเป็นส่วนสาคัญที่สุด และยากที่สุดในกระบวนการจัดการความรู้ ทั้งนี้เพราะ
จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์ก ารให้คนยินยอมพร้อมใจที่จะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ
ความรู้ที่ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึกที่มีอยู่ในตั วผู้ปฏิบัติงาน พร้อมส่งเสริม ให้เกิดบรรยากาศในการ
เรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้และเกิดนวัตกรรม
3. ส่วนที่เป็นหางปลา (Knowledge assets : KA) คือ องค์ความรู้ที่องค์การได้เก็บสะสม
ไว้เป็นคลังความรู้หรือขุมความรู้ ซึ่งมาจาก 2 ส่วนคือ ส่วนแรกคือ ความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้
เปิดเผย (Explicit knowledge) คือ ความรู้เชิงทฤษฎีที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น
เอกสาร ตารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น ส่วนที่สองคือ ความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึก (Tacit
knowledge) คือ ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน ไม่ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เมื่อ
บุคคลออกจากองค์การไปแล้ว และความรู้นั้นยังคงอยู่กับองค์ก าร ไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล
การจัดการความรู้ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บ จัดหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการเข้าถึง และปรับปรุง
ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update) ช่วยทาหน้าที่เป็นพื้นที่เสมือน (Virtual space) ให้คนที่อยู่ไกล
กันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and learn) ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เปรียบการสะบัดหางปลา
เป็นการสร้างพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of practice) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “CoPs” เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน
แบ่ ง ปั น เรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งนั้ น ๆ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความรู้ โดยการปฏิ บั ติ แ ละปรั บ ใช้ ต าม
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
จากแนวคิดการจัดการความรู้ดังกล่าวข้างต้น การจัดการความรู้เป็นสิ่งที่สาคัญยิ่งที่จะช่วย
ให้บุคลากรและองค์การมีการสร้าง ถ่ายทอด และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง หากบุคลากรทุกคนใน
องค์การตระหนักถึงความสาคัญของความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์การ และสามารถนาความรู้นั้นมาใช้
ในการปฏิบัติงาน ย่อมเป็นการพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการศึกษา
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ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้ ร่วมกับแนวคิดวัฒนธรรมองค์การ มากาหนด
ประเด็นในการศึกษาในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ ประเด็นย่อยที่ 1 วัฒนธรรมทางความคิด:
การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของบุคลากรในกิจการเพื่อสังคม ประเด็นย่อยที่ 2 วัฒนธรรม
ทางการกระทา: การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในกิจการเพื่อสังคม และประเด็นย่อยที่ 3
วัฒนธรรมทางวัตถุ: การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การ
2.6.5 กลยุทธ์ทางการบริหารเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม ได้แก่ กลยุทธ์น่านนาสีขาว (White
ocean strategy) และกลยุทธ์น่านนาสีเขียว (Green ocean strategy)
ท่า มกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผู้ประกอบการธุรกิ จ
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลยุทธ์เป็นสิ่งสาคัญที่
ทาให้องค์การบรรลุเป้าหมาย กลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจได้แก่ กลยุทธ์น่านน้าสีแดง (Red ocean
strategy), กลยุทธ์น่านน้าสีคราม (Blue ocean strategy), กลยุทธ์น่านน้าสีขาว (White ocean
strategy), และกลยุทธ์น่านน้าสีเขียว (Green ocean strategy)
ธุรกิจส่วนใหญ่ได้ใช้กลยุทธ์หนึ่งที่เคยประสบความสาเร็จมาในอดีต คือ กลยุทธ์น่านน้าสี
แดง เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเพื่อเอาชนะคู่แข่ง และการแย่งส่วนแบ่งตลาดเพียงอย่างเดีย ว และหาทุก
วิถีทางที่จะลดต้นทุนให้ต่าที่สุด จนกระทั่งสินค้าที่แข่งขันกันในตลาดมีมากจนไม่มีความแตกต่าง
กั น ต่อมากลยุ ท ธ์น่า นน้าสีค รามถูก คิดค้นขึ้นโดยคานึงถึงการสร้างตลาดใหม่ และมุ่งเน้นที่จ ะ
ยกระดับการเติบโตด้วยการสร้างนวัตกรรมทางคุณค่า เพื่อเลี่ยงการแข่งขันในแบบกลยุทธ์น่านน้าสี
แดง แต่ไม่ได้มุ่งเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายหลังกลยุทธ์น่านน้าสีขาวและกลยุทธ์น่านน้า
สีเขียวจึงได้ถูกคิดค้นขึ้น
ความหมายและความสาคัญของกลยุทธ์น่านนาสีขาว (White ocean strategy)
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (2552) ได้กล่าวถึง กลยุ ทธ์น่านน้าสีขาวว่าเป็นพื้นฐานในการ
บริหารงานและใช้ชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณงามความดี มีศีลธรรม และปรับมุมมองจากการตักตวง
ผลประโยชน์จากสังคมมาเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปัน และเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม โดยไม่วาง
ตัวเองเป็นศูนย์กลาง และไม่เห็ นผลกาไรเป็นสิ่งสาคัญสู งสุดจนละเลยมิติด้านอื่น จึงทาให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน บนความสมดุลย์ของ People (สังคม ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน)
Planet (ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพและจิตภาพ) Profit (กาไรที่เหมาะสมและ
แบ่งปันกับส่วนรวม) โดยมี Passion ความมุ่งมั่นศรัทธาในการทางานขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลง
สังคมให้ดีขึ้น
ประเวศ วะสี (2552 อ้างถึงใน ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2551) กล่าวเสริมว่า โลกไม่มีธุรกิจ
ไม่ได้ แต่ธุรกิจที่ไม่ถูกต้องลงตัวก็ทาให้โลกเป็นไปไม่ได้ ธุรกิจทุนนิยมมีอานาจมาก ถ้าอานาจนั้น
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ไม่ถูกต้องก็จะมีผลมากทั้งต่อสังคมและต่อตนเอง ธุรกิจทุนนิยมไม่ควรเป็นมะเร็งทางสังคม ธุรกิจสี
ขาว คือ ความถูกต้องลงตัวเพื่อการดารงอยู่ร่วมกันของทั้งหมด หรือไม่เป็นมะเร็งทางสังคม
สุเมธ ตันติเวชกุล (2552 อ้างถึงใน ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, 2551) กล่าวถึงตัวอย่างธุรกิจที่
ประสบความสาเร็จทั้งระดับประเทศ และระดับนานาประเทศที่เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยปัจจัยที่
ทาให้องค์กรเหล่านี้ ประสบความสาเร็จมาจากกลยุทธ์สีขาว ที่ให้ความสาคัญด้วยการแบ่งปันต่อ
เพื่อนมนุษย์ ต่อทรัพยากร รวมถึงสิ่งแวดล้อม จนทาให้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ สังคมดีขึ้น
การที่ธุรกิจจะประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนมั่นคง ต้องดาเนินอยู่บนหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ต้อง
ยึดหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และคุณธรรม ซึ่งจะทาให้ร่ารวยอย่างยั่งยืน ในการทาธุรกิจควรมีการ
ประเมินตัวเอง คือทา Self assessment แล้วใช้เหตุผลกาหนดเส้นทางเดิน อย่าใช้กิเลสตัณหา ให้ใช้
ความพอดี จัดการธุรกิจอย่างฉลาด รอบคอบเพื่อไม่ให้กิจการก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือ
ต่อผู้อื่น และต้องมีภูมิคุ้มกันในการบริหารความเสี่ยง
กล่ า วโดยสรุ ป กลยุ ท ธ์ น่ า นน้ าสี ข าว หมายถึ ง พื้ น ฐานทางการบริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้
ความสาคัญต่อเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน โดยดาเนินธุรกิจที่ตั้งมั่น อยู่บน
พื้นฐานของการไม่คานึงถึงกาไรสูงสุดจนละเลยคุณธรรม จริยธรรม
แนวคิดกลยุทธ์น่านนาสีขาว
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (2552) กล่าวถึงกลยุทธ์น่านน้าสีขาวว่าเป็นพื้นฐานในการบริหาร
องค์การแบบองค์รวมซึ่ง ครอบคลุมตั้งแต่วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์การดาเนินงาน ไป
จนถึงแนวทางในการปฏิบัติทุกภาคส่วนขององค์การ ตั้งแต่ การบริหารงานบุคคล การตลาดและการ
ขาย การปฏิบัติการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ บนแนวความคิดหลักที่สาคัญดังนี้
1. การเกิดขึนและมีอยู่ขององค์ก ารเป็นไปเพื่อสร้างผลเชิงบวกต่อสังคมโดยรวม (Net
positive impact on society) ตั้งแต่เบื้องต้น (จุดก่อเกิดองค์ก าร) ท่ามกลาง และบั้นปลาย โดย
ผสมผสานความรู้ ความเชี่ยวชาญ การบริหารจัดการและทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เป็น
การดาเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์สังคมโดยรวมให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น พัฒนาช่วยเหลือและแบ่งปันโดย
การเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป พร่องไป ให้สมบูรณ์มากขึ้น โดยการสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นกับ
องค์การเพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการพัฒนาสังคมในภาพกว้างต่อไป
2. การตังเป้าหมายเป็นการมองระยะยาวและในระดับมหภาค (Long-term goal, macro
view) เป็นการมองถึงอนาคตในสิบปียี่สิบปีข้างหน้า ในการปรับเปลี่ยนสร้างสรรค์สังคมให้เดินไป
ในทางใดทางหนึ่ง โดยการใช้รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมเป็นตัวขับเคลื่อน
3. แสวงหาจุดสมดุลระหว่าง People, planet, profit และ passion คือ มองภาพกว้าง
ของกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (People) ซึ่งครอบคลุมไม่เฉพาะพนักงานและลูกค้า แต่ขยาย
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รวมถึงสังคม ชุมชนโดยรวม Planet มองภาพใหญ่ของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของ
ทุกคน เป็นของส่วนรวม ไม่มองเฉพาะทรัพยากรภายในองค์ก ร และสุดท้ายคือ Profit มุ่งเน้นกาไร
ของสังคมเป็นหลัก ก่อนมองถึงผลกาไรขององค์กรและตนเอง
4. ยึดมั่นบนหลักการของโลกอันอุดมสมบูรณ์ (The world of abundance) เป็น
ทรัพยากรส่วนรวม ควรแบ่งปันกัน ช่วยกันรักษา แทนหลักความคิดเดิมๆ ในเรื่องการแข่งขัน กีดกัน
การแย่งส่วนแบ่งการตลาด แย่งลูกค้า ตัดราคา เป็นต้น ซึ่งส่งผลเสียต่อทุกฝ่าย
5. ตังอยู่บนพืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเป็นจริงและความ
เป็นเนือแท้ (Integrity) แทนการมุ่งเน้นการสร้างความต้องการเทีย ม (False demand) จาก
ความสามารถด้านการตลาดแบบมิจฉาทิฐิแบบทั่วไป การปลูกฝังวัฒนธรรมภายในองค์ก ารที่โดด
เด่นชัดเจนในเรื่องการรักษาสัจจะ ยึดมั่นบนความถูกต้อง ความมีระเบียบวินัย เคารพในตนเอง มี
ศีลธรรม ความเป็นเนื้อแท้ ขยายผลจากภายในออกสู่ภายนอก ก่อให้เกิดพลังในการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
6. เป็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่อง Individual social responsibility (ISR) เมื่อพนักงานใน
องค์การมีจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสั งคมโดยรวม ไม่รับผิดชอบเพียงผลงานเฉพาะตน แต่มีใจ
อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยความบริสุทธิ์ ไม่หวังผลตอบแทนอื่นใด จึงส่งผลให้เกิด Sustainable social
responsibility (SSR) คือ ขยายผลต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว องค์การธุรกิจ หน่วยงาน NGO
สถาบันการศึกษา และรัฐบาล มีความตระหนักและปฏิบัติต่อสังคมด้ วยสานึกแห่งความรับผิดชอบ
จนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคม
7. เป็ น การสร้ า งมาตรฐานและบรรทั ด ฐานใหม่ ให้ เ กิด ขึ นในกลุ่ ม ธุร กิ จ และสั ง คม
(Being role model for benchmarking) เป็นการมองภาพกว้าง คิดนอกกรอบ และมีความกล้าในการ
สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการ เป็นทั้งผู้นาทางความคิด (Thought leader) และ Trend
setter ที่ทาให้องค์การต่างๆ ทั้งในธุรกิจเดียวกั นและต่างธุรกิจหันมาเดินตามเสมอ จึงเป็นอีกหนึ่ง
คุณลักษณะที่สาคัญในการกล้าทวนกระแส ฉีกกฎจารีตประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเดิมๆ
จากแนวคิด กลยุทธ์น่านน้าสีขาวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิดดังกล่าวมีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์การ เนื่องจากการดาเนินธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
จาเป็นต้องคานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน และควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ศีลธรรม จึงจะสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆ ด้าน
ความหมายและความสาคัญของกลยุทธ์น่านนาสีเขียว (Green ocean strategy)
สถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(2554) ได้พัฒนาและเผยแพร่ แนวคิดกลยุทธ์น่านน้าสีเขียว (Green ocean strategy) ซึ่งเป็นการ
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ผสมผสานระหว่างกลยุทธ์น่านน้าสีแดงและกลยุทธ์น่านน้าสีคราม และได้ให้ความหมายกลยุทธ์
น่านน้าสีเขียวว่า เป็นกลยุทธ์ที่ใช้สร้างและผนวกคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย
การแข่งขันกับตนเอง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คานึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และเป็น การสร้าง
คุณค่าที่ยั่งยืนให้อยู่ในองค์กร
นอกจากนั้น สถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ (2554) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์น่านน้าสีเขียว (Green ocean strategy) ว่าเป็นหนทางที่จะ
ช่วยธุรกิจยกระดับการทางานเพื่อให้ได้มาซึ่งกาไรที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม และโอกาสในการ
เข้าถึงตลาดที่มีความต้องการเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
การตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความห่วงใยในความปลอดภัย สุขอนามัย และคุณภาพชีวิต
ภายใต้วิถีแห่งการบริโภคที่ยั่งยืนซึ่งเป็นกระแสหลักของโลกในปัจจุบัน
แนวคิดกลยุทธ์น่านนาสีเขียว
วรณัฐ เพียรธรรม (2554) กล่าวว่ากลยุทธ์น่านน้าสีเขียวแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
เรื่องของ “ระบบ” ที่กากับดูแลด้วยธรรมาภิบาลสีเขียว (Green governance) และเรื่องของ “คน” ที่
ปลูกสร้างด้วยอุปนิสัยสีเขียว (Green habits)
สาหรับเรื่องธรรมาภิบาลสีเขียว สามารถที่จะจาแนกออกได้เป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่
1. ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource efficiency) องค์การธุรกิจสามารถ
พัฒนาการผลิตหรือการให้บริการด้วยการพิจารณาที่ปัจจัยนาเข้า (Input) คือ การใช้ทรัพยากรทั้งที่
เป็นวัตถุดิบและพลังงานในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ เพื่อการบริหารการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่ต้นทางและการลดของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้นในปลายทาง
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติในหมวดนี้ ได้แก่ มาตรการประหยัดพลังงาน การนาทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่ การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานที่นาวัสดุที่หมดสภาพหรือที่ใช้แล้วมาปรับสภาพ
เพื่ อนามาใช้ ใ หม่ การซื้อวัตถุดิบ เท่าที่จาเป็นต่อการผลิตหรือการให้บริก าร และจากแหล่งที่อยู่
ใกล้เคียงก่อน เพื่อลดการขนส่งจากระยะไกลซึ่งเป็นการเพิ่มกาซเรือนกระจกอันเป็นต้นเหตุของ
ภาวะโลกร้อน การปฏิเสธการซื้อวัตถุดิบที่เป็นต้นเหตุในการทาลายธรรมชาติหรือเป็นอันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดแจ้ง การลดการใช้ทรัพยากรที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างฟุ่มเฟือยเกินความจาเป็น
การรณรงค์ให้ผู้ส่งมอบ (Suppliers) จัดหาวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ภาระรับผิดชอบในกระบวนการ (Process accountability) องค์การธุรกิจสามารถ
พัฒนากระบวนการดาเนินธุรกิจด้วยการพิจารณาที่ตัวกระบวนการ (Process) โดยคานึงถึงวิธีการใน
การดาเนินธุรกิจซึ่งสามารถอธิบายถึงกระบวนการดาเนินงาน การพร้อมรับการตรวจสอบ และการ
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รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน ในฐานะที่เป็นผู้สร้างเหตุปัจจัย (Cause) และผลกระทบ (Effect) สู่
ภายนอกทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติในหมวดนี้ ได้แก่ การจัดให้มีระบบการทางานที่มุ่งเน้นความ
ปลอดภัย และสุขอนามัย ในสถานที่ทางานอย่ างเหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกั นมลพิ ษที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน การจัดให้มีสถานที่ทางานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติภัยและโรคภัย การสารวจตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้ง
ของธุรกิจว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดาเนินการของธุรกิจ หรือโครงการที่จะดาเนินการ
ในอนาคตมากน้ อ ยเพี ย งใด การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มแก่ พ นั ก งานและ
สาธารณชน การจัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
จัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกากับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว การเปิดเผยนวัตกรรม
ที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการราย
อื่นได้ปฏิบัติตาม
3. ประสิทธิผลในตัวผลิตภัณฑ์ (Product effectiveness) องค์การธุรกิจสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้วยการพิจารณาที่ปัจจัยส่งออก (Output) ในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นได้ทั้งสินค้าและ
บริการ โดยคานึงถึงความสามารถในการสร้างผลผลิตที่ใช้การได้เมื่อเทียบกับของเสียจากการผลิต
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติในหมวดนี้ ได้แก่ การผลิตสินค้า/บริ การที่ปลอดภัย ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค การมีกระบวนการเรียกคืนสินค้า/บริการที่ไม่ปลอดภัย การให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค โดยคานึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคเป็น
สาคัญ เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง ฉลากสินค้าควรมีข้อมูลที่ถูกต้อ ง ครบถ้วน ใช้ภาษาเรียบง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจ บอกวิธีการใช้สินค้าอย่ างปลอดภัยรวมถึงการกาจัดซากขยะหลังการใช้งาน การ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเห็นความสาคัญของการใช้สินค้า/บริการที่คานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม
และสังคมมากขึ้น การส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึ งระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้
สินค้าและบริการของบริษัท โดยธรรมาภิบาลสีเขียว (Green governance) แสดงในภาพที่ 2.5 ดังนี้

