บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ในประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษากรณีศึกษา
(Case study) จานวน 6 องค์การที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์แปรรูปจากกิจการเพื่อ
สังคม 50 องค์การที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการทาหน้าที่คัดกรอง
องค์การต้นแบบของกิจการเพื่อสังคม (โครงการกิจการเพื่อสังคมนาดี 50 องค์กร) การศึกษาครังนี
เป็นการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล และ
การสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสาคัญประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก คือ ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อ
สังคม หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม ในบทที่ 5 ผู้วิจัยได้แบ่งการ
นาเสนอออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งการนาเสนอได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่
การสรุปคุณลักษณะการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่งเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และการวิเคราะห์คุณลักษณะร่วมการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เพื่อสรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
5.1.1 สรุปคุณลักษณะการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์
จากผลการศึกษาคุณลักษณะการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ในประเด็นต่าง ๆ สรุปผลการศึกษาเป็นดังนี้
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5.1.1.1 ผลการศึ ก ษาวิจั ย เชิ งคุ ณภาพซึ่ งเก็ บ ข้ อมู ล การสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก จากกลุ่ ม
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จากการสัมภาษณ์
มิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ คือ ความสามารถในการช่วยเหลือ เกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ และ
ความสามารถกระจายผลิ ตภัณฑ์ให้ทุกครอบครัวได้บริโภคอาหารอินทรีย์ ซึ่งเกิดจากความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ คือการมีกาไรจากการขาย และความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทาง
สังคม คือ การที่องค์การมีกิจกรรมที่แก้ปัญหาและช่วยเหลือสังคมได้ และผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ปัจจัยที่ทาให้เกิดประสิทธิผล คือคุณลักษณะผู้นาที่มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความรู้ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงความสามารถถ่ายทอด
ให้พนักงานเข้าใจ ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาด้านการตลาด ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ
และปัญหาหนี้สินเกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์ ผู้ประกอบการควรสนับสนุนเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิต
เงินทุน การตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการทาการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade)
มิติด้านภาวะผู้นา คุณลักษณะประสิทธิผลของผู้นาในประเด็นความริเริ่มสร้างสรรค์
และนานวัตกรรมทางการบริหาร คือผู้นาที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หนังสือหลากหลายประเภท ความหลากหลายผลิตภัณฑ์
และบริการ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เล็ก เรียบง่าย ถูก และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ให้ผลผลิตสูง
ใช้แรงงานน้อย คุณภาพสูง คุณลักษณะประสิทธิผลในประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ คือผู้นา
กาหนดเป้าหมายระยะยาว และมีความเชื่อในสิ่งที่ทาว่า เป็นประโยชน์ต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาผลผลิตเน่าเสียง่ายและรักษาคุณภาพยาก อายุการจาหน่ายสัน
บรรจุภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายสูงและขาดการออกแบบให้สวยงาม ปัญหาการขาดความรู้ และวิสัยทัศน์ ด้าน
การบริหารธุรกิจ และขาดกาลังใจในการเริ่มต้ นธุรกิจ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม หรือภาครัฐควร
สนับ สนุน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่ อ เพิ่ มมูล ค่า และเพื่ อรัก ษาคุณภาพ เพิ่ มอายุ ก ารจาหน่า ย
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผู้ประกอบการควรหาหุ้นส่วน การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ
มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ คุณลักษณะประสิทธิผลทางด้านวัฒนธรรมองค์การของ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ มีลักษณะเป็นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้
ความเชื่อ ประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการทาให้ดูเป็นต้นแบบจากผู้นาองค์การ การสัมมนา
การฝึกอบรมบุคลากรที่เน้นการปฏิบัติ การฝึกอบรมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมตามเกณฑ์
สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) การไปศึกษาดูงานเรียนรู้ภาพกว้างเกษตรอินทรีย์ และ
การสลับตาแหน่งหน้าที่กันทา รวมถึงการจูงใจอื่นๆ อาทิ การชื่นชม การให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เป็นต้น ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาการปลูกฝังค่านิยม ปัญหาการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
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การแก้ไขปัญหาควรเป็นแนวทางของความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความรู้
ค่านิยมอย่างสม่าเสมอ โดยเริ่มจากการทาให้ดูเป็นตัวอย่างของผู้นาองค์การ การมีโครงการฝึกอบรม
แบบปฏิ บั ติ จ ริ ง และเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น โดยมุ่ ง เน้ น สื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาแบบการบอกเล่าต่อๆ กันไป (Word of mouth)
มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณลักษณะประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ ได้แก่ การใช้หลักธรรมในการบริหารพนักงาน มีการจ่าย
ค่ า ตอบแทนที่ เป็ นธรรม เน้นการทางานเป็นทีม และมีกิ จกรรมรางวัล พนัก งานมี อิส ระในการ
ดาเนินงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ ส่วนการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์การ ได้แก่ การทางานกับเครือข่ายผู้ผลิตแบบพึ่งพาช่วยเหลือกัน การทาเกษตรกรรมที่ พึ่งพา
ธรรมชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น การจ าหน่ า ยอาหารอิ น ทรี ย์ คั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ สะอาดปลอดภั ย และการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาการคัดสรรพนักงานให้
ตรงความต้องการ และปัญหาความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล การแก้ไขปัญหาควรเป็นการฝึกอบรม
บุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการทางาน และความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในหลักการพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์ และคุณประโยชน์ของอาหารอินทรีย์
มิติด้านนโยบายของภาครัฐ นโยบายที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ อาทิ
นโยบายสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรมการทาเกษตรอินทรีย์ การรับรองมาตรฐาน GMP
การรับรองแล็ปจุลชีวะ นโยบายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร นโยบายการเกษตร ภาครัฐส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการส่งคนมาฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าอินทรีย์กับ
กระทรวงพาณิช ย์ โครงการแฟร์เทรด รวมถึง โครงการให้คาปรึก ษาและเงินทุนสนับสนุนจาก
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาการผลักดันนโยบายให้
เกิดผลทางปฏิบัติอย่างจริงจัง ปัญหานโยบายขัดแย้งกัน และขาดความต่อเนื่อง ปัญหานโยบายการ
ใช้สารเคมี และปัญหาการขาดความรู้ เกษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ภาครัฐควรควบคุมการใช้
นโยบายอย่างระมัดระวัง รณรงค์ลดโฆษณาสารเคมี ส่งเสริมความรู้เกษตรอินทรีย์ให้ เจ้าหน้าที่รัฐ
รับฟังปัญหาที่แท้จริงจากผู้ประกอบการ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.1.1.2 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเรื่องกิจการเพื่อสังคมจากการสัมภาษณ์
มิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอิน ทรีย์ คื อ ความสามารถในการแก้ ไ ขปัญหาสัง คมและสิ่ง แวดล้อม และ
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น รวมทั้งความสามารถสร้างความตระหนักในการ
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บริโภคอาหารอินทรีย์ ซึ่งเกิดจากความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ คือ การที่กิจการอยู่ได้
ด้วยตนเอง สามารถทากาไรได้ ไม่ใช่มาจากเงินบริจาค สามารถสร้างตลาด และการยอมรับ จาก
ผู้บริโภค ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางสังคม คือ การตั้งเป้าหมายสูงสุดทางสังคมที่ชัดเจนว่า
ต้องการแก้ไขปัญหาในเรื่องใด และสามารถบรรลุเป้าหมายนั้น การคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มจากเกษตรกรได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม มีการแบ่งปันความเสี่ยงให้
เกษตรกรและผู้บ ริโภค มี ค วามโปร่ งใสในกระบวนการผลิต ปัจจัย ที่ทาให้เกิ ดประสิทธิผล คือ
องค์การมีผู้นาที่มีคุณลักษณะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีวิสัยทัศน์ที่รับผิดชอบต่อสังคม และ
สามารถถ่ายทอดมายังผู้ตามได้
มิติด้านภาวะผู้นา คุณลักษณะประสิทธิผลในประเด็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนา
นวัตกรรมทางการบริหารของผู้นา คือ การพัฒนาองค์ความรู้ทางการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้
เทคโนโลยี เทคนิคการแปรรูป และการหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างใน
การแก้ ไ ขปั ญหาสัง คม ในประเด็น ความมุ่งมั่นและมีวิสัย ทัศน์ คือ ผู้นากิ จการเพื่ อสังคม มี ก าร
ตั้งเป้าหมายระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสังคม การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า มามีส่วน
ร่วมในการเป็นเจ้าของ และสร้างคุณค่าร่วมกัน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่
ปั ญ หาการขาดความรู้ ก ารบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ผู้ ป ระกอบการเพื่ อ สั ง คมควรขอค าแนะน า
ปรึกษาหารือกับภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจ
มิติวัฒนธรรมองค์การ คุณลักษณะประสิทธิผลการบริหารจัดการคือ องค์การมี การ
ถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมจากการเป็นต้นแบบของผู้นา และการสร้างแรงบันดาลใจของผู้นา มี
การนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และมีการฝึกอบรมให้
บุคลากรในขณะลงมือปฏิบัติงานจริง (on the job training) รวมถึงการเพิ่มมูลค่าโดยการจูงใจอื่นๆ
อาทิ การให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ ในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอด
ความรู้ องค์ ก ารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสนทนากลุ่ ม การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory action research : PAR) และการทากิจกรรมร่วมกัน ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ปัญหา
การสื่อสารระหว่างบุคลากรในการทางานร่วมกัน ซึ่งองค์การควรเปิดโอกาสในการสื่อสารกัน เพื่อ
เรียนรู้สิ่งใหม่ และทราบถึงปัญหาเพื่อปรับปรุงการทางานต่อไป
มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณลักษณะประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการ คือ องค์การสร้างแรงจูงใจให้ทุกฝ่าย อาทิ การมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม การทางานร่วมกับชุมชน
โดยการเป็ นหุ้ นส่ วนช่ ว ยเหลื อพึ่ ง พากั น อาทิ การให้ ความรู้ก ารบริห ารจัด การกลุ่ม ผู้ผ ลิต การ
สนับสนุนเงินทุนและการตลาด การประชาสัมพันธ์แหล่งที่มาอาหารอินทรีย์ เพื่อความโปร่งใส และ