ภาพที่ 2.5: Green governance system
ที่มา: สถาบันไทยพัฒน์ (2554)
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ในด้านของการสร้างอุปนิสัยให้กับบุคลากรเป็นสิ่งสาคัญที่จะเดินไปสู่เป้าหมายตาม
แนวคิด กลยุทธ์น่านน้าเขียวสีเขียว โดยพฤติกรรมที่ควรเสริม สร้างให้กลายเป็นอุปนิสัยสีเขียว 7
ประการ ได้แก่
1. Rethink ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเรามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย
ตนเอง กระแสการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมจะไม่เกิดผลสาเร็จใดๆ หากทุกคนที่ได้รับฟังข้อมูลไม่
ตระหนักว่าตนเองต้องเปลี่ยนแปลง
2. Reduce การช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรให้เหลือแต่เท่าที่จาเป็น และการช่วยกันลด
การบริโภคเพื่อไม่ให้เกิดขยะและของเสียจานวนมากอย่างที่เป็นอยู่
3. Reuse การหาวิธีการใช้บรรจุภัณฑ์ซ้า หรือหลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
การซื้อของมีคุณภาพที่ราคาสูงกว่า แต่ใช้งานได้ทนนาน จะดีกว่าซื้อของที่ด้อยคุณภาพในราคาถูก
แต่ใช้งานได้เพียงไม่กี่ครั้ง
4. Recycle เป็นการนาวัสดุที่หมดสภาพหรือที่ใช้แล้วมาปรับสภาพเพื่อนามาใช้ใหม่
ช่วยกันคัดแยกขยะหรือวัสดุเหลือใช้ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เองมอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดีกว่าทิ้งให้เสื่อมโทรมหรือเก็บไว้เฉยๆ โดยเปล่าประโยชน์
5. Recondition การปรับแต่งซ่อมแซมของที่ยังสามารถใช้ได้แล้วนากลับมาใช้ใหม่
ดังเดิม การพยายามใช้ของให้ถูกวิธี เพื่อหลีกเลี่ยงการชารุดเสียหายก่อนเวลาอันควร หมั่นตรวจสอบ
และปฏิบัติตามตารางการบารุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
6. Refuse การปฏิเสธเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง
จากัดไม่ให้ถูกนามาใช้หรือถูกทาลายเร็วขึ้น และเพื่อให้เวลาธรรมชาติในการฟื้นสภาพตัวเองตาม
ระบบนิเวศ เช่น สินค้าฟุ่มเฟือย อาหารนาเข้า เป็นต้น
7. Return การตอบแทนคืนแก่โลกโดยการคืนทรัพยากรกลับสู่ธรรมชาติ
จากความหมายและแนวคิดกลยุทธ์น่านน้าสีเขียวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า กลยุทธ์ดังกล่าว
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการองค์การนอกเหนือจากกลยุทธ์น่านน้าสีขาว เนื่องจากกล
ยุทธ์น่านน้าสีเขียวมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนทางคุณค่า (Sustaining value) ให้คงอยู่กับธุรกิจใน
ระยะยาว สร้ า งคุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น ให้ อ ยู่ ใ นองค์ ก าร รวมทั้ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความห่วงใยใน
ความปลอดภัย สุขอนามัย และคุณภาพชีวิต
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2.6.6 แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อประสิทธิ ผลการบริหารจัดการองค์การ
โดยเฉพาะในยุคระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงและมีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจจาเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่
ออกสู่ตลาด ดัง นั้น การศึ กษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ ย วกั บ พฤติก รรมผู้บริโภคจึงก่ อให้เกิดประโยชน์
ทางการบริหารการตลาดแก่ผู้ประกอบการ
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ ดังนี้
Solomon (1996 อ้างถึงใน เสรี วงษ์มณฑา, 2542, น. 31) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค
คือการศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลหรือกลุ่ มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง เพื่อทาการเลือกสรรการ
ซื้อ การใช้ หรือการบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ความคิด หรือ ประสบการณ์ เพื่อสนอง
ความต้องการ และความปรารถนาต่าง ๆ ให้ได้รับความพอใจ
Hower & Macinnis (1997 อ้างถึงใน เสรี วงษ์มณฑา, 2542, น. 31) กล่าวว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคเป็นผลสะท้อนของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งที่เกี่ยวข้องกับ การได้มา (Acquisition)
การบริโภค (Consumption) และการกาจัด (Disposition) อันเกี่ย วกับสินค้า บริก าร เวลา และ
ความคิด โดยหน่วยการตัดสินใจซื้อ (คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
Schiffman & Kanuk (2009) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคทา
การค้นหาการซื้อ การใช้ การประเมินผลการใช้สอยผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งคาดว่าจะสนองความ
ต้องการของเขา แสดงให้เห็นว่าการที่บุคคลแสดงสิ่งใดจะต้องมีสิ่งที่เป็นสาเหตุหรือตัวกระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมและกระบวนการพฤติกรรมของมนุษย์มี ลักษณะคล้ายกัน 3 ประการดังนี้
1. พฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุทาให้เกิด (Behavior is caused)
2. พฤติกรรมเกิดขึ้นไต้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น (Behavior is motivated) นั่น
คือเมื่ อคนเรามีค วามต้องการเกิ ดขึ้นก็ ปรารถนาที่จะบรรลุ ถึงความต้องการนั้นจนกลายเป็นแรง
กระตุ้นหรือแรงจูงใจ (Motivation) ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการที่เกิดขึ้น
3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมไปสู่เป้าหมาย (Behavior is goal-directed) หมายความว่า
การที่เราแสดงพฤติกรรมออกมาย่อมมิได้กระทาไปอย่างเลื่อนลอยโดยปราศจากจุดหมายหรือไร้
ทิศทาง ตรงกันข้ามกลับมุ่งไปสู่เป้าหมายที่แน่นอนเพื่อบรรลุผลสาเร็จแห่งความต้องการของตน
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อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (2545) กล่ า วว่ า พฤติก รรมผู้ บ ริ โ ภค คื อ ปฏิ กิ ริ ย าของบุ ค คลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รั บ การใช้สินค้า และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ
ของการตัดสินใจ ซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวกาหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่านั้น
ศุภกร เสรีรัตน์ (2544, น. 7) กล่าวว่า พฤติก รรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้สินค้าและบริการ(ผลิตภัณฑ์) โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่
บุคคล ต้องตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระทาดังกล่าว
ธงชัย สันติวงษ์ (2549, น. 27) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาของ
บุค คลใดบุ คคลหนึ่ง ซึ่ง เกี่ ย วข้ องโดยตรงกับการจัด หาให้ได้ มา และการใช้ซึ่งสินค้าและบริก าร
รวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้วซึ่งมีส่วนกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว
จากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคที่กล่าวมาข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคหมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกซื้อและการใช้สินค้าและ
บริการ เพื่อตอบสนองความจาเป็นและความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคน ซึ่งการแสดงออกของ
พฤติกรรมดังกล่าวมาจากสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้น
ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
Kotler & Philip (อ้างถึงใน อดุล จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล, 2545, น. 4)
กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค
ที่ได้รับ อิท ธิพ ลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัย ด้านสังคม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยทางด้าน
จิตวิทยา มีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Culture factor) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดย
เป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่ งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยเป็นตัวกาหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สังคมหนึง่ Stanton & Futrell (1987 อ้างถึงใน อดุล จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล 2550, น. 366 )
ค่านิยมในวัฒนธรรมจะกาหนดลักษณะของสังคม และกาหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจาก
สังคมอื่น วัฒนธรรมเป็นสิ่งกาหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งนักการตลาดต้อง
คานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และนาลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้กาหนด
โปรแกรมการตลาด วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น วัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมย่อย และชั้นของสังคม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้ น ฐาน (Cultural) เป็น ปั จจั ย ขั้น พื้ นฐานในการก าหนดความ
ต้องการและพฤติกรรมของบุคคล โดยเป็นที่ยอมรับจากคนรุ่นหนึ่งไปถึงอีกรุ่นหนึง่
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1.2 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) เป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะ
วัฒนธรรมย่อย ประกอบด้วย กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว กลุ่มอายุ และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
เป็นต้น
2. ปัจจัยทางสังคม (Social factor) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
ได้แก่
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference group) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลทางตรงหรือ
ทางอ้ อมต่ อทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมของบุคคล โดยกลุ่ มสมาชิก ภาพบางกลุ่มเป็ นปฐมภูมิ เช่ น
ครอบครัว เพื่อนฝูงเพื่อนบ้าน และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งบุคคลนั้นๆ มีปฏิสัมพันธ์ด้วยค่อนข้างต่อเนื่อง
และไม่เป็นทางการ บางกลุ่มอาจเป็นสมาชิกของกลุ่มทุติยภูมิ เช่น กลุ่มศาสนา กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
สหภาพแรงงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นทางการมากกว่าและต้องการมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องน้อยกว่า
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล การขายสินค้าอุปโภคจะต้องคานึงถึงลักษณะการบริโภคของ
ครอบครัวคนไทย จีน ญี่ป่น หรือยุโรปซึ่งจะมีลกั ษณะแตกต่างกัน
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น
ครอบครัวกลุ่มอ้างอิง องค์กร และสถาบันต่าง ๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่
ละกลุ่ม
3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor) การตัดสินใจของผู้ซื้อยังได้รับอิทธิพลจาก
บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลด้วย อาทิ
3.1 อายุและลาดับขั้นในวงจรชีวิต (Age and life cycle stage) อายุที่แตกต่างกัน มี
ความต้องการที่แตกต่างกัน วัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family life cycle) ชีวิตของบุคคลในลักษณะของ
การมีครอบครัว ทาให้เกิดความต้องการในสินค้าที่แตกต่างกัน
3.2 อาชีพ (Occupation) อาชีพแต่ละอาชีพจะมีอิทธิพลต่อการใช้สินค้าและบริการ
3.3 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) จะมีผลกระทบต่อการ
เลือกสินค้าและบริการ
3.4 รูปแบบการดาเนินชีวิต (Life style) เป็นรูปแบบการดาเนินชีวิตที่แสดงออกมา
ในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็นของบุคคล
3.5 บุคลิกภาพ (Personality) และแนวคิดของตนเอง (Self-concept) บุคลิกภาพ
เป็นรูปแบบลักษณะของบุคคลที่จะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการตอบสนอง ส่วนแนวคิดของตนเอง
เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง หรือความคิดที่บุคคลอื่นมีความคิดเห็นต่ออย่างไร
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4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor) ถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า ประกอบไปด้วย
4.1 การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุ้น (Drive) ที่อยู่ภายในตัวบุคคล
ซี่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ (Stanton & Futrell 1987 อ้างถึงใน อดุล จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรง
คกุล , 2550, น. 367) การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่ อาจจะถูกกระทบจากปั จจัย ภายนอก เช่น
วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความต้องการ
4.2 การรับรู้ (Perception) การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเลือกรับเอา
สารสนเทศหรือสิ่งเร้าเข้ามาจัดระเบียบและทาความเข้าใจโดยอาศัยประสบการณ์เป็นเครื่องมือ
จากนั้นจึงเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
4.3 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจาก
การไม่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
4.4 ความเชื่อ (Beliefs) เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็น ผล
มาจากประสบการณ์ในอดีต
4.5 ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ ของ
บุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์ และแนวโน้มการปฏิบัติที่มี ผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง หรือ
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อใน
ขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติ การเกิดทัศนคตินั้นเกิดจากข้อมู ลที่แต่ละคนได้รับ
กล่าวคือ เกิดจากประสบการณ์ที่เรี ยนรู้ในอดีตเกี่ยวกับสินค้า หรื อความนึกคิดของบุคคล และเกิด
จากความสัมพันธ์ที่มีต่อกลุ่มอ้างอิง เช่น พ่อ แม่ เพื่อน บุคคลชั้นนาในสังคม เป็นต้น
จากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่ได้รับ อิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัย ด้านสังคม ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัย
ทางด้านจิตวิทยา ต่างมีความสาคัญต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลขององค์การ เนื่องจากเป็น
ตัวกาหนดพฤติกรรมตอบสนองที่มีต่อการเลือกซื้อ และการเลือกใช้สินค้าและบริการ
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ในประเทศไทย” ผู้วิจัยได้พิจารณาทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดประเด็นในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการ
เพื่อสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดปัจจัยที่คัดสรรมาเพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารจัดการ 5 มิติ
ด้วยกัน ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผลการบริหารจัดกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
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มิติด้านภาวะผู้นา มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย และมิติ
ด้านนโยบายของภาครัฐ โดยในการศึกษาครั้งนี้ นอกเหนือจากการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนี้
คัชพล จั่นเพชร (2554) ศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์ก ารประกอบการในฐานะ
ผู้ประกอบการสังคม : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเทียนฟ้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษารูปแบบ
และกลยุทธ์การประกอบการในฐานะผู้ประกอบการสังคม 2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคจากการ
ประกอบการ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาในฐานะผู้ประกอบการสังคม การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฏีฐานราก (Grounded theory) จาก การ
เก็บรวบรวมข้อมูลการให้สัมภาษณ์ระดับลึก (In-dept interview) ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้บริหาร
และบุคลากรที่ทาหน้าที่ให้บริการและผู้ใช้บริการภายในโรงพยาบาลเทียนฟ้า ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบนโยบายในการบริหารจัดการประกอบไปด้วย 3 แนวทางหลักได้แก่ 1. สนับสนุนการเข้าถึง
การบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน 2. การเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม 3. การปลูกจิตสานึกการ
ให้บริการช่วยเหลือสังคม ส่วนในด้านกลยุทธ์ ประกอบไปด้ว ย 4 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. การให้
โอกาสทางสังคมแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วไป 2.
สร้างความตระหนักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและค่านิยมทางสังคมเกี่ยวกับความสาคัญ
ของการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนด้วยกระบวนการเรี ยนรู้ทางสังคม 3. การ
สร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นในการให้บริการ อันเป็ นแนวทางสาคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนให้กล
ยุ ท ธ์ด้า นการเป็ นผู้ป ระกอบการสังคมและนโยบายทางธุร กิ จเป็ นเรื่องเดีย วกั นมากยิ่ ง ขึ้น 4.
การตลาดเพื่อสังคม
ญาดา พลงาม (2554) ศึ ก ษาเรื่อ ง รูป แบบและกลยุ ท ธ์ก ารดาเนิ นธุ รกิ จในฐานะ
ผู้ประกอบการสังคมของบริษัท ทีวีบูรพา จากัด ซึ่งวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาการให้ความหมาย
รูปแบบและกลยุทธ์ของการเป็นผู้ประกอบการสังคมของบริษัท ทีวีบูรพา จากัด และ 2. เพื่อศึกษา
กระบวนการผลิตสื่อเพื่อสังคมของบริษัท ทีวี บูรพา จากัด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธี
วิท ยาปรากฏการณ์ วิ ท ยา เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการสัม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล หลั ก คื อ รอง
กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีวีบูรพา จากั ด และใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศ น์ของบริษัท
ทีบูรพา จากัด เจาะจงใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นรายการคนค้นฅน จานวน 31 ตอน (23 เรื่อง) และสัมภาษณ์
ผู้ชมรายการคนค้นฅนจานวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ความหมายการเป็ นผู้ประกอบการสังคมของ
บริษัท ทีวีบูรพา จากัด คือ องค์การที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตสื่อที่มีประโยชน์ต่อสังคม ทาให้ผู้ชมรายการ
เกิ ด ความตระหนั ก ต่ อ ปั ญ หาสั ง คมต่ า งๆ ให้ แ ง่ คิ ด และแรงบั น ดาลใจในการใช้ ชี วิ ต เกิ ด การ
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เปลี่ยนแปลงทัศนคติ จนถึงทาให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รูปแบบลักษณะธุรกิจเป็ น
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมประเภทหากาไรด้วยพันธกิจทางสังคม รูปแบบการดาเนินธุรกิจ คือ ผลิต
รายการโทรทั ศ น์ ป ระเภทสารคดี เช่น รายการคนค้นฅน รายการกบบนกะลา เป็ นต้น และเป็น
สื่อกลางระหว่างองค์การกับภาคประชาชน นาไปสู่ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อ น ตามที่บริษัทฯ
วางจุดยื นในการท างานว่า เป็ นสื่อเพื่ อสังคม ใช้ก ลยุ ทธ์การสร้างความแตกต่างด้วยคุณภาพของ
เนื้อหารายการ ความละเอียดอ่อนในการผลิต และการเล่าเรื่องในรายการที่ไม่ มีการจัดฉาก สร้าง
ความรู้ สึก ที่ ค ล้อยตามให้แก่ ผู้ช ม เป็นจุดแข็งสามารถต่อ สู้ กั บคู่ แข่งในธุรกิ จเดีย วกั น บริษั ท ให้
ความส าคั ญกั บ กระบวนการผลิต ด้านการตั้งโจทย์ ทางสังคม หาข้อมูล เชิง ลึก และพยายามเก็ บ
รวบรวมภาพและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น โดยไม่ได้วางแผนเพื่อให้ภาพที่สื่อออกมา
ในรายการมีมิติสมจริง สื่ออารมณ์และบรรยากาศแก่ผู้ชมได้อย่างลงตัว ข้อเสนอแนะคือ การพัฒนา
ช่องสัญญาณโทรทัศน์แก่ผู้บริโภค และการสนับสนุนช่วงเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศ น์ของ
รัฐบาล ทาให้ สื่อรายการโทรทั ศ น์เพื่อสังคมมีช่องทางในการกระจายผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคมี
ทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น
ปิติมน ล้อมสมบูรณ์ (2554) ศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์ในการเป็นผู้ประกอบการ
สัง คมของมู ล นิธิโรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภัย ภูเบศร ซึ่งมี วัตถุป ระสงค์ ดังนี้ 1. เพื่ อศึก ษาการให้
ความหมาย รูปแบบ และกลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการสังคมของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร และ 2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานเป็น
ผู้ประกอบการสังคมของมูลนิธิโ รงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
อาศัยวิธีปรากฏการณ์วิทยา ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้แทนองค์การทั้งในระดับนโยบายและผู้นานโยบาย
ไปปฏิบัติของมูล นิธิฯ และสมาชิกกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง จ.ปราจีนบุ รี เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
สั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ผลการวิ จั ย พบว่ า ความหมายในการเป็ น
ผู้ประกอบการสังคมของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คือเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่ อ
แก้ปัญหาสังคมและสิ่ งแวดล้อม เป็นการประกอบธุรกิจที่ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกลับคืนสู่สังคม
ได้แก่ การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรไทย ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์หากแบ่ง
ประเภทของผู้ประกอบการสังคมตามลักษณะของการประกอบธุรกิจ มูลนิธิฯจัดเป็นผู้ประกอบการ
ทางสังคมแบบผสม คือ เป็ นการผสมผสานระหว่างการขายสินค้า และบริการ รูปแบบการบริหาร
จัดการ มูลนิธิ ฯ มีการแบ่งภารกิจหลัก ของมูลนิธิ ฯ เป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายกิจกรรมโรงพยาบาล ฝ่าย
พัฒนาภูมิปัญญาไทย และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสังคม มูลนิธิฯ ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตเป็นกล
ยุ ท ธ์ร ะดับ องค์ ก าร กลยุ ท ธ์ ส ร้า งความแตกต่าง และกลยุ ท ธ์ใ นการส่ งเสริ ม การขายโดยใช้ก าร
ประชาสัมพันธ์องค์การ ส่วนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของมูลนิธิ ฯ พบว่าในด้านผลิตภัณฑ์
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มีรูปแบบหลากหลายมีตั้งแต่ ยา เครื่องสาอาง เครื่อ งดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริม โดยกลุ่มเป้ าหมายหลักของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ที่ต้องการดูแลในเรื่องของสุขภาพ ในด้านการบริการ ได้แก่ การนวดแผนไทยมีการ
ใช้ตราสินค้าและใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรในการนวด เป็นการรับประกันคุณภาพ และมีการ
ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย โดยจัดให้มีคู่ค้าเป็นตัวแทนจาหน่ายในแต่ละภาคของประเทศ มุ่งเน้น
การให้ความรู้ในเรื่องสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการบอกกล่าวถึงคุณภาพของสินค้า
และบริการในทางอ้อมมากกว่าการโฆษณา และการแจกแผ่นพับให้ความรู้ ด้านสรรพคุณสมุนไพร
เป็นการย้าถึงประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์ มีการจัดรูปแบบ ร้านค้าภายในโรงพยาบาลให้สวยงาม
ทันสมัย มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่เรียบร้อย พร้อมทั้งมีป้ายบอกสรรพคุณของสมุนไพรในแต่
ละชนิดและมีการแสดงราคาไว้อย่างชัดเจน
วณิชยา พัฒนคาแหง (2554) ศึกษาเรื่องการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนของร้านอาหาร ซี
แอนด์ ซี สาขาราชบุรี ในฐานะผู้ประกอบการทางสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายการ
เป็นผู้ประกอบการทางสังคม รูปแบบการพัฒนาชุมชนและสังคม และการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยื นของ
ร้ า นอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุ รี เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยวิ ธี ป รากฏการณ์ วิ ท ยา
(Phenomenology study) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์และประสบการณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
ชุมชนในพื้นที่ 4 อาเภอ เพื่อหาลักษณะร่วมของประสบการณ์ การเป็นผู้ประกอบการทางสังคม
รูปแบบการพัฒนาชุ มชนและสังคม และการสร้างความยั่งยื นของธุรกิจ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิธีการ สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้แทนจากองค์กร จานวน 4 ราย และผู้แทนจากชุมชน จานวน 8
ราย ผลการวิจัยพบว่า ร้ านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขาราชบุรี เป็นธุรกิจสนับสนุนของสมาคมพัฒนา
ประชาชนและชุมชน ด้วยแนวคิดความยั่งยืนขององค์กรไม่แสวงหากาไร ของ ดร.มีชัย วีระไวทยะ
ผู้ ก่ อ ตั้ ง สมาคมฯ ด้ ว ยการสร้ า งธุ ร กิ จ ของตั ว เอง เพื่ อ น ารายได้ ไ ปสนั บ สมุ น สมาคมฯ และให้
ความหมายของผู้ประกอบการทางสังคม คือ การดาเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้อย่างพอเพียง มุ่งเน้น
การพั ฒนาคนในชุ ม ชน และนาก าไรที่ ไ ด้ส่ วนหนึ่ งคืน สู่สังคมผ่านการสนับสมุ นกิ จกรรมของ
สมาคมฯ เป้าหมายหลักเพื่อกระจายรายได้สู่ชนบท สร้างอาชีพแก่คนในพื้ นที่ พัฒนาชุมชนด้วยการ
เรียนรู้จนเกิดการพึ่ งพาตนเอง เจ้าของ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ชุมชน ลูกค้า ภาครัฐและภาคเอกชน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ องค์ประกอบของการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนเกิด
จากความโดดเด่น ของผู้ นาองค์ ก าร บุค ลากรที่มี คุ ณภาพ ความเข้ ม แข็ ง ของเครื อข่ า ยสมาคมฯ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และนวัตกรรมทางธุรกิจของร้านอาหาร ซี แอนด์ ซี สาขา ราชบุรี
อิศเรศ ศันสนีย์ วิทยกุล (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริม
กิจการเพื่อสังคมโดยใช้ ตัวแบบเครือข่ายนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทาความเข้าใจ และ
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วิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดยใช้ตัวแบบเครือข่ายนโยบายมาเป็นกรอบในการ
วิเคราะห์เป็ นการวิจัยเชิงคุ ณภาพ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากการวิเคราะห์ ทบทวนเอกสาร และการ
สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า สานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่ งชาติ
(สกส.) ซึ่งก่ อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2553 เป็นหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์ ในการกาหนด
ทิศทางและผลักดันนโยบายส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยเรียนรู้แนวคิดกิจการเพื่อ
สังคมจากยุโรป โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการดาเนินนโยบายมายาวนาน และเป็นรูปธรรมด้วย
แนวคิดเชิงการปฏิรูปสังคมของสานักงานส่ งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ที่สอดคล้องกับรัฐบาล
นโยบายนี้จึงถูกตั้งขึ้นเป็นวาระระดับชาติ เมื่อใช้การวิเคราะห์เครือข่ายนโยบายมาทาความเข้ าใจ
เครือข่ายการทางานของสกส. พบว่ า รัฐและสสส. ที่มีความสัมพันธ์ กันในลักษณะใกล้ชิดสัมพันธ์
กัน และเอื้อให้นโยบายส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้น โดยมีพื้นฐานความสนใจร่ วมกันและการ
ประสานผลประโยชน์ ระหว่างกัน นอกจากนั้นยังมี องค์การอื่นๆ ที่อยู่ ในกลุ่มผู้มีอานาจกาหนด
นโยบายเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม เช่ น British Council, นักวิชาการ เป็นต้น มีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะของการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่ างกัน อีกทั้งวิธีการสร้างเครือข่ายการทางานของ สกส.
มีความเกี่ยวข้ องกับหลักการ และวิธีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ที่คานึงถึงหลักประสิทธิภาพ
สูงสุดขององค์การ อย่างไรก็ตาม นโยบายกิจการเพื่อสังคม ถือเป็นเรื่องใหม่สาหรับประเทศไทย ซึ่ง
ยังต้องการปัจจัยสนับสนุนในหลากหลายมิติของทุกๆ ภาคส่วน รวมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่ อ การเจริ ญเติ บ โตของกิ จ การเพื่ อสั ง คม และการสื่ อสารคุณ ค่ า ให้ เ ป็ นที่ รั บ รู้ และเข้ า ใจอย่ า ง
กว้างขวาง
สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ (2557) ศึกษาเรื่อง ตัวแบบการจัดการกิจการเพื่ อสังคมใน
ประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกิจการเพื่ อ
สังคมในประเทศไทย โดยศึกษาจากผู้บริหารของกิจการเพื่ อสังคมจานวน 150 กิจการตัวอย่าง ผ่าน
การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง โดยพิจารณาจากตัวแปรด้านคุณลักษณะของผู้นา
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ โครงสร้างขององค์การ และประสิทธิภาพของกิจการเพื่ อสังคม โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิภาพ
กิจการเพื่อสังคมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์พิจารณาจากค่า 2 = 78.328, df = 65, ค่า p = 0.124,
ค่า 2 / df = 1.205, ดัชนี GFI = 0.934, ดัชนี NFI = 0.964, NNFI = 0.988, RMR =0.032, SRMR =
0.056, RMSEA = 0.037, LSR = 3.817 ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิภาพกิจการเพื่อสังคมได้ร้อยละ 54.30 โดยประสิทธิภาพของกิจการเพื่อสังคมได้รับอิทธิพล
ทางตรงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากคุณลักษณะของผู้นาในกิจการเพื่ อสังคมมากที่สุด
โดยมี อิท ธิพ ลทางบวกเท่ า กั บ 0.571 รองลงมาได้รับอิทธิพ ลทางตรงจากตัวแปรมูล ค่าเพิ่ มของ
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ผลิตภัณฑ์โดยมีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.452 และได้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรโครงสร้างของ
องค์การ โดยมีอิทธิพลทางลบเท่ากับ -0.379 ตามลาดับ
กาญจนา สมมิตร (2557) ศึกษาเรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้บริบททุนทาง
สังคมในอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ 4 ด้านที่
ก่อให้เกิดทุนทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมในอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
และเพื่อสารวจสถานการณ์ของธุรกิจเพื่อสังคม และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของธุรกิจเพื่อสังคม
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมจากกลุ่มตัวอย่างผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมูบ้ าน และผู้นาและคณะกรรมการกลุ่ มวิสาหกิจ