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เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาการบริหารความคาดหวัง พนักงาน
คนรุ่นใหม่ แนวทางแก้ไขปัญหา องค์การควรหาวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ การ
เปิ ดโอกาสให้ มี ก ารพบปะพู ด คุ ย กั บ ผู้ เชี่ ย วชาญและเป็ นที่ รู้ จั ก ในวงการธุ ร กิ จ ส่ว นปัญ หาการ
ตระหนักถึงความสาคัญของผู้บริโภคที่ยังไม่มากพอ ภาครัฐ ควรออกนโยบายสนับสนุนการบริโภค
อาหารอินทรีย์อย่างจริงจัง
มิติด้านนโยบายของภาครัฐ ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคม อาทิ
นโยบายลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการ นโยบายสนับสนุนงบประมาณการจัดทาโครงการต่างๆ
นโยบายการปล่อยเงินกู้ และนโยบายการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ภาครัฐ
ทางานร่วมกับองค์การตัวกลางที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ อาทิ การทางานระหว่าง
มูลนิธิอโชก้ าร่วมกั บส านัก งานพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนา
ความรู้ท างด้านเทคโนโลยี มาพัฒนาชุมชน การทางานระหว่างส านัก งานรัฐบาลอิ เล็ก ทรอนิก ส์
(องค์ ก ารมหาชน) (สรอ.) กั บ สถาบั น เช้ น ท์ ฟิ ว ชั่ น ในการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น และการเข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูล ปัญหาอุปสรรคที่พบได้แก่ นโยบายไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ปัญหาการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการ และขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐควรจัดตั้งสานักงานในการติดตามการดาเนิน ตามนโยบาย ออกนโยบาย
สนับสนุนด้านการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมกาหนดนโยบาย และทางานกับ
องค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น กิ จ การเพื่ อ สั ง คมที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว อาทิ มู ล นิ ธิ อ โชก้ า และสถาบั น เชนจ์ ฟิ ว ชั่ น
สนับสนุนการประกอบการโดยการจัดตั้งบริษัท SE for SE และกาหนดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเพื่อ
สังคมทางานร่วมกัน และกากับกันเอง
5.1.1.3 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึก จากหน่วยงาน
ราชการที่ทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลการดาเนินกิจการเพื่อสังคมโดยตรงจากการสัมภาษณ์
มิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สามารถวัดผลได้ และ
ความสามารถบริหารจัดการองค์การให้อยู่รอดทางการเงิน ซึ่งเกิดจากความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ทางเศรษฐกิจ คือ การที่องค์การสามารถดาเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ และความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ทางสังคม คือ การที่กิจการเพื่อสังคมมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือให้เกษตรกรมีแรงจูงใจหันกลับมาเปลี่ยน
จากการทาเกษตรเคมีเป็นอินทรีย์ ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาการ
ขาดความเชื่อมั่นของเกษตรกร ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการผลักดันนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ให้แก่ ผู้ประกอบการเพื่อสัง คม รวมถึง นโยบายสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์
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มิติด้านภาวะผู้นา คุณลักษณะประสิทธิผลในประเด็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนา
นวัตกรรมทางการบริหาร คือ การที่องค์การนานวัตกรรมมาใช้ในการสร้างความแตกต่างให้กั บ
ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่อื่นๆ ในกรณีที่สินค้า
เกษตรอินทรีย์จากชุมชนจะเข้าสู่ตลาดใหญ่ อย่างเช่นซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างสรรพสินค้า ส่วน
ประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ คือ การที่องค์การตั้งเป้าหมายระยะยาวและมีวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ น าท าให้ ท ราบทิ ศ ทางในการประกอบการ ส่ ว น เป้ า หมาย
เปรียบเสมือนความฝันที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมทุกคนมีและต้องการไปให้ถึง ผู้เข้ามาดาเนินกิจการ
เพื่อสังคมส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ไม่เคยทาธุรกิจมาก่อน และมาจากภาคสังคม จึงขาดความรู้ทางการ
บริหารจัดการธุรกิ จ และขาดเครื่องมือทางธุรกิ จที่จะเป็นตัวชี้วัด ผู้ประกอบการเพื่ อสังคมควร
ร่วมมือกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจ
มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ คุณลักษณะประสิทธิผลการบริหารจัดการ คือ องค์การมี
การถ่ายทอดความรู้ และค่านิยมให้แก่บุคลากรโดยเริ่มจากการถ่ายทอดความเชื่อทางด้านสังคมของ
ผู้ประกอบการ ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาผู้ประกอบการมองข้ามความสาคัญ การบริหาร
ต้นทุน เนื่องจากทัศนคติในการทาธุรกิจ ผู้ประกอบการเพื่อสังคมควรเปิดใจหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่
มีความคิดหลากหลายมากขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะทางการบริหารที่ผู้ประกอบการขาด ในประเด็น
วัฒนธรรมทางการกระทา คุณลักษณะประสิทธิผล คือองค์การแลกเปลี่ยนความรู้โดยการฝึกอบรม
บุ ค ลากร ส่ว นในประเด็ น วั ฒนธรรมทางวัต ถุ องค์ก ารพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารจากการน า
นวั ต กรรมและความรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี ม าใช้ เพื่ อ สร้ า งความแตกต่า งให้ กั บ ผลิต ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขัน ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ การฝึกอบรมที่เน้นทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถถ่ายทอดความเป็นผู้ประกอบการได้ เนื่องจากความเป็นเจ้าของกิจการต้องเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ ภาครัฐควรร่วมมือกับกลุ่มสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ ที่เน้น
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติโดยอาจให้ผู้ประกอบการมาแบ่งปันประสบการณ์ของตนเอง
มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ
การขอสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ กิจการที่ได้รับการรับรองฐานะว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมสามารถมี
การปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่ห้ามเกินร้อยละ 30 เปอร์เซ็นต์ และต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการ
ดาเนินกิจการต่อพนักงานและสาธารณะ เพื่อความโปร่งใสของการบริหารจัดการ จึงจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการขยายเวลาการรับรองฐานะกิจการเพื่อสังคม ในประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์การ การเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้ซื้อ ผู้ขาย เป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นการบริหารความสัมพันธ์
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนที่สุด โดยการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การซื้ อ ขายกั น โดยตรงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ พ บ ได้ แ ก่ ปั ญ หาในการร่ ว มงานของ
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ผู้ป ระกอบการเพื่ อสัง คมกับ หุ้นส่วนทางธุรกิ จ และปัญหาการไม่มี ตลาดรองรับสิ นค้าเนื่องจาก
ผู้บ ริโภคขาดความเข้ า ใจในกิ จการเพื่ อ สังคม ผู้ประกอบการอาจต้ องเปิดใจรองรับหุ้นส่วนที่ มี
ความคิดหลากหลายมากขึ้น และภาครัฐควรสร้างกลไกช่วยเหลือด้านการตลาด
มิติด้านนโยบายของภาครัฐ ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ในลักษณะที่เป็นการลงทุนจากภาครัฐอย่างแท้จริง และออกนโยบายที่สามารถช่วยให้กิจการเพื่อ
สังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรี ย์ เติบโตตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า ได้แก่ การตั้งกองทุน
อินทรีย์เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต การลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการสังคม หรือนักลงทุนทาง
สังคม การมีเงินทุนตั้งต้นสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ นโยบายทางภาษีสนับสนุนผู้ประกอบการ
อินทรีย์ อาทิ การไม่เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล การเครดิตภาษี เป็นต้น การช่วยเหลือในการเข้าถึง
เงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่า โดยใช้หลักทรัพย์ค้าประกันน้อย การสร้างระบบตลาดคุณภาพ ภาครัฐ
ควรเป็นผู้ที่ทาหน้าที่คอยช่วยเหลือในการทาให้ผู้ประกอบการสังคมเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้
มากกว่าที่จะเข้าไปกากับดูแล
5.1.1.4 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่มจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม
มิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การของกิ จ การเพื่ อ สั ง คมด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอินทรี ย์ คื อ ความสามารถในการสร้างก าไร และความสามารถที่จะทาให้
เกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยขายได้ การได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปราศจากสารพิษตกค้าง มีสิ่งแวดล้อมที่
ดี ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การตอบรับจากผู้บริโภค ปัจจัยที่ทาให้เกิดประสิทธิผล
ได้แก่ ผู้นาองค์การมีความสามารถในการสร้างผู้นาชุมชน เข้าใจความต้องการของชุมชน มีความ
เสียสละ ทาประโยชน์เพื่อสังคมเป็นหลัก มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความยุติธรรมกับ
เกษตรกร ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาการขาดตลาดรองรับ ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐาน
การส่งออกสูง การขาดความรู้ด้านการแปรรูปของเกษตรกร ผู้ประกอบการเพื่อสังคมควรจัดหา
ตลาดให้ผู้ผลิตด้วยราคาที่ เป็นธรรม และภาครัฐควรสนับสนุนความรู้ทางการผลิต และการแปรรูป
ให้แก่ผู้ผลิต ตลอดจนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการรับรองมาตรฐานเพื่อการส่งออก
มิติด้านภาวะผู้นา คุณลักษณะประสิทธิผลในประเด็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนา
นวัตกรรมทางการบริหารของผู้นา คือ การนานวัตกรรม ความคิดริเริ่ม ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมา
ใช้ ใ นการแปรรู ป การพั ฒ นาคุ ณภาพ และบรรจุภั ณ ฑ์ ใ ห้ดี ขึ้น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต เป็ นแบบ
อุตสาหกรรมชุมชน ขนาดเล็ก เรียบง่าย และต้นทุนต่า ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาด้านการ
แข่งขัน เกษตรกรขาดความรู้ การผลิต และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต นานวัตกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในการขยายตลาด และภาครัฐ
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ควรจัดตั้งหน่วยงานอบรมให้ความรู้กับ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง คุณลักษณะประสิทธิผลในประเด็น
ความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ คือองค์การมีผู้นาที่มีความมุ่งมั่น กาหนดเป้าหมาย และวางแผนระยะยาว
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคือ การทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ทัศนคติในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้สามารถพึ่งตัวเองได้ และขยายตัวออกไป ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ คือปัญหาการขาดวิสัยทั ศน์ในการเล็งเห็นอนาคต และความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจ
ผู้ประกอบการควรหาผู้ที่มีความรู้ความชานาญทางด้านการประกอบธุรกิจมาช่วยบริหารองค์การ
มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ คุณลักษณะประสิทธิผลการบริหารจัดการ คือ องค์การมี
ผู้นาที่ถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม และวิสัยทัศน์ ให้กับบุคลากร เพื่อนาพาคนเข้าร่วมธุรกิจ และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน ปัญหาที่พบคือ ปัญหาความเชื่อการทาเกษตรอินทรีย์ของผู้นาซึ่ง