ชุ ม ชนในเขตพื้ น ที่ อ าเภอหางดง จั งหวัด เชี ย งใหม่ ผลการศึก ษาพบว่ า ทุน ทางสัง คมที่ส าคั ญ ที่
ก่อให้เกิดธุรกิจ เพื่ อสังคม ได้แก่ 1. ทุนทางวัฒนธรรม ที่มีความไว้เนื้อ เชื่อใจกันในชุมชนเป็น
พื้นฐาน 2. ทุนทางด้านผู้นา ที่มีความรู้มีความเสียสละ และจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง 3. ทุนทางด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของคนในชุมชน ที่กลายมา
เป็นนวัตกรรมทางสังคมในรูปแบบของนวัตกรรมการจัดการที่มาจากการมีส่ วนร่วมของสมาชิกใน
กลุ่มทุกคน 4. ทุนทางด้านปัจจัยเครือข่ายสนับสนุนภายนอก อันได้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์การ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และสถาบั น การศึ ก ษา เป็ น ต้ น จากทุ น ทางสั ง คมทั้ ง 4 ด้ า นดั ง กล่ า วได้
ก่อให้เกิดกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมโดยสามารถจัดเป็นหมวดหมู่ตามประเภทกิจการได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.
กลุ่มเกษตรและการแปรรูปการเกษตร 2. กลุ่มออมทรัพย์ และร้านค้าชุมชน 3. กลุ่มสิ่งแวดล้อม จาก
การวิเคราะห์ตามโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อสังคม พบกลุ่มระยะเริ่มต้น กลุ่มกาลังพัฒนา และกลุ่ ม
ต้นแบบ โดยกลุ่มระยะเริ่มต้น ยังมีปัญหา และความต้องการขั้นพื้นฐานค่อนข้างมาก ส่วนกลุ่มกาลัง
พัฒนา นั้นมีความต้องการในการขยายและปรับปรุงกิจการ และกลุ่ มต้นแบบเป็นกลุ่มซึ่งสามารถ
ดาเนินกิจการของตนในระดับดีแล้ ว และเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มอื่นได้ มีความต้องการต่อยอดไปสู่
กิจการอื่นต่อไป ดังนั้นการส่งเสริมให้เกิ ดธุรกิ จเพื่อสังคมควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดทุนทาง
สังคมทั้ง 4 ด้านอันเป็นต้นทุนที่สาคัญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป
ชัยยุทธ์ ชานาญเลิศกิจ (2557) ศึกษาเรื่อง กิจการเพื่อสังคมในระบบตลาดเป็นฐานเพื่อ
ผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุนที่ยั่งยืนโดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อศึก ษาถึงปัจจัย แวดล้อมและ
เงื่อนไขที่จะสนับสนุนความสาเร็จของการดาเนินงานของกิจการเพื่อสังคมที่อยู่ในบริบทของระบบ
ตลาดเป็นฐาน ให้สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้มีการพัฒนาตัว
แบบมโนทัศน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น ตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นและตัวแบบการวัดเพื่อใช้เป็น
กรอบในการศึกษา ภายในตัวแบบได้แสดงถึงปัจจัยสาคัญแห่งความสาเร็จ 3 ประการ คือ ภารกิจเพื่อ
สังคม นวัตกรรมสังคม และผลกระทบทางสังคม ทั้งนี้เมื่อนาตัวแบบดังกล่าวไปทาการศึกษาด้วย
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วิธีการ 3 วิธี คือ การสัมภาษณ์ เชิงลึก กรณีศึกษา และทดสอบค่าทางสถิติ ผลสรุปคือ ตัวแบบที่
พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาตามความเห็นผู้เชี่ยวชาญ ตามกรณีศึกษา และ
ตามข้อมูลเชิงประจักษ์ทางสถิติ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ในกรณีของการสัมภาษณ์เชิงลึก
จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการสนับสนุนการพัฒนากิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ทั้งในภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่วนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา แบบกรณีศึกษาและการทดสอบค่า
ทางสถิตินั้น เป็นผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย 3 แห่ง คือ โครงการพัฒนาดอย
ตุง บริษัทซูพรีม รีนิวเอเบล เอ็นเนอร์ยี่ จากัด และบริษัทเครือข่าย นวัตกรรมชาวบ้าน จากัด
ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษากรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและปัจจัยที่ทาให้การพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคมประสบความสาเร็จในต่างประเทศ ตลอดจนสารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และ/หรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ผล
การศึกษาพบว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งได้มีการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมจนประสบ
ผลสาเร็จ จากการมีบทบาทอย่างแข็งขันจากการสนับสนุนและผลักดันของภาครัฐ โดยเฉพาะการ
พัฒนาหน่วยงานเฉพาะสาหรับดูแลวิสาหกิจเพื่อสังคม การกาหนดกลยุทธ์ระยะยาวของภาครัฐ การ
ออกกฎหมายเฉพาะ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างองค์กรตัวกลางเพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม
การจัดกองทุน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผล
การสัมภาษณ์เชิงลึกในประเทศไทยพบว่า การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยภาคธุรกิจสามารถส่งผล
ให้เกิดภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีขึ้น การร่วมมือกันในกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จะเกิดผลกระทบเชิงบวกมากกว่า ได้ดีกว่า เนื่องจากสามารถลดความสิ้นเปลืองและ
ความซ้าซ้อนได้โดยใช้ความต้องการของชุมชนเป็นหลักและต้องทาแบบบูรณาการ นอกจากนี้ แนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ควรมีการพัฒนาแหล่งเงินทุนทั้งตลาดเงิน และ
ตลาดทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการใหม่ซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทย ทั้งนี้ ภาครัฐควร
เป็ น ผู้ริ เริ่ ม โดยท ากิ จกรรมเพื่ อสั ง คมต้น แบบเพื่ อให้อ งค์ ก รต่ างๆ ได้ นาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก าหนด
มาตรการส่งเสริมการลงทุน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ตลอดจนการออกกฎหมายเฉพาะ
เพื่อให้มีการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในไทยมีการขยายตัวและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2558 ก) ศึกษาเรื่อง บทบาทของซีเอสอาร์และวิสาหกิจเพื่อ
สังคมกับการแก้ปัญหาสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของซีเอสอาร์และวิสาหกิจเพื่อ
สังคมกับการแก้ปัญหาสังคม ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินการทางด้านซีเ อสอาร์ในภาคส่วนต่าง ๆ
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นั้น มี ผู้เกี่ ย วข้องมากมายที่มี บ ทบาทที่แตกต่างและเสริมแรงกั น เมื่อพิ จารณาในภาคสาธารณะ
ผู้เกี่ยวข้องคือหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสาธารณะเอกชนที่ตั้งตามกฎหมายพิเศษ เช่น สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มี บทบาทหลักคือ
การสร้างคุณค่าสาธารณะและวางมาตรฐานหรือแนวทางรับผิดชอบต่อสังคมในวงการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนภาคเอกชนท าหน้า ที่ ในการสร้างคุณค่าเอกชน คือความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นและสร้างคุณค่า
ร่วมกับสังคม สุดท้าย คือ ภาคประชาชนซึ่งมีผู้เล่นหลักคือประชาชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคม และ
ชมรมต่าง ๆ ซึ่งทาหน้าที่ในการสร้างคุณค่าสังคมร่วมกับภาคเอกชน บทบาทของซีเอสอาร์ การสร้าง
คุณค่าร่วม และวิสาหกิจเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาสังคมขึ้นอยู่กับว่าชุมชนในสังคมนั้นมีความ
พร้อมทางด้านทรัพยากรเพียงใดและมีระดับของอาสาสมัครชุมชนกันมากเพียงใด และมีเ ป้าหมาย
ในการพัฒนาชุมชนในสังคมให้บรรลุถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมด้านซีเอสอาร์ การสร้าง
คุณค่าร่วม และวิสาหกิจเพื่อสังคม
พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2558 ข) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นาที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคมกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะ
ผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ 3) เพื่อศึกษา
อิทธิพลของภาวะผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและ
ดุลพินิจ จานวนตัวอย่างที่ใช้ได้จานวน 400 ชุด ผลการวิจัยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสังเกตได้ระหว่าง 0.426-0.674 และมีนัยสาคัญทุกตัวแปร จากการวิเคราะห์ตัวแบบสมการ
โครงสร้างพบว่าภาวะผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยสาคัญ และมีค่าความแปรปรวนที่ถูกทานายโดย
ภาวะผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 49.7 นอกจากนั้นภาวะผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพล
ทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การอย่างมีนัยสาคัญ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างมีนัยสาคัญ และมีค่าความแปรปรวนที่ถูก
ทานายโดยภาวะผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 66.0 สุดท้าย การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การ อย่างมีนัยสาคัญ และ
มีค่าดัชนีความเหมาะสม χ2/df = 4.348; CFI = 0.985; NNFI = 0.978; RMSEA = 0.092 และ 90%
CI for RMSEA = 0.075
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Cukier, Trenholm, Carl, & Gekas (2011) ศึกษาเรื่อง ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม: การวิเคราะห์เนื้อหา (Social entrepreneurship: A content analysis) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาหาคานิยามของคาว่า “ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social entrepreneurship)” โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาจากบทความจานวน
ทั้งสิ้น 567 บทความ ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่พ.ศ. 2530 – 2551 และเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาจากตัวอย่าง
กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมจานวน 274 กรณีศึกษาจากจานวน 123 บทความ ผลการวิจัยพบว่า คา
จากัดความของคาว่า “ความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social entrepreneurship)” ยังเป็นที่
ถกเถี ย งกั น ในหมู่ นั ก วิ ช าการ และยั ง ไม่ ส ามารถหาข้ อ สรุ ป ได้ รวมทั้ ง การวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์
(Empirical research) ซึ่งเป็นการวิจัยที่ค้นหาความจริงโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ
ยังมีไม่มากพอ นอกจากนั้น บทความวิชาการส่วนใหญ่ที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารต่างๆ ล้วนมุ่งเน้น
ทฤษฎีเป็นหลัก จึงขาดข้อมูลที่เป็นจริงจากประสบการณ์ ซึ่ง จากผลการศึกษาสรุปว่า ควรมีการวิจัย
เชิงประจักษ์มากขึ้นเพื่อป้องกันความลาเอียงซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
และควรมีการนาคาจากัดความเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมไปใช้ให้ถูกต้องมากกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน
Yang, Kao, & Cheng (2012) ศึกษาเรื่อง An exploratory study on the key success
factors for social enterprises ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการประกอบ
กิ จการเพื่ อสั ง คมและเพื่ อเสนอกลยุ ทธ์ ใ นการบริ หารจั ดการ โดยการทบทวนวรรณกรรมและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากตัวอย่างกรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมที่มีชื่อเสียงในประเทศไต้หวันจานวน
3 ราย ผลการวิจัยพบว่า มี 6 ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคม ดังนี้ 1. มีภารกิจ
และเป้าหมายทางสังคม 2. คุณลักษณะและความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการ
สังคม 3. การมีวิสัยทัศน์และการเตรียมพร้อมขององค์การ 4. กลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรมการใช้
ทรัพยากร 5. ความสามารถในการแข่งขันทางผลิตภัณฑ์และบริการ และ 6. การบริหารการเงินและ
การจัดการความเสี่ยง
Nielsen (2012) ได้ทาการวิจัยเรื่อง เครือข่ายกิจการเพื่อสังคม: การประยุกต์ใช้ทฤษฎี
ระบบกับกรณีศึกษาประเทศแถบละตินอเมริกา (Networks for social enterprise: Applying a
systems perspective to case studies in Latin America) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกิจการ
เพื่อสังคมให้มากขึ้น และศึกษาปัจจัยสาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคมใน โดยการประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีระบบเพื่อเปรียบเทียบกรณีศึกษาระหว่างสาธารณรัฐโดมินิกันและประเทศเม็กซิโก
และศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้ประกอบการสังคม องค์การพัฒนาระหว่างประเทศ
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หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันอื่นๆ ผลการวิจัยพบว่า ทฤษฎีเครือข่าย-ผู้กระทาการ (Actor-network
theory : ANT) เป็นทฤษฎีที่สามารถอธิบายให้เข้าใจความเป็ นผู้ประกอบการเพื่อสังคมมากขึ้น และ
สามารถสรุปได้ว่า ปั จจัย สาเร็จในการประกอบกิ จการเพื่อสังคม ได้แก่ การเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม และการ
จัดการความรู้
Wronka (2013) ศึกษาเรื่อง Analyzing the success of social enterprises–critical
success factors perspective ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคม
ในประเทศโปแลนด์ โดยวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary sources) เพื่อระบุปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จที่น่าจะเป็นไปได้ แล้วจึงให้ผู้ทาแบบสอบถามซึ่งเป็นตัวแทนจากกิจการเพื่อสังคมต่างๆ
ให้คะแนน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย แห่งความสาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคมได้แก่ ภาวะ
ความเป็นผู้นาที่แข็งแกร่ง แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของพนักงาน สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกื้อกูล ความน่าสนใจและชัดเจนของกรอบความคิดใหม่ๆ ความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการ ลักษณะที่ดีของการให้บริการ การร่วมมือกับภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทุนทางสังคม
(Social capital) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการเงิน
Raudeliuniene, Tvaronaviciene, & Dzemyda (2014) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคมให้มีความยั่งยืนในสภาวะเศรษฐกิจโลก (Towards
Economic security and sustainability : Key success factors of sustainable entrepreneurship in
conditions of global economy) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการ
เพื่อสังคมให้มีความยั่งยืน ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนจาก
ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างถูกต้อง เหมาะสม 2.
ด้า นกลยุ ทธ์ท างการตลาดที่ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 3. ด้านการพั ฒ นา
ความสามารถความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม อาทิ มีความคิดที่เป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ มองการณ์
ไกล ผสมผสานความแตกต่าง ความสามารถบริหารจัดการกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ เป็นต้น และ
4. ด้านความสามารถทางการแข่งขัน โดยการบริหารที่เน้นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจและการตลาด

แนวคิด/ทฤษฎี

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
มีทักษะการสื่อสารสร้าง
แรงบันดาลใจ
⁄
⁄
มีวิสัยทัศน์ เห็นโอกาส
⁄ ⁄
⁄ ⁄
มีคุณธรรม จริยธรรม
⁄
⁄ ⁄
บริหารเป็นระบบ องค์รวม
⁄
⁄
การมีส่วนร่วมของพนักงาน
แรงจูงใจที่ดี
⁄ ⁄
สร้างมูลค่าเพิ่มในคน สินค้า
และบริการ
⁄ ⁄
⁄
มีการถ่ายทอดความรู้ที่
จาเป็นที่ถูกต้อง
⁄
⁄
มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น
⁄ ⁄
มีการพัฒนาต่อเนื่อง สร้าง
ความยั่งยืน
⁄
มีการนานวัตกรรมใหม่ๆ
⁄
⁄
มีเป้าหมายสูงสุดทางสังคม
⁄
⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄

⁄ ⁄
⁄ ⁄ ⁄

⁄
⁄

⁄

⁄

⁄
⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄
⁄

⁄

⁄

⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

⁄ ⁄ ⁄ ⁄
⁄ ⁄

⁄
⁄
⁄ ⁄ ⁄
⁄ ⁄ ⁄

Hsien Yang, Tsung Bem Wu, Yi Kao & Fen Cheng (2012)

Scottish Enterprise (2005)
Christine Nielsen (2012)
Raudeliuniene, Tvaronaviciene, & Dzemyda (2014)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป (2556)

Muhammad Yunus (2007)
Elkington & Hartigan (2008)
Nicholls (2006)
Defourny & Nyssens (2008)
Dees (1998)
Bornstein (2004)
Martin & Osberg (2007)
สานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (2553)
สฤณี (2552)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2553)
มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) (2553)
The Benevolent Society (2013)
Wronka (2013)
Co-Operative Enterprise Council (2014)
Boyer et.al. (2008)
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ตารางที่ 2.2 สรุปองค์ประกอบของปัจจัยแห่งความสาเร็จของกิจการเพื่อสังคม

สรุป

⁄

⁄
⁄
⁄ ⁄ ⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

⁄

⁄ ⁄ ⁄

⁄
⁄

⁄ ⁄
⁄ ⁄ ⁄

แนวคิด/ทฤษฎี

และสิ่งแวดล้อม
โครงสร้างและความ
โปร่งใสของการบริหาร
จัดการ
มีความยั่งยืนทางการเงิน
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
การเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลสัมฤทธิ์ทางสังคม
มีภาวะความเป็นผู้นาที่
แข็งแกร่ง
มีการบริหารจัดการการเงิน
ที่ดี
กลยุทธ์ทางการตลาด
มีการวางแผนและบริหาร
จัดการธุรกิจที่ดี
⁄

⁄

⁄
⁄
⁄ ⁄ ⁄
⁄

⁄
⁄
⁄
⁄

⁄

⁄ ⁄
⁄

Hsien Yang, Tsung Bem Wu, Yi Kao & Fen Cheng (2012)

Scottish Enterprise (2005)
Christine Nielsen (2012)
Raudeliuniene, Tvaronaviciene, & Dzemyda (2014)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกิจการเพื่อสังคมไนส์คอร์ป (2556)

Muhammad Yunus (2007)
Elkington & Hartigan (2008)
Nicholls (2006)
Defourny & Nyssens (2008)
Dees (1998)
Bornstein (2004)
Martin & Osberg (2007)
สานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม (2553)
สฤณี (2552)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2553)
มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) (2553)
The Benevolent Society (2013)
Wronka (2013)
Co-Operative Enterprise Council (2014)
Boyer et.al. (2008)
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⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄
⁄ ⁄
⁄

⁄

⁄

⁄

⁄ ⁄
⁄ ⁄

⁄

⁄ ⁄ ⁄

⁄

สรุป

⁄

⁄
⁄
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2.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการพั ฒ นากรอบแนวคิ ดในการวิจั ย ผู้วิจั ย ได้พิ จารณาถึ งแนวคิด ทฤษฎี ต่า งๆที่
เกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ ความ
อยู่รอดและการเจริญเติบโต และความสาเร็จตามวั ตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม ที่คานึงถึง
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้แก่ แนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม แนวคิดทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนแนวคิด
ทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกั บประสิทธิผลขององค์การ ได้แก่ แนวคิดภาวะผู้นา แนวคิดวัฒนธรรม
องค์การ แนวคิดการจัดการความรู้ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์น่านน้าสีขาว กลยุทธ์
น่านน้าสีเขียว และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
จากแนวคิดทางการบริหารที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลขององค์การ ผู้วิจัยพบว่า แนวคิด
ดังกล่าว ได้นาเสนอแง่มุมหรือปัจจัยทางการบริหารที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประสิทธิผลของ
องค์ ก ารในลัก ษณะที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กั บ ปัจ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บมนุษ ย์ ในการขั บ เคลื่ อนแนวคิ ด สู่
ผลสาเร็จ ดังที่แนวคิดภาวะผู้นา เน้นไปที่ความสามารถของบุคคลที่เป็นผู้นาในการจูงใจผู้ร่วมงาน
ให้ปฏิบัติตามซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ ส่วนแนวคิดวัฒนธรรมองค์การ
เน้นไปที่ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในองค์การที่มีร่วมกัน ซึ่งสามารถเรียนรู้ สร้างขึ้น และถ่ายทอดไปยัง
คนอื่นๆ ได้ โดยมีทั้งส่วนที่เป็นความคิด การกระทา และวัตถุ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดวัฒนธรรม
องค์การร่วมกับแนวคิดการจัดการความรู้ที่เน้นไปที่กระบวนการในการสรรหา เลือก รวบรวม สร้าง
และจัดเก็บความรู้ ในลักษณะที่เป็นแหล่งความรู้ที่ทุกคนในองค์ก ารสามารถเข้าถึงและแบ่งปันกัน
ได้ เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของตน และส่งผลต่อการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ ในขณะที่แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เน้นไปที่การ
นาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางสร้างสรรค์แก่องค์การ และแนวคิดทฤษฎี
เกี่ ย วกั บ พฤติก รรมผู้บ ริ โภค ให้ค วามส าคัญกั บพฤติ ก รรมตอบสนองในกระบวนการตัด สินใจ
เลือกใช้ และซื้อสินค้าและบริการ นอกเหนือจากนั้น กลยุทธ์น่านน้าสีขาวและกลยุทธ์น่านน้าสีเขียว
เป็นกลยุทธ์ทางการบริหารธุรกิจที่ให้ความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้ อมๆ กัน
สร้า งคุ ณค่ า ที่ ยั่ ง ยื นให้อ ยู่ ใ นองค์ ก ารโดยตั้งมั่น อยู่ บนพื้ นฐานของคุณธรรม จริย ธรรม คานึงถึ ง
คุณภาพชีวิตของผู้บ ริโภค ดัง นั้น ในการวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัย จึงมุ่งเน้น ไปที่การศึก ษาปัจจัย หรือมิติ
ทางการบริหารที่ เกี่ ย วข้ องกั บ มนุษ ย์ โดยผู้วิจัยได้ปรับใช้แนวคิดทางการบริหารที่เกี่ ย วข้องกั บ
ประสิทธิผลขององค์การ รวมถึงการศึกษาจากกรณีศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการ
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เพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบแนวทางในการวิจัย
ดังนี้
มิติการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
ประเด็นย่อยที่ 1 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางเศรษฐกิจ ความอยู่รอดและการเจริญเติบโต
ประเด็นย่อยที่ 2 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม การคานึงถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค
สังคมและสิ่งแวดล้อม
มิติที่ 2 มิติด้านภาวะผู้นา
ประเด็นย่อยที่ 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม
ประเด็นย่อยที่ 2 ความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม
มิติที่ 3 มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ
ประเด็นย่อยที่ 1 วัฒนธรรมทางความคิด : การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของบุคลากรในกิจการเพื่อสังคม
ประเด็นย่อยที่ 2 วัฒนธรรมทางการกระทา : การปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในกิจการเพื่อสังคม
ประเด็นย่อยที่ 3 วัฒนธรรมทางวัตถุ : การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การ
มิติที่ 4 มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นย่อยที่ 1 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียของกิจการเพื่อสังคม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ประเด็นย่อยที่ 2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของกิจการเพื่อสังคมประกอบด้วย ผู้ผลิตวัตถุดิบ
ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริโภค
มิติที่ 5 มิติด้านนโยบายของภาครัฐ
ประเด็นย่อยที่ 1 นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม
ประเด็นย่อยที่ 2 การมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม

ภาพที่ 2.6: กรอบแนวทางในการวิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย
คาอธิบายกรอบแนวทางในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ใน 5 มิติ โดยมีคาอธิบายกรอบแนวทางในการ
วิจัย ดังนี้
มิติที่ 1 ประสิทธิผลการบริหารจัดการ ในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาประสิทธิผล
องค์การ แนวคิดทฤษฎีที่ว่าด้วยประสิทธิผลให้ความสาคัญกับ องค์ประกอบของประสิทธิผล ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การหากาไรและการเจริญเติบโต การ
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จัดหาและได้มาของทรัพยากร ความสามารถในการปรับตัว การมี นวัตกรรมใหม่ๆ ความพอใจและ
ไว้วางใจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ ได้แก่ ผู้บริโภคหรือลูกค้า พนักงานหรือลูกจ้าง เป็นต้น
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ ซึ่งกิจการเพื่อสังคมเป็นกิจการที่มีการกาหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
ตั้งแต่เริ่มต้นจากแนวคิดกิจการเพื่อสังคมของ Elkington (1994) ได้กล่าวถึง แนวคิดแบบ Triple
bottom line ซึ่งหมายถึง การดาเนินงานของกิจการเพื่อสังคมที่อาจมุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม
สิ่งแวดล้อม และการเงินไปพร้อมๆ กัน โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 3 มิติร่วมกัน คือ มิติ
ทางด้านเศรษฐกิจ หรือมิติทางด้านธุรกิจ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
ดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงผลกาไร หรือผลตอบแทนในทางธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็ผสานความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านธุรกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้กาหนดประเด็นที่จะศึกษาประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ได้แก่ ประเด็นย่อยที่ 1 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทาง
เศรษฐกิจ ความอยู่รอดและการเจริญเติบโต หมายถึง ความสาเร็จของกิจการเพื่อสังคมจากผล
ประกอบการที่สามารถสร้างกาไรได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถเติบโต และมีความมั่นคงทางการเงิน
โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่ผ่านมาและการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
และประเด็นย่อยที่ 2 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การทางสังคม การคานึงถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ
ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสาเร็จของกิจการเพื่อสังคมจากความสามารถในการ
ตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค เป็นต้น
รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปัญหา เปลี่ยนแปลงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดย
พิจารณาจากการที่องค์การมีกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนาสังคม การจ้างงาน การสร้าง
อาชีพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
มิ ติที่ 2 มิ ติด้ า นภาวะผู้ นา ในการขั บเคลื่ อนแนวคิ ดการพั ฒ นาประสิ ทธิผ ลองค์ก าร
แนวคิดทฤษฎีที่ว่าด้วยประสิทธิผลให้ความสาคัญกับคุณลักษณะของผู้นาในองค์การ ซึ่ง สามารถ
จาแนกได้เป็น 2 คุณลักษณะ กล่าวคือ คุณลักษณะแรก เป็นด้านบุคลิกภาพส่วนบุคคล เช่น รูปร่าง
หน้าตา การแต่งกาย สุขภาวะส่วนตน เป็นต้น คุณลักษณะที่สอง เป็นด้านการแสดงบทบาทในด้าน
การน าและการบริห ารจั ดการ อาทิ ความเชื่ อมั่ นในตนเอง มี ความคิ ดริ เ ริ่ม สร้ า งสรรค์ มี ความ
รับผิดชอบ มีความกล้าหาญ มีวินัยในตนเอง มีความสามารถในการตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สุขุมรอบคอบ มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพและความรู้ทั่วไป มีวิสัยทัศน์ เป็นต้น คุณลักษณะ
ของภาวะผู้นาดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่ผู้นาทุกคนพึงจะมี ตามแนวคิดของ Bornstein (2004) กล่าวถึง
คุ ณลัก ษณะของผู้ป ระกอบการเพื่ อสังคมว่า เป็ นบุคคลประเภทที่ทางานทุ่มเทเต็มที่ซึ่งมีทัก ษะ