มุ่ ง เน้ น เรื่อ งอาหารปลอดสารพิ ษ และสุ ขภาพ จนอาจมองข้ามความต้องการของผู้บ ริโภค ผู้น า
องค์การควรให้ความสาคัญกับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง คุณลักษณะประสิทธิผลในประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา คือ องค์การมีการเข้าไปทา
กิจกรรมร่วมกั บชุมชน เพื่อ ส่งเสริมทักษะอาชีพ และความสามารถในการผลิตให้ ชุมชน ปัญหา
อุป สรรคที่ พ บ คื อ ปั ญหาความไม่ ส มบูรณ์ข องตลาดเกษตรอินทรีย์ ที่ มีราคาสูงกว่า และมีความ
หลากหลายน้อยกว่าสินค้าทั่วไปในตลาดปกติ องค์การควรมีการทาวิจัยต่างๆ ทุกปี และมีการจัด
โครงการฝึก อบรมที่ มี ก ารตลาดนา คุณลัก ษณะประสิทธิผลในประเด็น วัฒนธรรมทางวัตถุ คื อ
องค์การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่าจากการทากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน มีการฝึกอบรม
ที่ประยุกต์กับของจริงมาใช้ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
การน าความรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการเพาะปลู ก เกษตรอิ น ทรี ย์ การฝึ ก อบรมในขณะ
ปฏิบัติงาน (On the job training) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการขายเพิ่มขึ้น และมีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ (Product knowledge)
มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณลักษณะประสิทธิผลในประเด็นผู้มี
ส่วนได้เสียภายในองค์การ คือ การมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การ
ปันส่วนจากผลกาไร การเปิดเผยข้อมูลให้พนักงานรับรู้ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ
ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาการคัดสรรบุคลากร องค์การควรสร้างมูลค่าเพิ่มให้พนักงานโดย
สร้างความรู้ในกิจการเพื่อสังคมตั้งแต่กระบวนการคัดสรรพนักงาน กระตุ้นให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการทากิจกรรม เพื่อให้เกิดความภูมิใจและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณลักษณะประสิทธิผลใน
ประเด็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ภายนอกองค์ ก าร คื อ องค์ ก ารสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยผู้ ผ ลิ ต ในการรั บ ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ไปจาหน่าย สนับสนุนอุปกรณ์การผลิต เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย มาเห็น
ขั้นตอนการผลิต และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้ ได้รับการสนับสนุ น
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ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาทัศนคติของผู้บริโภคต่ออาหารสุขภาพ และขาดความมั่นใจใน
คุณภาพสินค้า ช่องทางการจาหน่ายไม่มากพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ปัญหาที่ควรปรับปรุ ง
เกีย่ วกับรสชาติ คุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคโดยการให้
ทดลองชิมสินค้า และการประชาสัมพันธ์ประโยชน์อาหารอินทรีย์ การขยายสาขาให้มากขึ้น การให้
ข้อมูล สินค้ าอย่า งรายละเอียด และชัดเจน ระบุแหล่งที่ผลิต ความเป็นอินทรีย์ การปรั บปรุงการ
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะการมีป้ายหน้าร้าน การปรับปรุงการจัดวางสินค้าภายในร้านให้สวยงาม
เป็ น หมวดหมู่ และภาครั ฐ ควรรณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ กั บ ประชาชนโดยส่ ง เสริ ม การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์
มิติด้านนโยบายของภาครัฐ นโยบายสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ซึ่งเห็นได้จาก
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับวิสาหกิจ
เพื่อสังคม และผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งต้องนาผล
กาไรไปลงทุนในกิจการ หรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือ
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปใน
ตลาด องค์การจาเป็นต้องอาศัยกลไกสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องต่างๆ ได้แก่ นโยบายช่วยเหลือ
ด้านการเงิน การตลาด การผลิต การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชนที่เป็นกิจการ
เพื่อสังคม ในการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการเพื่อสังคมยังมีค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
นโยบายส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมยังขาดความชัดเจน และต่อเนื่อง ภาครัฐควรเพิ่มบทบาทโดยอาจ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการเข้าไปสนับสนุนชุมชน โดยเป็นผู้เปิดทางให้ นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรค
ที่พบ ได้แก่ ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจ และปัญหาการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ ภาครัฐควร
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ในกิจการเพื่อสังคมด้านอาหารอินทรีย์ รวมถึงการปลูกฝัง
จิตสานึกของการรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็กและเยาวชนในสังคม
5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณลักษณะร่วมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกิจการ
เพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
มิติด้านประสิทธิผล ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุต สาหกรรม
อาหารอินทรีย์ คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ความสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้น เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ และความสามารถสร้างความตระหนักใน
การบริโภคอาหารอินทรีย์ ซึ่งเกิดจากความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ คือ กิจการอยู่ได้
ด้วยตนเองจากการทากาไร ไม่ใช่จากเงินบริจาค การขยายช่องทางการตลาด การได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภค ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์สังคม คือ กิจการเพื่อสังคมตั้งเป้าหมายสูงสุดทางสังคมที่
ชัดเจนว่าต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องใด และสามารถบรรลุเป้าหมายโดยมีกิจกรรมที่แก้ปัญหาและ
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ช่วยเหลือสังคม อาทิ การจูงใจเกษตรกรหันกลับมาทาเกษตรอินทรีย์ การทาการค้า ที่เป็นธรรม (Fair
trade) การสร้างเครือข่ายตลาดอินทรีย์ การสร้างปัญญาให้กับลูกค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนใน
สั ง คม ผู้ บ ริ โ ภคมี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรงจากการบริ โ ภคอาหารอิ น ทรี ย์ ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด
ประสิท ธิผล คื อ องค์ ก ารมี ผู้นาที่ มีวิสัย ทัศน์ ที่รับผิดชอบต่ อสังคม สามารถถ่ายทอดยั งผู้ตาม มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นานวัตกรรมมาใช้ มีความมุ่งมั่น เชื่อมั่นในตนเอง สามารถทาให้ผู้ตาม
เข้าใจต้นกาเนิดกิจการเพื่อสังคม กล้าเปลี่ยนแปลง และมีทักษะความรู้ความสามารถ ปัญหาอุปสรรค
ได้แก่ ปัญหาขาดตลาดรองรับ ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาหนี้สิน เกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์
ปัญหาการรักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ปัญหา
ขาดความเชื่อมั่นของเกษตรกรในการทาเกษตรอินทรีย์ ปัญหาค่าใช้จ่ายการรับรองมาตรฐานการ
ส่งออกสูง และปัญหาขาดความรู้การแปรรูปของเกษตรกร ผู้ประกอบการเพื่อสังคมควรสนับสนุน
เกษตรกรในด้านต่างๆ อาทิ ปัจจัยการผลิต เงินทุน การตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทาการค้า
ที่เป็นธรรม (fair trade) การจัดหาตลาดให้ผู้ผลิตด้วยราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการแบ่งปันความเสี่ยง
ในสัญญาซื้อขาย ภาครัฐควรผลักดันนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้ ประกอบการเพื่อสังคม และ
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ อาทิ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต การเก็บภาษี
เกษตรเคมี การยกเว้นภาษีเกษตรอินทรีย์ การสร้างระบบตลาดคุณภาพ การให้ความรู้ทางการผลิต
การแปรรูป แก่ผู้ผลิต ตลอดจนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการตลาด และการรับรองมาตรฐานเพื่อการ
ส่งออก
มิติด้านภาวะผู้นา คุณลักษณะประสิทธิผลในประเด็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนา
นวัตกรรมทางการบริหารของผู้ นา ได้แ ก่ การพั ฒนาความรู้ก ารผลิต เกษตรอิน ทรีย์ การพั ฒนา
ผลิตภั ณฑ์ การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ การพั ฒนาความหลากหลายผลิต ภัณฑ์ และบริก าร การใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสม เล็ก เรีย บง่าย ถูก และไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม คุณลักษณะประสิทธิผลใน
ประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ของผู้นา คือ การมีเป้าหมายระยะยาว มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ระยะยาว มีการติดตามผล เปิดโอกาสให้คนจานวนมากเข้ามาแบ่งปัน และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มี
แนวคิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และสร้างคุณค่าร่วมกัน ปัญหาอุปสรรคที่พบ
ได้แก่ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เน่า เสีย ง่ายและรัก ษาคุ ณภาพยาก อายุ การจาหน่ายสั้น บรรจุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายสูงและขาดการออกแบบให้สวยงาม การขาดความรู้และวิสัยทัศน์ด้านการบริหารธุรกิจ
ขาดกาลังใจในการเริ่มต้ นธุรกิจ และขาดเครื่องมือทางธุรกิจที่จะเป็นตัวชี้วัด ปัญหาทางด้านการ
แข่งขัน ปัญหาเกษตรกรขาดความรู้ทางการผลิต และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม หรือภาครัฐควรสนับสนุนเกษตรกรในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับบรรจุภัณฑ์ให้มี
มูลค่ามากขึ้น และเพื่อรักษาคุณภาพ เพิ่มอายุ การจาหน่าย ผู้ประกอบการควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่อิง
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ธรรมชาติช่วยลดต้นทุนการผลิต และควรแสวงหาความร่วมมือ จากการหาหุ้นส่วน สร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ขอคาแนะนากับภาคเอกชน หรือผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
ธุรกิจ และควรมีการนานวัตกรรมการใช้สื่อออนไลน์ขยายตลาด และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้
เป็นรู้จักมากขึ้น ภาครัฐควรจัดตั้งหน่วยงานเข้ามาอบรมให้ความรู้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ คุณลักษณะประสิทธิผลในประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด
ได้แก่ การทาให้ดูเป็นต้นแบบ และถ่ายทอดวิสัยทัศน์จากผู้นาองค์การ การสัมมนา การประชุม การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการสร้างคุณค่าร่วมกัน คุณลักษณะประสิทธิผลในประเด็นวัฒนธรรม
ทางการกระทา ได้แก่ การทากิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม อาทิ โครงการฝึกอบรมระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และหลักสูตรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการ คุ ณ ลั ก ษณะประสิ ท ธิ ผ ลในประเด็ น วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ ได้ แ ก่ การมี
ศูนย์กลางการเรียนรู้ การฝึกอบรมพนักงานในขณะปฏิบัติงาน (on the job training ) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และการจูงใจ อาทิ การ
ชื่นชม การให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม การให้ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
กิจการ ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหาการปลูกฝัง ค่านิยมให้กับบุคลากร การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ปัญหาการสื่อสารของบุ คลากร ปัญหาการฝึกอบรมที่เน้นทฤษฎี ปัญหาค่านิยมเกษตร
อินทรีย์ของผู้นา และความไม่สมบูรณ์ของตลาดอินทรีย์ แนวทางแก้ไขปัญหาควรเป็นแนวทางความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนความรู้ ค่านิยมอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการทาให้ดูเป็น
ตัวอย่างของผู้นาองค์การ การมีโครงการฝึกอบรมในลักษณะปฏิบัติจริง การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นความ
ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีการทาวิจัยทุกปี ภาครัฐควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัด
หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมแลกเปลี่ ย นความรู้ ผ่ า นการปฏิ บั ติ โดยอาจให้ ผู้ ป ระกอบการมาแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์การทาธุรกิจ องค์การควรมุ่งเน้นการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมี
ทักษะการขายเพิ่ม ขึ้น และมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็ น มี
โอกาสสื่อสารเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ และทราบถึงปัญหาเพื่อนามาปรับปรุงการทางานต่อไป
มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณลักษณะประสิทธิผลในประเด็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การทางานเป็นทีม มีกิจกรรม
รางวัล พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สามารถแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการ
ดาเนินงาน การมีเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และเก็บบางส่วนเพื่อขยายกิจการ คุณลักษณะประสิทธิผลใน
ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ คือการทางานร่วมกับชุมชน เป็นหุ้นส่วนช่วยเหลือพึ่งพากัน
การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการให้ผู้ผลิต การทาเกษตรที่ปลอดภัย พึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืน
การจาหน่ายอาหารอินทรีย์ คัดสรรวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์แหล่งที่มา
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อาหารอินทรีย์เพื่อความโปร่งใส และเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ ปัญหา
การคัดสรรพนักงาน ปัญหาการบริหารความคาดหวังพนักงานคนรุ่นใหม่ ปัญหาการร่วมงานของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับหุ้นส่วน ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล การตระหนักถึงความสาคัญอาหาร
อินทรีย์ของผู้บริโภคยังไม่มากพอ ปัญหาการไม่มีตลาดรองรับ เนื่องจากผู้บริโภคขาดความเข้าใจใน
กิจการเพื่ อสัง คม ปัญหาทัศนคติข องผู้บริโภคต่ ออาหารสุขภาพ และขาดความมั่นใจในคุณภาพ
สินค้า องค์การควรสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการเพื่อสังคมตั้งแต่กระบวนการคัดสรรพนักงาน
ฝึก อบรมบุค ลากรเพื่อเพิ่ มทั กษะการทางาน กระตุ้นให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทากิจกรรม
เพื่อให้เกิดความภูมิใจและความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีโอกาส
พบปะผู้เ ชี่ ย วชาญและเป็ น ที่ รู้จั ก ในวงการธุรกิ จ ส่ วนผู้ ประกอบควรเปิ ดใจรองรับหุ้ นส่ว นที่ มี
ความคิดหลากหลาย กระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคโดยให้ทดลองชิมสินค้า และประชาสัมพันธ์ถึง
ประโยชน์อาหารอินทรีย์ ขณะที่ภาครัฐควรสร้างกลไกช่วยเหลือด้านการตลาดให้ผู้ประกอบการ
ออกนโยบายสนับสนุนการบริโภคอาหารอินทรีย์ อย่างจริงจัง และให้ค วามรู้กั บประชาชนโดย
ส่งเสริมการโฆษณาประชาสัมพันธ์
มิติด้านนโยบายของภาครัฐ นโยบายสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ได้แก่ นโยบาย
สนับสนุนทางด้านเงินทุนต่างๆ อาทิ กองทุนอินทรีย์ การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่า การลดหย่อนภาษีให้
ผู้ประกอบการสังคม นโยบายช่วยเหลืออื่นๆ อาทิ ระบบการลงทะเบียน การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และ
การสร้างระบบตลาดคุณภาพ ภาครัฐสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยสนับสนุนผ่านตัวกลางคือ
เอกชน หรือจัดตั้งหน่วยงานเอกชนที่มีความรู้ เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม เพื่อให้คาแนะนาระบบการ
บริหารจัดการ การทางานร่วมกับ องค์กรตัวกลางที่สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม การสนับสนุนการ
รวมกลุ่มผู้ผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต และรับรองตลาดให้ ปัญหาที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ นโยบาย
ขัดแย้งกัน ขาดความต่อเนื่อง และไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ปัญหานโยบายการใช้สารเคมี ปัญหาขาด
ความรูเ้ กษตรอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูล การมีส่วนร่วม
ระหว่างรัฐและผู้ประกอบการไม่มากพอ และขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ภาครัฐควรควบคุม การใช้ นโยบายอย่ างระมัดระวัง รณรงค์ลดโฆษณาสารเคมี จัดตั้ง
สานักงานติดตามการดาเนินตามนโยบาย ส่งเสริมความรู้เกษตรอินทรีย์ให้เจ้าหน้าที่รัฐ รับฟังปัญหา
จากผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกนโยบายสนับสนุนการเงิน อาทิ การลดหย่อนภาษี
ผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่า การหาสินเชื่อ มา
ช่วยค้าประกัน การให้กู้จากสถาบันการเงินโดยไม่มีหลักทรัพย์ ภาครัฐควรเพิ่มบทบาทการมีส่วน
ร่วมโดยอาจร่วมมือกับผู้ประกอบการเข้าไปสนับสนุนชุมชนโดยเป็นผู้เปิดทางให้ หรือหน่วยงาน
หนึ่งเป็นเจ้าภาพ และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น การเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมี
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ส่วนร่วมกาหนดนโยบาย การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ในกิจการเพื่อสังคมด้านอาหาร
อินทรีย์ รวมถึงการปลูกฝังจิตสานึกการรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็กและเยาวชน
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคมด้าน
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ใ นประเทศไทย” ผู้วิจัย ได้อภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นด้านการ
บริหารจัดการใน 5 มิติคือ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรม
อาหารอินทรีย์ ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การ การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายของภาครัฐ
ซึ่งผู้วิจัยอภิปรายในแต่ละมิตดิ ังต่อไปนี้
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม จากผลการศึกษาที่พบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มีลักษณะที่สะท้อนถึงการมองคุณค่า
และการประเมินความสาเร็จขององค์การอย่างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อาจกล่าวได้ว่าคือการให้ความสาคัญ
กับประสิทธิผลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งคือความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ความสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมในทางที่ดีขึ้น
ความสามารถที่จะทาให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ ความสามารถสร้างความตระหนัก ในการบริโภค
อาหารอินทรีย์ และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจากการทาเกษตรกรรมที่พึ่งพาธรรมชาติ อย่างแท้จริง ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมจาเป็นต้องคานึงถึงความความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ทางเศรษฐกิจ คือกิจการอยู่ได้ด้วยตนเองจากการทากาไร และความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ทาง
สังคม คือการตั้งเป้าหมายสูงสุดทางสังคมที่ชัดเจนว่าต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องใด และสามารถบรรลุ
เป้าหมายนั้นโดยมีกิจกรรมที่คานึงถึงผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดกิจการเพื่อสังคมของ Elkington (1994) ที่กล่าวถึงแนวคิดแบบ Triple Bottom Line คือ
การดาเนินงานของกิจการเพื่อสังคมที่อาจมุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงินไป
พร้อมๆ กัน โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นใน 3 มิติร่วมกัน คือ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติ
ทางด้านสังคม และมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดาเนินธุรกิ จที่คานึงถึงผลกาไร แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ผสานความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนทางด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จากผลการศึกษาพบว่า การพัฒนา
ประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ที่ยั่งยืนต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลายด้านได้แก่ ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบาย
ของภาครัฐ ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2556) ที่
อธิบายว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเน้นให้มนุษย์คานึงถึงขีดจากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และ
ตอบสนองความต้องการของคนทั้งในยุคปัจจุบัน และยุคต่อๆ ไปอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเกิดจากการ
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สร้างสมดุลระหว่าง 3 มิติของการพัฒนา ได้แก่ 1. มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน กระจายรายได้ต่อ
คนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่า 2. มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน พัฒนาคนให้มี
ความรู้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 3. มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในปริมาณที่ระบบนิเวศสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้
ข้อค้นพบจากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าผู้ให้ข้อมูลสาคัญต่างให้ความสาคัญกับแนวคิด การ
ทาการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบของธุรกิจต่อผู้ผลิต เช่น
การสร้า งหลัก ประกั นราคาผลผลิตที่เป็นธรรมต่อผู้ผลิต การผลิตที่มีความยั่ งยื นทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตในการบริหารจัดการองค์ก ารตัวเอง เป็นต้น ซึ่ง เป็น
แนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการสาคัญขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO [WTO], 1995) ซึ่งระบุถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งขึ้น เพื่อกากับดูแลให้เกษตรโลกเป็นเสรี WTO เป็นองค์การระหว่าง
ประเทศที่ถือกาเนิดขึ้นมาเมื่อปี 2538 (ค.ศ. 1995) โดยมีพัฒนาการมาจากความตกลงทั่ วไปว่าด้วย
ภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT) ประเทศ
ไทยซึ่งเป็นภาคีความตกลงแกตต์ตั้งแต่ปี 2525 (ค.ศ. 1982) จึงเข้าเป็นสมาชิก WTO ในปี 2538โดย
อัตโนมัติ ซึ่งหลักการของ WTO ที่สาคัญคือ การส่งเสริมการค้าเสรีและเป็นธรรม (Free and fair
frade) และการกาหนดและบังคับใช้มาตรการทางการค้าจะต้องมีความโปร่งใส (Transparency)
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จากหลักการดังกล่าวส่งผลให้แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคมได้รับ
ความสนใจจากผู้ประกอบการในการนามาวางกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
นอกจากนั้น ข้อค้นพบดังกล่าวมิใช่จากัดเฉพาะแต่ในงานวิจัยครั้งนี้ แต่พบในงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ อาทิ งานวิจัยของ ชัยยุทธ์ ชานาญเลิศกิจ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง
กิจการเพื่อสังคมในระบบตลาดเป็นฐานเพื่อผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุนที่ยั่งยืน พบว่า ปัจจัย
สาคัญแห่งความสาเร็จ 3 ประการ คือภารกิจเพื่อสังคม นวัตกรรมสังคม และผลกระทบทางสังคม
เช่นเดียวกับ Yang, Kao, & Cheng (2012) ศึกษาเรื่องการศึกษาหาปัจจัยแห่งความสาเร็จในการ
ประกอบกิจการเพื่อสังคม (An exploratory study on the key success factors for social enterprises)
พบว่ามี 6 ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคม ได้แก่ 1. การมีภารกิจและ
เป้าหมายทางสังคม 2. คุณลักษณะและความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการสังคม 3.
การมีวิสัยทัศน์และการเตรียมพร้อมขององค์การ 4. กลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรมการใช้ทรัพยากร 5.