98

แรงจูงใจ มีพลังและยืนหยัดที่จะทาอะไรก็ตามที่จาเป็นต่อการผลักดันความคิดนั้นไปข้างหน้า ไม่ว่า
จะโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ สร้างความประทับใจ และปรับเปลี่ยนมุมมอง เป็นต้น
ส่วน Martin & Osberg (2007) กล่าวว่า ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องเป็นผู้ทาสิ่งแปลกใหม่ ที่ต้องใช้
ความกล้าเสี่ยงในการลงมือทา มองเห็นโอกาส มีความสร้างสรรค์ คือทาสิ่งแปลกใหม่ตามโอกาสที่
เปิด มุ่งมั่นบากบั่นต่อสู้เอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย จนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย Boyer et al.
(2009) กล่าวถึง ภาวะความเป็นผู้นาที่แข็งแกร่ง การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคิดริเริ่ม
สร้ า งสรรค์ การน านวั ตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เพื่ อ สร้ างมูล ค่ าเพิ่ ม ในคน สิน ค้า และบริ ก าร เป็ น
คุณลักษณะผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ประสบความสาเร็จ จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
แนวคิดภาวะผู้นาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้กาหนดประเด็นย่อยในมิติด้านภาวะผู้นา ได้แก่ ประเด็นย่อยที่
1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนานวัตกรรมทางการบริหารของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม โดย
พิจารณาจากการที่องค์การมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ อาทิ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี การหาวิธีการใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น ประเด็นย่อยที่ 2 ความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์
ของผู้นาองค์การกิจการเพื่อสังคม โดยพิจารณาจากการที่องค์การมีการกาหนดเป้าหมายระยะยาวใน
การดาเนินธุรกิจ มีการดาเนินงานตามพันธกิจทางสังคมที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ มีความต่อเนื่องของการ
ผลิตสินค้าและบริการ และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลการลงมือปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
ซึ่งหากผู้ประกอบการเพื่อสังคมมีคุณลักษณะของภาวะผู้นาตามที่กล่าวมาแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็ จ ในการเป็ น ผู้น า และมี ภาวะผู้ น าเป็ น ที่ ย อมรั บจากบุ ค คลอื่ น ได้เ ป็ น อย่ า งดี
ตลอดจนสามารถบริหารงานภายในองค์การให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
มิติที่ 3 มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ ในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาประสิทธิผล
องค์การ แนวคิดทฤษฎีที่ว่าด้วยประสิทธิผลให้ความสาคัญกับ วัฒนธรรมองค์การ ที่สะท้อนการให้
ความสาคัญกับค่านิยมที่เป็นข้อตกลงพื้นฐาน และลักษณะเฉพาะในองค์การ ซึ่งสมาชิกในองค์การ
ยอมรับ และเป็นแนวทางในการคิด และการปฏิบัติตัวของสมาชิก รวมทั้งให้ความสาคัญกับ คุณค่า
ของการทางานร่วมกันเป็นทีมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในการทางานของสมาชิก
เป็ น วัฒนธรรมองค์ก ารที่ช่ วยให้ส มาชิก ใหม่ขององค์การเข้าใจในลัก ษณะของการทางาน และ
สามารถเลือกแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการแก้ปัญหาของการทางานได้ ช่วยส่งเสริมให้การทางาน
ขององค์การประสบความสาเร็จ
ในการศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของสมาชิกในองค์การ อาทิ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างค่านิยมร่วม การปฏิบัติในรูปแบบ
ชุมชนนักปฏิบัติ การฝึกอบรม เป็นต้น เป็นวัฒนธรรมองค์การที่สาคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของ
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องค์การ ดังที่ มูลนิธิ อโชก้า (ประเทศไทย) (3553) อธิบายคุณลักษณะผู้ประกอบการทางสังคมว่า
เป็นบุคคลที่เสนอแนวคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้างแทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของภาครัฐหรือภาคธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ไขปัญหา จูงใจให้คนในสังคมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ รวมทั้งแสวงหาการสนับสนุนจากสังคมวงกว้ าง เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนยอมรับและนา
ความคิดไปปฏิบัติให้มากที่สุด เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ The Benevolent
Society (2013) กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่
นาไปสู่ความสาเร็จขององค์การ คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนิน
กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นตัวแทน ลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรับรู้และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการบริหารจัดการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการจัดหาเงินทุน
และการจัดหาทรัพยากร เป็นต้น และจากงานวิจัยของ Wronka (2013) ที่ศึกษาเรื่อง Analyzing the
success of social enterprises–critical success factors perspective พบว่า วัฒนธรรมองค์การที่
เกี่ ย วกั บ คุ ณลัก ษณะของผู้ป ระกอบการเพื่ อสังคมที่นาไปสู่ความส าเร็จขององค์ก าร ได้แก่ แรง
บันดาลใจและความมุ่งมั่นของพนักงาน การร่วมมือกับภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
ในมิติด้านวัฒนธรรมองค์การ ผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นในการศึกษา โดยใช้แนวคิด
วัฒนธรรมองค์การของ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2551, น. 81-82) ที่ได้แบ่งมิติของวัฒนธรรมองค์ก าร
เป็น 3 มิติหลัก คือ วัฒนธรรมทางความคิด วัฒนธรรมทางพฤติกรรม และวัฒนธรรมทางวัตถุ มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดการจัดการความรู้ และแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีประเด็น
ในการศึกษา คือ ประเด็นย่อยที่ 1 วัฒนธรรมทางความคิด : การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของ
บุคลากรในกิจการเพื่อสังคม ประเด็นย่อยที่ 2 วัฒนธรรมทางการกระทา : การปฏิบัติในรูปแบบ
ชุมชนนักปฏิบัติในกิจการเพื่อสังคม และประเด็นย่อยที่ 3 วัฒนธรรมทางวัตถุ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางวัตถุและทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การ
สาหรับประเด็นย่อยที่ 1 วัฒนธรรมทางความคิด : การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วม
ของบุคลากรในกิจการเพื่อสังคม และประเด็นย่อยที่ 2 วัฒนธรรมทางการกระทา : การปฏิบัติใน
รูป แบบชุ ม ชนนัก ปฏิบั ติ ใ นกิ จการเพื่ อสั ง คม ในการขั บเคลื่อ นแนวคิด การพั ฒนาประสิท ธิ ผ ล
องค์การ แนวคิดทฤษฎีที่ว่าด้วยประสิทธิผลได้ให้ความสาคัญกับทักษะ ความรู้ ความสามารถที่
หลากหลาย ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยการจัดการความรู้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์การ นอกจากนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้
และประสิทธิผลในองค์การที่ประกอบการเพื่อสังคม ต่างมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ การจัดการความรู้
ในฐานะที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในแง่ ค่านิยม ความคิด และ การกระทา ในการ
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เป็นองค์การที่ประกอบการเพื่อสังคม อาทิ Boyer et al. (2009) กล่าวถึง คุณลักษณะเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ การฝึกอบรมพนักงาน ซึ่ง
สามารถช่วยให้พนักงานหรือสมาชิกในองค์การเพิ่มระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ อันเป็นส่วนสาคัญต่อประสิทธิผลองค์การ ขณะที่ มูลนิธิ อโชก้า
(ประเทศไทย) (2553) กล่าวถึงคุณลักษณะผู้ประกอบการเพื่อ สังคมว่า เป็นบุคคลที่มุ่งมั่นที่จะร่วม
แก้ไขปัญหา โดยการเปลี่ยนแปลงระบบ เผยแพร่วิธีการทางาน และจูงใจให้คนในสังคมยอมรับการ
เปลี่ ย นแปลงใหม่ ๆ เป็ น นั ก ปฏิ บั ติ ที่ มุ่ ง มั่ น จะน าวิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ ป็ น จริ ง มาสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมตามวิสัยทัศน์ นาเสนอความคิดที่เข้า ใจได้ มีความพยายามจะแปรความคิดที่
มุ่งมั่นให้เป็นการปฏิบัติ นอกจากนั้น จากงานวิจัยของ Nielsen (2012) ที่ศึกษาเรื่อง Networks for
social enterprise: Applying a systems perspective to case studies in Latin America พบว่า ปัจจัย
สาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคม ได้แก่ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม และการจัดการความรู้ ซึ่งล้วนเป็น
ปัจจัยสาคัญต่อประสิทธิผลองค์การ ในการพัฒนากรอบการวิจัยในมิติวัฒนธรรมองค์การ ประเด็น
ย่อยที่ 1 และ 2 ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดความชัดเจนถึงการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์ การทั้ ง ทางความคิ ดและการกระทาให้กับสมาชิก ในองค์ก ารโดยใช้ แนวคิดของ
ประพนธ์ ผาสุกยืด (2547) ซึ่งได้เสนอกรอบความคิดการจัดการความรู้แบบปลาทู (Tuna Model)
โดยเปรี ย บการจั ด การความรู้ เ สมื อ นปลาหนึ่ ง ตั ว ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นหั ว ปลา
(Knowledge vision : KV) คือ ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้
ส่วนกลางลาตัว (Knowledge sharing : KS) คือ ส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and learn)
จั ด เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ สุ ด และยากที่ สุ ด ในกระบวนการจั ด การความรู้ และส่ ว นที่ เ ป็ น หางปลา
(Knowledge Assets : KA) คือ องค์ความรู้ที่องค์การได้เก็บสะสมไว้เป็นคลังความรู้ ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ทาหน้าที่เป็นพื้นที่ ให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and
Learn) ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เปรียบการสะบัดหางปลา เป็นการสร้างพลังจากชุมชนนักปฏิบัติ
(Communities of practice) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “CoPs” เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมกลุ่มคน
ที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ย น แบ่งปัน เรียนรู้ใ นเรื่องนั้น ๆ ร่วมกั น
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ โดยการปฏิบัติและปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่ แตกต่างกัน
ชุมชนนักปฏิบัติเป็นเครื่องมือของการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาองค์ก ารให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ส าหรั บ ประเด็ นย่ อ ยที่ 3 วัฒ นธรรมทางวั ตถุ : การสร้างมูล ค่ าเพิ่ ม ทางวัต ถุ และ
ทรัพยากรมนุษย์ให้องค์การ ในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาประสิทธิผลองค์การ แนวคิดทฤษฎี
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ที่ว่าด้วยประสิทธิผลให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามสามารถในการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยอาศั ย พลั ง
ความสามารถของคนปฏิบัติงานให้สาเร็จ การบริหารทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการที่บุคลากรจะมีขวัญ
กาลังใจ มีแรงจูงใจ ที่จะทุ่มเทในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้
ดารงอยู่คู่กับองค์การ เช่นเดียวกับแนวคิดที่ว่าด้วยการประกอบการเพื่อสังคม อาทิ Elkington &
Hartigan (2008) กล่าวถึงคุณลักษณะร่วม 2 ประการของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่เป็นปัจจัยสาเร็จ
ต่อความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคมแต่ละแห่ง กล่าวคือ ประการแรก ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องมี
ความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นความต้ องการของคนจน และตลาดคนจน (Bottom-of-the-pyramid
market หรือ “ตลาด BOP”) ประการที่สอง ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องมีความสามารถในการดึงดูด
และรักษาพนักงานดีให้อยู่กับองค์การนานๆ การพัฒนาทักษะการทางานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานให้ประสบความสาเร็จได้ โดยการเพิ่มมูลค่าให้บุคลากร ขณะที่ Boyer et al. (2009)
กล่าวถึงการเพิ่มมูลค่าบุคลากรในองค์การ ได้แก่ การฝึกอบรมพนักงาน เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย
สาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งการฝึกอบรมสามารถช่วยให้พนักงานหรือสมาชิกใน
องค์ ก ารเพิ่ ม ระดับ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึง ได้รับความรู้และทัก ษะใหม่ ๆ ส่วน
แนวคิ ดของ Co-Operative Enterprise Council (2014) ได้กล่าวถึงปัจจัย ส าเร็จในการเป็น
ผู้ป ระกอบการเพื่ อ สัง คมที่ เ กี่ ย วกั บ การบริห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ ไว้ว่ า การคั ดเลือ กและสรรหา
บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงาน โดยเฉพาะตาแหน่งผู้บริหารที่
จาเป็นต้องมีภาวะผู้นา มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เป็นต้น เป็นหนึ่งในปัจจัยสาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม การศึกษาในประเด็นย่อยที่ 3
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์การ และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยได้
นาแนวคิดมาพัฒนาประเด็นย่อย คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ : การสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางวัตถุให้องค์การ
และการพัฒนาทักษะการทางานของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางวัตถุ
ให้กับองค์การ รวมทั้งการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้ดารงอยู่คู่กับองค์การ
มิติที่ 4 มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการขับเคลื่อนแนวคิดการ
พัฒนาประสิทธิผลองค์การ แนวคิด ทฤษฎีที่ว่าด้วยประสิทธิผลให้ความสาคัญกับ การสร้างคุณค่า
ให้แก่บุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อหรือได้รับผลกระทบจากความสาเร็จของภารกิจขององค์การ เรียกว่าผู้มี
ส่วนได้เสีย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน ผู้ออกเงิน (ผู้ถือหุ้น ธนาคาร และผู้มีเงิน)โดยต้อง
สร้างคุณค่าด้ว ยความรับผิดชอบ ดูแลสิ่งแวดล้อม หรือการทาการใด ๆ ที่ที่ทาให้โลกเป็นที่น่าอยู่
ทั้ ง นี้แ นวคิ ด ทางธุ รกิ จ คุ ณธรรม ความยั่ งยื น และความรั บผิดชอบต้อ งดาเนินการไปพร้อมกั น
เนื่องจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คื อ บุคคลหรือกลุ่มซึ่งมีผลกระทบ หรือได้รับ ผลกระทบจากการ
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ตัดสินใจ นโยบาย และการปฏิบัติขององค์การ ความต้องการกาไรสูงสุดของผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้หากปราศจากความพอใจและการตอบสนองความต้องการบางอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย อื่ น ๆ การบริ ห ารผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมจึ ง มี ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นา
ประสิทธิผลองค์การ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงแนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม การที่องค์การ
จะประสบความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ องค์การจาเป็นที่ต้องสร้างความสมดุลใน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ดังที่ Dees (1998) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ประกอบการสังคมว่า มีส่วนในการสร้างสิ่งใหม่ๆ
ให้ประชาชนและทรัพยากร ซึ่งทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางสังคมในการจัด การกับปัญหา สร้าง
คุณค่าสาธารณะ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของการรับผิดชอบอย่างสูงต่อสาธารณะและ
ผลลัพธ์ที่ถูกสร้างขึ้ น การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจการเพื่อสังคมตามแนวคิดของ สฤนี
อาชวานันทกุล (2553) กล่าวว่า กิจการเพื่อสังคมเป็นกิจการที่มีพันธกิจหลักในการช่วยเหลือคนที่
ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกของปัจจัยพื้นฐาน คานึงถึง สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป็นหลัก มีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจระดับเล็ก (Micro economic) และกิจกรรมใน
พื้นที่ไร้ตลาดไปจนถึงตลาดโตเร็ว สร้างผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์
สูงสุดไม่ใช่กาไรสูงสุด และมีการประสานประโยชน์ของทุกฝ่าย ได้แก่ภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างคานงัดสาคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก นอกจากนั้น จากงานวิจัยของ
Nielsen (2012) ที่ศึกษาเรื่อง Networks for social enterprise : Applying a systems perspective to
case studies in Latin America พบว่า ปัจจัยสาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคม ได้แก่ การเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในเครือข่ายกิจการเพื่อ
สังคม และการจัดการความรู้ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสาคัญต่อประสิทธิผลองค์การ จากแนวคิดดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงได้กาหนดประเด็นในการศึกษาในมิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
ประเด็นย่อยที่ 1 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียภายในของกิจการเพื่อสังคม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น
พนักงาน โดยพิจารณาการให้ความสาคัญกับ ผู้มีส่วนได้เสียภายในของกิจการเพื่อสังคมจากการที่
องค์การมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีความอิสระในการดาเนินการ โดยใช้หลักการ
ตัดสินใจร่วมกัน และผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การสามารถรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
บริหารจัดการ ประเด็นย่ อยที่ 2 การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของกิ จการเพื่ อสังคม
ประกอบด้วย ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริโภค โดยพิจารณาการให้ความสาคัญกับผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอกของกิจการเพื่อสังคมจากการที่องค์การมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ให้ความสาคัญ
กั บ การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ผู้ จั ด จ าหน่ า ย และผู้ บ ริ โ ภค มี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ รู้ ถึ ง
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กระบวนการผลิตสินค้าอาหารอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้องค์การได้รับการสนับสนุน และ
ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกิจการสังคมอย่างกว้างขวาง
มิติที่ 5 มิติด้านนโยบายของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาประสิทธิผล
องค์การ นโยบายของภาครัฐถือว่ามีบทบาทสาคัญมากต่อ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการเพื่อสังคม ให้ สามารถดาเนินการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ และ
เกิดความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการขององค์การ ซึ่งเห็นได้ จากแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบการเพื่อสังคม อาทิ กาญจนา สมมิตร (2557) ที่ศึกษาเรื่อง สถานการณ์
ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้บริบททุนทางสังคมในอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ทุนทางด้าน
ปัจจัยเครือข่ายสนับสนุนภายนอก อันได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถาบันการศึกษา เป็นต้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการส่งเสริมการพัฒนากิจการเพื่อสังคม และจาก
งานวิจัยของ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษากรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและปัจจัยที่ทาให้การพัฒนา
วิสาหกิจเพื่อสังคมประสบความสาเร็จในต่างประเทศ พบว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งได้มี
การพัฒนากิจการเพื่อสังคมจนประสบผลสาเร็จ จากการมีบทบาทอย่างแข็งขันจากการสนับสนุน
และผลักดันของภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาหน่วยงานเฉพาะสาหรับดูแลกิจการเพื่อสังคม การ
กาหนดกลยุทธ์ระยะยาวของภาครัฐ การออกกฎหมายเฉพาะ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างองค์กร
ตัวกลางเพื่อบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคม การจัดกองทุน ตลอดจนการสร้ างเครือข่ายของกิจการเพื่อ
สัง คมทั้ ง ในประเทศและต่า งประเทศ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเทศไทยพบว่า การดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมโดยภาคธุรกิจสามารถส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีขึ้น การร่วมมือกัน
ในกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะเกิดผลกระทบเชิงบวกมากกว่า
เนื่องจากสามารถลดความสิ้นเปลืองและความซ้าซ้อนได้โดยใช้ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
และต้องทาแบบบูรณาการ นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนากิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ควรมีการ
พั ฒ นาแหล่ ง เงิ น ทุ น ทั้ ง ตลาดเงิ น และตลาดทุ น โดยเฉพาะกิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ ตั้ ง ขึ้ น โดย
ผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
ไทย ทั้งนี้ ภาครัฐควรเป็นผู้ริเริ่มโดยทากิจกรรมเพื่อสังคมต้นแบบเพื่อให้องค์ก ารต่างๆ ได้นาไป
ประยุกต์ใช้กาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ตลอดจนการ
ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้ น การ
สนับสนุนจากภาครัฐจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาประสิทธิผลขององค์การ ดังงานวิจัยของ Wronka
(2013) ที่ศึกษาเรื่อง Analyzing the success of social enterprises – critical success factors
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perspective พบว่า ภาวะความเป็ น ผู้นาที่แข็งแกร่ง แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของพนัก งาน
สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและข้อบังคับที่เกื้อกูล ความน่าสนใจและชัดเจนของกรอบความคิด
ใหม่ๆ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ลักษณะที่ดีของการให้บริการ การร่วมมือกับภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ทุนทางสังคม (Social capital) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และความยั่งยืนทาง
การเงิน เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคม จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยได้
กาหนดประเด็นในการศึกษาในมิติด้านนโยบายของภาครัฐ โดยมีประเด็นย่อยที่ 1 นโยบายและ
มาตรการในการส่งเสริมการประกอบการกิจการเพื่อสังคม และ ประเด็นย่อยที่ 2 การมีส่วนร่วม
ระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการส่งเสริมการประกอบการกิจการเพื่อสังคม โดยทั้งสองประเด็น
ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นถึงการศึกษามาตรการในการส่งเสริมในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการมีส่วนร่วมซึ่ง
นาไปสู่การพัฒนาส่งเสริมในเชิงนโยบายและเครื่องมือนโยบายที่เหมาะสมและนาไปสู่การพัฒนา
ประสิทธิผลขององค์การที่ประกอบการเพื่อสังคม