ความสามารถในการแข่งขันทางผลิตภัณฑ์และบริการ และ 6. การบริหารการเงินและการจัดการ
ความเสี่ยง และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Raudeliuniene, Tvaronaviciene, & Dzemyda (2014)
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคมให้มีความยั่งยืนในสภาวะ
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เศรษฐกิจโลก (Towards economic security and sustainability: Key success factors of sustainable
entrepreneurship in conditions of global economy) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการ
ประกอบกิจการเพื่อสังคมให้มีความยั่งยืน ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาที่มั่นคง
และยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้อง เหมาะสม 2. ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 3. ด้านการ
พัฒนาความสามารถความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และ 4. ด้านความสามารถทางการแข่งขัน
กล่าวโดยสรุป องค์ความรู้ใหม่ ที่ค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวคิดทฤษฏีทางการ
บริหารจัดการ และแนวคิดการประกอบการเพื่อสังคมต่างก็เน้นถึงความสาคัญของประสิทธิผลเชิง
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ไม่อาจละเลยได้สาหรับธุรกิจในทุกประเภท หากแต่การ
ดาเนินกิจการเพื่อสังคมให้ มีประสิทธิผลมิใช่เรื่องง่าย นอกเหนือจากประสิทธิผลเชิงเศรษฐกิจคือ
การบริหารจัดการธุรกิจให้อยู่รอดแล้ว ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจาเป็นต้องมีการประเมินความสาเร็จ
ขององค์การจากผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการมีเป้าหมายและภารกิจทางสังคมที่ชัดเจนในการ
ช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หา และเปลี่ ย นแปลงสั ง คมไปในทางที่ ดี ขึ้ น รวมถึ ง ผลกระทบที่ จ ะมี ต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทุกวัน ดังนั้นองค์ความรู้ที่พบเป็นการเน้นย้าว่า ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบ ตั้งแต่ ผู้นาซึ่งเป็นผู้กาหนด
เป้าหมาย และทิศทางขององค์การซึ่ง สะท้อนออกมาให้เห็นเป็นวัฒนธรรมทางความคิด การกระทา
และวัตถุโดยผ่านสมาชิกในองค์การคือพนักงาน ประสิทธิผลยังรวมถึงการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วยเสียภายนอกองค์การอันได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสวงหา
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับการสนับสนุนจากนโยบายและมาตรการ
ส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จากภาครัฐ
ภาวะผู้นา จากผลการศึกษาที่พบว่า ภาวะผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญในการผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิผลขององค์การ ดังเช่นที่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกกลุ่มต่างยอมรับว่า คุณลักษณะของผู้นา
กิจการเพื่อสังคมในการเสริมสร้างความสาเร็จให้องค์การ คือ ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ที่รับผิดชอบต่อสังคม
สามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นานวัตกรรมมาใช้ มีความมุ่งมั่น เชื่อมั่นใน
ตนเอง สามารถทาให้ผู้ตามเข้าใจต้นกาเนิด ของกิจการเพื่อสังคม มีความกล้าเปลี่ยนแปลง และมี
ทักษะความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุ รกิจ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ แนวคิด
ของ Martin & Osberg (2007) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องเป็นผู้ทาสิ่งแปลกใหม่ ที่ต้อง
ใช้ความกล้าเสี่ยงในการลงมือทา มองเห็นโอกาส มีความสร้างสรรค์ คือทาสิ่งแปลกใหม่ตามโอกาส
ที่เปิด มุ่งมั่นบากบั่นต่อสู้เอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย จนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Boyer et al. (2009) กล่าวถึง ภาวะความเป็นผู้นาที่แข็งแกร่ง การบริหารผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในคน สินค้าและ
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บริการ เป็นคุณลักษณะผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ประสบความสาเร็จ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ (2557) ที่ศึกษาเรื่องตัวแบบการจัดการกิจการเพื่ อสังคมในประเทศ
ไทย พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกิจการเพื่ อสังคมในประเทศไทยมาก
ที่ สุ ด คื อ ปั จ จัย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ น าในกิ จการเพื่ อ สั งคม เช่น เดี ย วกั บ งานวิ จัย ของ พิ พั ฒ น์
นนทนาธรณ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า ภาวะผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อ
การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมขององค์ ก าร และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ภาพลักษณ์องค์การผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
จากผลการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า คุณลักษณะประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
กิ จการเพื่ อสัง คมด้า นอุ ตสาหกรรมอาหารอิ นทรีย์ ในประเด็ นด้ านการนาองค์ก าร มีลั ก ษณะที่
องค์การมีผู้นาที่มีความมุ่งมั่น ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นได้จากการที่องค์การมี การวางแผน และ
กาหนดเป้าหมาย หรือทิศทางขององค์การเพื่อเป็นองค์การผู้นาด้านกิจการเพื่อสังคม อีกทั้งมีการ
ตั้งเป้าหมายระยะยาว มีการดาเนินงานตามพันธกิจทางสังคมที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ สามารถทาให้
สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ซึ่งเกิดจากการมีวิสัยทัศน์ที่
ชั ด เจนในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ คื อ การท าสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะผู้นากิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ที่มีทัศนคติในการสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตให้สามารถพึ่งตัวเองได้ และในการขยายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตให้กว้างออกไป ซึ่งข้อ
ค้นพบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ แนวคิดของ Bornstein (2004) ที่อธิบายว่า คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม คือ บุคคลประเภทที่ทางานทุ่มเทเต็มที่ซึ่งมีทักษะแรงจูงใจ มีพลังและยืน
หยัดที่จะทาอะไรก็ตามที่จาเป็นต่อการผลักดันความคิดนั้นไปข้างหน้า ไม่ว่าจะโน้มน้าว สร้างแรง
บันดาลใจ ให้ความรู้ สร้างความประทับใจ และปรับเปลี่ยนมุมมอง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
สฤณี อาชวานันทกุล (2552) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องมีความมุ่งมั่นในการหาวิธีการ
ใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยจะใช้รูปแบบใดในการบรรลุเป้ าหมายก็ได้ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ
เพื่อสังคมมักมีความคิดแหกคอกสวนกระแส จนหลายฝ่ายมองว่าเป็น “คนหัวรั้น” ซึ่งกิจการของคน
หัวรั้นเหล่านี้ หลายแห่งประสบความสาเร็จทั้งในแง่การทาประโยชน์เพื่อสังคม และยังสร้างกาไรให้
ผู้ลงทุนได้ด้วย เช่นเดียวกับแนวคิดของ Dees (1998) กล่าวว่า ผู้ประกอบการเพื่อสังคม คือผู้ปฏิรูป
และปฏิวัติทางสังคม ซึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานจากเดิมที่เคยทาในหน่วยงาน เพื่อ
สังคม มีทัศนะวิสัยที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าการแก้ปัญหาจากปลายเหตุ
พร้ อ มกั บ การสร้ า งสรรค์ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งเป็ น ระบบและการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง
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ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ประสบความสาเร็จสูงสุด คือผู้ที่มุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะบรรลุเป้าหมายระยะ
ยาว มากกว่าผลประโยชน์ระยะสั้น
กล่าวโดยสรุป องค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ คือ คุณลักษณะประสิทธิผล
ของกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ซึ่งเกิดจากผู้นาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมีการนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการมาใช้ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิ การ
พัฒนารูป แบบผลิตภัณฑ์ใ หม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการพั ฒนาเทคโนโลยีก ารแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจน
พัฒนาองค์ความรู้ทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เล็ก เรียบง่าย ถูก
และไม่ท าลายสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่ง ให้ผลผลิตสูง ใช้แรงงานน้อย และมี คุณภาพสูง ซึ่งคุณลักษณะ
ประสิทธิผลดังกล่าว เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในจากการมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล่าวคือ กิจการเพื่อสังคมเป็นกลไกที่สาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในแง่ของมุมของการเพิ่มความสามารถทางการผลิตให้กับชุมชน
ผู้ผลิต และเครือข่าย โดยการลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพ และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเครือข่าย อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับนานาประเทศได้ นอกจากนั้น องค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบในประเด็นความมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์
ของผู้นาองค์การ คื อ การที่กิจการเพื่อสังคมจะสามารถดาเนินกิจการให้ประสบผลส าเร็จ ได้นั้น
จาเป็นต้องมีเข็มทิศในการนาทางธุรกิจซึ่งเปรียบได้กับ วิสัยทัศน์ของผู้นาซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นต่อการอยู่
รอดของธุรกิจ ทาให้ทราบทิศทางในการประกอบการ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้นากิจการเพื่อสังคมจาเป็นต้อง
มีเป้าหมายทางสังคมที่ชัดเจน ซึ่ง เปรียบเสมือนความฝันที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมทุกคนมี และ
ต้องการที่จะไปให้ถึง ซึ่งประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของคนจานวน
มาก ยิ่ งผู้ประกอบการเพื่ อสังคมเปิด โอกาสให้คนจานวนมากเข้ามาแบ่งบันความฝัน และบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันมากเท่าใด โอกาสที่กิจการเพื่อสังคมจะประสบความสาเร็จย่อมมากขึ้นไปเท่านั้น
วัฒ นธรรมองค์ ก าร จากผลการศึก ษาที่พ บว่า วัฒนธรรมองค์ก ารเป็นปั จจัยหนึ่งที่มี
ความสาคัญและเชื่อมโยงต่อการพัฒนาประสิทธิ ผ ลขององค์ก ร ประเด็นสาคัญของวัฒนธรรม
องค์การที่พบ คือ คุณลักษณะการบริหารจัดการในเรื่องการถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมมีลักษณะ
เป็นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชื่อ ประสบการณ์ในรูปแบบการทาให้ดูเป็นตัวอย่าง
เพื่ อซึมซับ ค่ านิย มจากการเป็ นต้นแบบของผู้นาองค์การ ผ่านการประชุม การจัดสัมมนา การ
ฝึกอบรมบุคลากร การนาพนักงานไปศึกษาดูงาน รวมถึงมีการนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้
ภายในองค์ ก าร การถ่ า ยทอดค่ า นิ ย มร่ ว มจากการเป็ น ต้ นแบบของผู้น าองค์ ก ารที่ มีภ าวะผู้ น าที่
รับผิดชอบต่อสังคม โดยการถ่ายทอดค่านิยมที่รับผิดชอบต่อสังคมสู่ผู้ตามโดยเฉพาะค่านิยมเกี่ยวกับ
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การสร้างจิตส านึกของการเอาใจเขามาใส่ใ จเรา มีส่วนสาคัญในการสนับสนุนการขยายตัวของ
กิจการเพื่อสังคม เนื่องจากสามารถนาพาคนเข้ามาร่วมธุรกิจมากขึ้น และเป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากชุมชน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกกลุ่มต่างให้ความสาคัญกับการทากิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ
แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเพื่อสังคม ได้แก่ โครงการฝึกอบรมระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่ว ม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และหลักสูตรฝึกอบรมแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มูลนิธิอโชก้า (ประเทศไทย) (2553)
กล่ า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการเพื่ อ สั ง คมว่ า ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ เ สนอแนวคิ ด ใหม่ เ พื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้างแทนที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือภาคธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะร่วม
แก้ไขปัญหา จูงใจให้คนในสังคมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ รวมทั้งแสวงหาการสนับสนุนจาก
สัง คมวงกว้ า ง เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ ค นในชุม ชนยอมรับ และน าความคิ ด ไปปฏิบั ติ ใ ห้ม ากที่ สุ ด เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับแนวคิดของ The Benevolent Society (2013)
กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์การที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่นาไปสู่ความสาเร็จ
ขององค์การ คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นตัวแทน ลูกค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร
จัดการ พร้อมทั้ง ให้ก ารสนับ สนุนในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการจัดหาเงินทุ นและการจัดหา
ทรัพยากร เป็นต้น และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 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
ข้ อ ค้ น พบจากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การจั ด การความรู้ และการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุให้องค์การ โดยมีกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรในการเข้ามาทางาน ใช้บุคลากรที่ ตรงกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาทักษะ
การทางานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ดารงอยู่คู่กับองค์ก าร ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของ Boyer et al. (2009) กล่าวถึง
คุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ การ
ฝึกอบรมพนักงาน ซึ่ง สามารถช่วยให้พนักงานหรือสมาชิกในองค์การเพิ่มระดับความสามารถใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Nielsen (2012) ที่
ศึกษาเรื่อง Networks for social enterprise : Applying a systems perspective to case studies in Latin
America พบว่า ปัจจัยสาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคม ได้แก่ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม และการจัดการ
ความรู้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Elkington & Hartigan (2008) กล่าวถึงคุณลักษณะร่วม 2
ประการที่เป็นปัจจัยสาเร็จต่อความยั่งยืนของกิจการเพื่อสังคม คือ ผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องมี
ความเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นความต้ องการของคนจน และตลาดคนจน (Bottom-of-the-pyramid
market หรือ “ตลาด BOP”) และต้องมีความสามารถในการดึงดูดและรักษาพนักงานดีให้อยู่กับ
องค์ ก ารนานๆ การพัฒนาทั กษะการทางานสามารถเพิ่ มประสิทธิภาพในการทางานให้ประสบ
ความสาเร็จได้ เช่นเดียวกับแนวคิดของ Co-operative enterprise council (2014) ได้กล่าวถึงปัจจัย
สาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ได้แก่ การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีทักษะความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงาน โดยเฉพาะตาแหน่งผู้บริหารที่จาเป็นต้องมีภาวะผู้นา มี
ความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป องค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประการ ได้แก่ 1.การมุ่งเน้น
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม และ 2.การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ประการแรก การ
มุ่งเน้นนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม เป็นการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของกิจการเพื่อสังคม ดังจะเห็นได้จากการให้ความสาคัญกับแนวคิดการสร้าง
คุณค่าร่วม (shared value) ซึ่งขยับจากความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเป็ นการสร้างคุณค่า
ร่วมกัน โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อความยั่งยืนของสังคม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า ซึ่งมีการเชื่อมโยงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนั้น การนานวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่
น าไปใช้ ไ ด้ ผ ล คื อ การน าโครงการฝึ ก อบรมระบบการรั บ รองแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory
guarantee systems : PGS) ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือของเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อย ผู้ประกอบการ และ
ผู้บริโภคในการสร้างมาตรฐานและการให้หลักประกันด้านคุณภาพร่วมกัน อาทิ การดูแลคุณภาพ
ร่วมกันในตลาดสีเขียวตามที่ต่า งๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความสลับซับซ้อนของระบบการตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยองค์การอิสระซึ่งมีระเบียบข้อกาหนดที่ค่อนข้างเข้มงวดและมาก
เกินความจาเป็นสาหรับการทาการตลาดเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น ระบบ PGS เป็นการเปิดโอกาสให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในระบบการตรวจรับรอง และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ใน
การตรวจรับรองที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อย นอกจากนั้น นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมอื่นๆ ได้แก่
การสร้างนวัตกรรมใหม่ในการค้นหาทางเลือกร่วมกับเกษตรกรในการทาเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี เพื่อ
ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยการพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านและเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่ วม ซึ่ง
จะเห็นได้ว่า องค์ความรู้ใหม่ดังกล่าวที่ค้นพบเป็นการต่อยอดแนวคิดการประกอบการเพื่อสังคมที่
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กล่าวถึงการมีส่วนร่วมโดยธรรมชาติกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นลักษณะที่สาคัญของกิจการ
เพื่อสังคม
ประการที่สอง การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ถือได้ว่าเป็นคุณลักษณะ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมควรให้ความสาคัญในการพัฒนาองค์การ
ซึ่งในการดาเนินกิจการเพื่อสังคมให้ประสบความสาเร็จ องค์การควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สั่ง
สมประสบการณ์จากการได้สัมผัสกับปัญหาที่แท้จริงในขณะลงมือปฏิบัติงาน และสังเกตการทางาน
ของพนักงานที่มีความชานาญ (On the job training) นอกจากนั้น ควรให้ความสาคัญกับการ
ฝึก อบรมบุ ค ลากรที่ เน้ นการปฏิบั ติ เรี ย นรู้ จากของจริ ง แล้ วไปลงมื อ ทา รวมถึง การประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติก ารที่ เน้นให้ผู้เข้ าร่วมประชุม เรียนรู้ผ่านการลงมือ ทา ตลอดจนการฝึก อบรมแลกเปลี่ย น
ความรู้ระหว่า งผู้ป ระกอบการเพื่ อสังคม ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแต่ละรายมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ ก ารท าธุ ร กิ จ จากโครงการของตนเอง เนื่ อ งจากความเป็ น เจ้ า ของกิ จ การ
(Entrepreneurship) ของผู้ประกอบการเพื่อสังคมต้องเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ไม่สามารถบรรยายได้
ทั้งหมด
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผลการศึกษาที่พบว่า การบริหารจัดการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผ ล ประเด็นสาคัญของการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่พบ คือคุณลักษณะประสิทธิผลการบริหารจัดการที่องค์การมีรูปแบบการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม และมีความโปร่งใส ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานรับรู้กระบวนการบริหารจัดการ และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ รวมทั้งการใช้หลักธรรมในการบริหารพนัก งาน โดยมีการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีการกระจายหุ้นให้ และมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจที่
สาคัญ ส่วนคุณลักษณะการบริหารจัดการผู้มีส่ว นได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ คือ การทางาน
ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเพื่อสังคม กับเครือข่ายผู้ผลิตในลักษณะที่ ผู้ประกอบการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ผลิต และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในแง่การคานึงถึงผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม คือ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงกระบวนการผลิตสินค้าอาหารอินทรีย์ เพื่อความโปร่งใส
และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการบริโภคที่ยั่งยืน มีการ
พัฒนาช่ องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการในรูปแบบของการดาเนิน ธุรกิ จร้านอาหาร
ปลอดสารพิษ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ การตระหนักถึงคุณค่า
ทรัพยากรและภูมิปัญญาไทย โดยส่งเสริมเกษตรกรรมที่ ปลอดภัย ยั่งยืน เพื่อรักษาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม ข้อค้นพบจากผลการศึกษาครั้งนี้เชื่อมโยงกับประสิทธิผลการบริหารจัดการขององค์การ
ซึ่งเกิดจากการสร้างคุณค่าสาธารณะและสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่หลากหลายโดยผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังเช่นที่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกกลุ่ม
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ต่างยอมรับว่า กิจการเพื่อสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมิติทางสังคม และคนจานวนมาก เนื่องจากมี
เป้าหมายที่ชัดเจนในการก่อตั้งคือการแก้ไขปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การดาเนินกิจ การ
เพื่อสังคมให้ประสบความสาเร็จ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องได้รับการสนับสนุน และความ
ร่วมมือจากการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของ
Freeman (1984) ซึ่งกล่าวว่า ธุรกิจจะประสบผลสาเร็จได้ต้องสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้
เสีย คือ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน ผู้ออกเงิน (ผู้ถือหุ้น ธนาคาร และผู้มีเงิน) เรียกว่าผู้มีส่วนได้เสีย
โดยต้องสร้างคุณค่าด้วยความรับผิดชอบ ดูแลสิ่งแวดล้อม หรือการทาการใด ๆ ที่ที่ทาให้โลกเป็นที่
น่าอยู่ ทั้งนี้แนวคิดทางธุรกิจ คุณธรรม ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต้องดาเนินการไปพร้อมกัน
เพราะผู้มีส่วนได้เสียคือ กลุ่มและบุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อหรือได้รับผลกระทบจากความสาเร็จของ
ภารกิจขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ Post el al. (2002) ที่กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคลหรือ
กลุ่มซึ่งมีผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจขององค์การ นโยบาย และการปฏิบัติ
เช่นเดียวกับ Jonker & Foster (2005) ได้กล่าวว่า ความต้องการกาไรสูงสุดของผู้ถือหุ้นจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากความพอใจและการตอบสนองความต้องการบางอย่างของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่นๆ แม้บริษัทจะพยายามที่จะให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกลุ่มที่คานึงถึงเป็นอันดับแรก
ได้สาเร็จ แต่การทาเช่นนั้นจะนาไปสู่การกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
ข้อค้นพบจากผลการศึกษาครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Dees (1998) กล่าวถึง
คุณลักษณะของผู้ประกอบการเพื่อสังคมว่า มีส่วนในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ประชาชนและทรัพยากร
ซึ่งทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางสังคมในการจัด การกับปัญหา สร้างคุณค่าสาธารณะ รวมทั้ง
แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของการรับผิดชอบอย่างสูงต่อสาธารณะและผลลัพธ์ที่ถูกสร้างขึ้น และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สฤนี อาชวานันทกุล (2553) ที่กล่าวว่า กิจการเพื่อสังคมเป็นกิจการที่มี
พันธกิจหลักในการช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกของปัจจัยพื้นฐาน
คานึงถึง สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลั ก มีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจระดับเล็ก
(Micro economic) และกิจกรรมในพื้นที่ไร้ตลาดไปจนถึงตลาดโตเร็ว สร้างผลตอบแทนด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม มีการประสานประโยชน์ของทุกฝ่าย ได้แก่ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน
เพื่อสร้างคานงัดสาคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ข้อค้นพบดังกล่าวมิใช่จากัดเฉพาะแต่ในงานวิจัย
ครั้งนี้ แต่พบในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ อาทิ งานวิจัยของ Nielsen (2012) ที่
ศึกษาเรื่อง Networks for social enterprise : Applying a systems perspective to case studies in Latin
America พบว่า ปัจจัยสาเร็จในการประกอบการเพื่อสังคม ได้แก่ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม และการจัดการ
ความรู้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะ
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ผู้นาที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า
ภาวะผู้นามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์องค์การผ่านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรั บผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์การ และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์การมีอิทธิพลทางตรงต่อภาพลักษณ์องค์การ
กล่า วโดยสรุป องค์ ค วามรู้ใ หม่ที่ ค้ นพบจากการศึกษาครั้งนี้ คือ กิ จการเพื่ อสังคมเป็น
กระแสการดาเนินธุรกิจแนวใหม่ที่ได้รับความนิยม ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการเพื่อสังคมที่
คานึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการ
พิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ และยังเป็นปัจจัยที่สาคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์ การให้ดูน่าเชื่อถือทาให้ไ ด้รับการสนับสนุนจากลูกค้าผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเพื่ อสังคม
กลายเป็นกระแสการดาเนินธุรกิจแนวใหม่ของโลก ดังจะเห็นได้จาก Bill & Melinda Gates
Foundation (1999) ที่กล่าวถึง บิลล์ เกตส์ (Bill Gates) นักธุรกิจชาวอเมริกัน และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง
บริษัทไมโครซอฟท์ที่ให้ความสาคัญกับกิจการเพื่อสังคม โดยการก่อตั้งมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์
(Bill & Melinda Gates Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิเอกชนหรือส่วนบุคคลที่ มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ
เพื่อปรับปรุงการบริหารสุขภาพและลดความยากจนทั่วโลก และขยายโอกาสทางการศึกษาและการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อนาเงินบริจาคที่ได้มาทาการบริหาร และ
นาดอกผลไปใช้เพื่อการกุศลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ สาหรับประเทศไทย กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการ
กิจการเพื่อสังคม โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์เป็นกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ และพร้อมที่
จะให้การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม เพียงแต่ขาดความรู้ความเข้าใจในกิจการเพื่อสังคม และเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งหากผู้บริโภคเข้าในหลักการและวัตถุประสงค์ของกิจการเพื่อสังคม และความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์มากขึ้น ยิ่งทาให้กิจการเพื่อสังคม โดยเฉพาะด้านอาหารอินทรีย์ได้รับความสนใจและ
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
นโยบายของภาครัฐ จากผลการศึกษาที่พบว่า นโยบายของภาครัฐถือว่ามีบทบาทสาคัญมาก
ต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการเพื่อสังคม ให้ สามารถ
ด าเนิ น การได้ ส ะดวกและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง เช่ น ที่ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ทุ ก กลุ่ ม ต่ า งยอมรั บ ว่ า
คุณลักษณะที่พึงพัฒนาในแง่ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม ควรมุ่งเน้นไปที่การ
ส่งเสริมประสิทธิผลในประเด็นของการที่ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ในลักษณะที่เป็นการลงทุนจากภาครัฐอย่างแท้จริง ไม่ใช่การให้เงินเพื่อใช้แล้วหมดไปในระยะสั้น
และภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆ ได้แ ก่ การมีเงินทุนตั้งต้นสาหรับผู้ประกอบการราย
ใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจ การช่วยเหลือในการเข้าถึงเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่า โดยใช้หลักทรัพย์ค้า
ประกันน้อย การลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการสังคม รวมถึงการยกเว้นภาษีนิติบุคคลให้กับนัก
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ลงทุนทางสังคม และการสร้างระบบตลาดคุณภาพ นอกจากนั้น ภาครัฐร่วมมือกับผู้ประกอบการใน
การเข้าไปสนับสนุนชุมชน โดยเป็นผู้เปิดทางให้ หรือภาครัฐโดยหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพ และขอ
ความร่วมมื อไปยั งหน่วยงานอื่น ซึ่งลัก ษณะในกระบวนการสนับสนุนของภาครัฐควรทาอย่ าง
ต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลา อาจลดขนาดของโครงการลงมาเพื่ อให้สามารถดาเนินการสนับสนุนได้
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อสังคมของภาครัฐจึง
มีความสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการของกิจการเพื่อสังคม ดังงานวิจัย
ของ พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง บทบาทของซีเอสอาร์และวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการ
แก้ปัญหาสังคม พบว่า การดาเนินการทางด้านซีเอสอาร์ในภาคส่วนต่าง ๆ นั้น มีผู้เกี่ยวข้องมากมาย
ที่มีบทบาทที่แตกต่างและเสริมแรงกัน เมื่อพิจารณาในภาคสาธารณะผู้เกี่ยวข้องคือหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานสาธารณะเอกชนที่ตั้งตามกฎหมายพิเศษ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีบทบาทหลักคือการสร้างคุณค่าสาธารณะและ
วางมาตรฐานหรือแนวทางรับผิดชอบต่อสังคมในวงการที่เกี่ยวข้อง ส่วนภาคเอกชนทาหน้าที่ในการ
สร้างคุณค่าเอกชน คือความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นและสร้างคุณค่าร่ วมกับสังคม สุดท้าย คือ ภาค
ประชาชนซึ่งมีผู้เล่นหลักคือประชาชน ตลอดจนมูลนิธิ สมาคม และชมรมต่าง ๆ ซึ่งทาหน้าที่ในการ
สร้างคุณค่าสังคมร่วมกับภาคเอกชน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิศเรศ ศันสนีย์ วิทยกุล
(2556) ศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมโดยใช้ ตัวแบบเครือข่าย
นโยบาย พบว่า สานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เป็นหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์
ในการกาหนดทิศทางและผลักดันนโยบายส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ซึ่งมีการดาเนิน
นโยบายมายาวนาน และเป็นรูปธรรมด้วยแนวคิดเชิงการปฏิรูปสังคมของสานักงานส่ งเสริมสุขภาพ
แห่งชาติ (สสส.) ที่สอดคล้องกับรัฐบาล นโยบายนี้จึงถูกตั้งขึ้นเป็นวาระระดับชาติ ภาครัฐและสสส.
มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใกล้ชิดสัมพันธ์ และเอื้อให้นโยบายส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้น
โดยมีพื้นฐานความสนใจร่ วมกันและการประสานผลประโยชน์ ระหว่างกัน วิธีการสร้ างเครือข่าย
การทางานของ สกส. มีความเกี่ยวข้องกับหลักการ และวิธีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ที่คานึงถึง
หลักประสิทธิภาพสูงสุดขององค์ การ อย่างไรก็ตาม นโยบายกิจการเพื่อสังคม ยังต้ องการปัจจัย
สนั บ สนุ น ในหลากหลายมิ ติ ข องทุ ก ๆ ภาคส่ ว น รวมทั้ ง การสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การ
เจริญเติบโตของกิจการเพื่อสังคม และการสื่อสารคุณค่าให้เป็นที่รับรู้ และเข้าใจอย่างกว้างขวาง
นอกจากนั้น ข้อค้นพบดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา สมมิตร (2557) ที่
ศึกษาเรื่องสถานการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้บริบททุนทางสังคมในอาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ทุนทางด้านปัจจัยเครือข่ายสนับสนุนภายนอก อันได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา เป็นต้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการส่งเสริมการพัฒนากิจการ
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เพื่อสังคม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ (2558) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษากรอบ
แนวคิดเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย พบว่า ในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่ง
ได้ มี ก ารพั ฒ นากิ จ การเพื่ อ สั ง คมจนประสบผลส าเร็ จ จากการมี บ ทบาทอย่ า งแข็ ง ขั น จากการ
สนับสนุนและผลักดันของภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาหน่วยงานเฉพาะสาหรับดูแลกิจการเพื่อ
สังคม การกาหนดกลยุทธ์ระยะยาวของภาครัฐ การออกกฎหมายเฉพาะ การพัฒนานวัตกรรม การ
สร้างองค์กรตัวกลางเพื่อบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคม การจัดกองทุน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายของ
กิจการเพื่อสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ แนวทางการพัฒนากิจการเพื่อสังคมใน
ประเทศไทย ควรมีการพัฒนาแหล่งเงินทุนทั้งตลาดเงิน และตลาดทุน โดยเฉพาะกิจการเพื่อสังคมที่
ตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศไทย ทั้งนี้ ภาครัฐควรเป็นผู้ริเริ่มโดยทากิจกรรมเพื่อสังคมต้นแบบเพื่อให้องค์ก ารต่างๆ
ได้ นาไปประยุ ก ต์ใ ช้ ก าหนดมาตรการส่ง เสริ ม การลงทุน เช่ น การให้ สิท ธิ ประโยชน์ด้ า นภาษี
ตลอดจนการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อพัฒนากิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Wronka (2013) ที่ศึกษาเรื่อง Analyzing the success of social enterprises –
critical success factors perspective พบว่า ภาวะความเป็นผู้นาที่แข็งแกร่ง แรงบันดาลใจและความ
มุ่งมั่นของพนักงาน สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายและข้อบังคับที่เกื้อกูล ความน่าสนใจและชั ดเจน
ของกรอบความคิดใหม่ๆ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ลักษณะที่ดีของการให้บริการ การ
ร่วมมือกับภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทุนทางสังคม (Social capital) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
และความยั่งยืนทางการเงิน เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จในการประกอบกิจการเพื่อสังคม
องค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบในประเด็นนโยบายของภาครัฐคือ แนวคิดกิจการเพื่อสังคมเป็น
เรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยได้ไม่นาน ดังนั้น จึงเป็นการยากสาหรับผู้ประกอบการในการ
เริ่มต้นธุรกิจที่จะสามารถฝ่าฟันปัญหาต่างๆ เพียงลาพังได้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบ
ความสาเร็จจากการดาเนินธุรกิจ เนื่องจากขาดกาลังใจ และความรู้ทางการบริหารจัดการธุรกิจ อีกทั้ง
ขาดการเข้ า ถึง แหล่ง เงิ นทุ น การสนับสนุนจากภาครัฐ จึง ถือเป็นปัจจัย ที่ ส าคัญอย่ างยิ่ งที่จะช่ว ย
ผู้ประกอบการก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ โดยเฉพาะกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ที่
มี ต้ น ทุ น การผลิ ต สูง ไม่ ส ามารถปล่อ ยให้ เ ป็น ไปตามธรรมชาติ ไ ด้ จาเป็ น ต้ องอาศั ย กลไกการ
สนั บ สนุ น จากภาครั ฐ โดยการออกนโยบายสนั บ สนุ น ด้ า นเงิ น ทุ น การลดหย่ อ นภาษี ใ ห้
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการสร้างระบบตลาดคุณภาพ ซึ่งแนวทางในการออกนโยบายของ
ภาครัฐที่มีประสิทธิผลและตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ควรเป็นแนวทางที่
ภาครัฐรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาส่งเสริมในเชิงนโยบายที่
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ช่วยแก้ ปัญหาได้ตรงจุด และเป็ นเครื่องมือทางนโยบายที่ เหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตของ
กิจการเพื่อสังคมต่อไป
กล่าวโดยสรุป องค์ความรู้ใหม่ที่คน้ พบจากการศึกษาครั้งนี้ คือ คุณลักษณะประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมให้ประสบความสาเร็จ ซึ่งผู้ประกอบการเพื่อ สังคมจาเป็นต้องมี
การประเมินความสาเร็จขององค์การจากผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการมีเป้าหมายและภารกิจ
ทางสั ง คมที่ ชั ด เจนในการช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หา และเปลี่ ย นแปลงสั ง คมไปในทางที่ ดี ขึ้ น
ประสิทธิผลเกิดจากผู้นาที่มุ่งเน้น การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และ
บริการ อาทิ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยี
การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และ
บริการ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ ประสิทธิผลของกิจการเพื่อสังคมยัง
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของคนจานวนมาก ยิ่งผู้ประกอบการเพื่อสังคมเปิดโอกาสให้คนจานวน
มากเข้ามาบรรลุเป้าหมายร่วมกันมากเท่าใด โอกาสที่กิจการเพื่อสังคมจะประสบความสาเร็จย่อม
มากขึ้นไปเท่านั้น นอกจากนั้น คุณลักษณะประสิทธิผลที่สาคัญคือ การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นการลง
มือปฏิบัติจริง องค์การควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สั่งสมประสบการณ์จากการได้สัมผัสกับปัญหา
ที่แท้จริงในขณะลงมือปฏิบัติงาน และสังเกตการทางานของพนักงานที่มีความชานาญ (On the job
training) และควรมุ่งเน้นนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ในการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกิจการเพื่อสังคม อาทิ โครงการฝึกอบรมระบบการ
รับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory guarantee systems: PGS) ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือของ
เกษตรกรผู้ผลิตรายย่อย ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในการสร้างมาตรฐานและการให้หลักประกัน
ด้านคุณภาพร่วมกัน อาทิ การดูแลคุณภาพร่วมกันในตลาดสีเขียวตามที่ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
สลับซับซ้อนของระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยองค์ก ารอิสระ ดังจะเห็น
ได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการเพื่อสังคมที่คานึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ และยังเป็น
ปัจจัยที่สาคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การให้ดูน่าเชื่อถือทาให้ได้รับการสนับสนุนจาก
ลูกค้าผู้ใช้บริการมากขึ้น ซึ่งหากผู้บริโภคเข้าในหลักการและวัตถุประสงค์ของกิจการเพื่อสังคม และ
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ยิ่งทาให้กิจการเพื่อสังคม โดยเฉพาะด้านอาหารอินทรีย์ได้รับ
ความสนใจและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้น การดาเนินกิจการเพื่อ
สังคมให้มีประสิทธิผลจาเป็นต้องอาศัยกลไกการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะการออกนโยบาย
สนับสนุ นด้านเงินทุน การลดหย่ อนภาษี ใ ห้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และการสร้างระบบตลาด
คุณภาพ ซึ่งแนวทางในการออกนโยบายของภาครัฐที่มีประสิทธิผลและตรงตามความต้องการของผู้
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มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ควรเป็นแนวทางที่ภาครัฐรับฟัง ปัญหาที่แท้จริงจากผู้ประกอบการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ซึ่ง
จะนาไปสู่การพัฒนาส่งเสริมการเจริญเติบโตของกิจการเพื่อสังคมต่อไป
5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาข้อเสนอแนะจากการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ข้ อ เสนอแนะในเชิ ง การบริ ห ารจั ด การ ข้ อ เสนอแนะในเชิ ง นโยบาย และข้อ เสนอแนะในการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะในเชิงการบริหารจัดการ
1) ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารจัดการ
ทางด้านการผลิต และการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต อาทิ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นอุปกรณ์การผลิต เงินทุน การสนับสนุนความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เก็บ
ได้นานขึ้น และมีมูลค่ามากขึ้นเมื่อต้องแข่งขันกับสินค้าทั่วไปในตลาดปกติ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ในรูปแบบที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต การสร้างหลักประกันทางการตลาด ได้แก่ การรับซื้อ
ผลิตภัณฑ์ การจัดหาตลาดเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางในการจาหน่ายผลผลิต โดยอาจเป็นตลาดระบบ
สมาชิก และมีการรวมกลุ่มของผู้ผลิต เป็นต้น
2) ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ควรมุ่งเน้นการหารูปแบบการสร้างนวัตกรรมในการทา
ธุรกิจ (Innovative Model) ที่ประกอบไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมกับความรู้ทางการ
บริหารจัดการในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเสริมทักษะความรู้ทางการบริหารจัดการ และวิสัยทัศน์ใน
ส่วนที่ผู้ประกอบการขาด อาทิ การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการดาเนินธุรกิจ การหาหุ้นส่วน การ
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ขอคาแนะนา และปรึกษาหารือกัน
3) การตั้งเป้าหมายของกิจการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคมควรมีการตั้งเป้าหมาย
ระยะยาว และควรมีการแบ่งทอนเป้าหมายลงมาให้มีระยะเวลาที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้คนจานวน
มากขึ้นเข้ามาร่วมแบ่งปันและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน สาหรับการดาเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจาเป็นต้ องมีเครื่องมือทางธุรกิจในการชี้วัดผลสาเร็จว่าการดาเนินธุรกิจ
ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
4) ในการจะบรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์การทางสังคม ซึ่งหมายถึงความสามารถใน
การแก้ไขปัญหาสังคมที่กิจการเพื่อสังคมได้ตั้งเป้าหมายไว้ ผู้ประกอบการเพื่อสังคมควรมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนในระยะยาว และมีการติดตามผล เข้าไปพบปะพูดคุย กับชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากคนในชุมชน อันจะส่งผลให้ เกิดความ
ยั่ ง ยื น ในการเข้ า ไปแก้ ไ ขปั ญ หาสั ง คม นอกจากนั้ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
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(Participatory action research : PAR) เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาและแก้ปัญหาของชุมชนโดยคนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวิจัย เป็นการแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพในการ
ได้มาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างได้ผล
5) ในการประกอบการเพื่อให้องค์ก ารอยู่ รอด ผู้ประกอบการเพื่ อสังคมควรให้
ความส าคั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
ผู้ป ระกอบการเพื่ อสั ง คมส่ วนใหญ่ ยั ง ติด อยู่ กั บ ความเชื่ อทางด้ านสัง คมซึ่ง ขัด แย้ งกั บความเชื่ อ
ทางด้านธุรกิจ อาทิ ความเชื่อว่าการทากาไรเป็นเรื่องไม่ดี เป็นการเอาเปรียบผู้อื่น และการบวกราคา
ต้นทุนเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคที่จะต้องแบกรับ เป็นต้น
6) ความเชื่อและค่านิยมในการทาเกษตรอินทรีย์ของผู้นาองค์การ ซึ่งมุ่งเน้นแต่ในเรื่อง
ของอาหารปลอดสารพิษ และสุขภาพที่ดีจนเกินไป อาจทาให้ผู้นาองค์การมองข้ามความสาคัญของ
ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม
ด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ดังนั้น ผู้ประกอบการเพื่อสังคมควรให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม
แลกเปลี่ยนความรู้ที่มุ่งเน้นความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง มีการทาวิจัยต่างๆ ทุกปี และมีการ
จัดโครงการฝึกอบรมที่ประยุกต์กับของจริงมาใช้ อาทิ โครงการที่มีการตลาดนา การฝึกลงปฏิบัติเพื่อ
นาผลผลิตไปใส่ในตลาดเพื่อให้ถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น
7) ในประเด็นของการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในตลาด ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมประสิทธิผลในประเด็นของการกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภค อาทิ การให้
ทดลองชิมสินค้าตัวอย่าง การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ถึง ประโยชน์ของอาหารอินทรีย์ แหล่งที่มาของ
วัตถุดิบ โดยการแสดงด้วยภาพ แผ่นพับ (Brochure) แสดงถึงกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้บริโภคได้
เห็นภาพ เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค การนานวัตกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในการขยาย
ตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้เป็นรู้จักมากขึ้น การฝึกอบรมบุคลากรในขณะปฏิบัติงาน (On the
job training) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะการขายเพิ่มขึ้น และมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
อินทรีย์ (Product knowledge) การปรับปรุงการประชาสัมพั นธ์ในลักษณะของการมีป้ายหน้าร้าน
และการปรับปรุงการจัดวางสินค้าภายในร้านให้สวยงาม เป็นหมวดหมู่
8) ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ควรมุ่งเน้นในการส่งเสริมประสิทธิผลในประเด็นของการ
เพิ่มมูลค่าทรัพยากรมนุษย์ ให้กับองค์การ อาทิ การฝึกอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร
และเพิ่มทักษะการทางานให้มีประสิทธิภาพ การสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจการเพื่อสังคมตั้งแต่
กระบวนการคั ด สรรพนั ก งาน การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ใน
กระบวนการบริหารจัดการ การเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ เชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักใน
วงการธุรกิจที่ทา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร รวมถึงควรมีการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วน
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ร่วมรับผิดชอบในการทากิจกรรม เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1) ภาครัฐควรมีการออกนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการเพื่อ
สัง คมที่ ชัดเจน และเป็นรูป ธรรม ซึ่งลัก ษณะในกระบวนการสนับสนุนของภาครัฐควรทาอย่ าง
ต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลา โดยอาจมีการประสานงาน และติดตามผลการทางานร่วมกับสานักงาน
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เพื่อติดตามผลการดาเนินการตามนโยบาย หรืออาจเป็น
การลดขนาดของโครงการลงมา เพื่อให้สามารถดาเนินการสนับสนุนได้ และมีความต่อเนื่องในการ
นานโยบายไปปฏิบัติ
2) ภาครัฐควรศึกษาในเรื่องกิจการเพื่อสังคม และปรับปรุงเชิงนโยบาย ในการส่งเสริม
การลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคม และภาครัฐควรเป็นผู้ที่ทาหน้าที่คอยช่วยเหลือในการทาให้
ผู้ประกอบการสังคมเข้าถึงสิท ธิประโยชน์ที่พึงจะได้ มากกว่าที่จะเข้าไปกากับดูแล อาทิ การมี
เงินทุนตั้งต้นสาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่เริ่มต้นธุรกิจ การช่วยเหลือในการเข้าถึงเงินทุนใน
อัตราดอกเบี้ยที่ต่า โดยใช้หลักทรัพย์ค้าประกันน้อย การลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบกาอรสังคม
รวมถึงการยกเว้นภาษีนิติบุคคลให้กับนักลงทุนทางสังคม และการสร้างระบบตลาดคุณภาพ โดยการ
กาหนดให้การซื้อของจากกิจการที่ได้รับการรับรองฐานะเป็นกิจการเพื่อสังคม และการจัดซื้อจัดจ้าง
กับภาคเอกชนได้ในราคาสูงกว่าราคากลาง และสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น
3) ภาครัฐควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่แท้จริงในการทาเกษตรอินทรีย์และปรับปรุงเชิง
นโยบายในการสร้างโอกาสสาหรับผู้ผลิตที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ผลิตด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยยกระดับผู้ผลิตที่ยากจนและขาดความ
มั่นคงทางรายได้ให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ นโยบายการสนับสนุนการสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต การเก็บ
ภาษีเกษตรเคมี การยกเว้นภาษีเกษตรอินทรีย์ การสร้างระบบตลาดที่มีคุณภาพ การให้ความรู้ทางการ
ผลิตการแปรรูปให้แก่ผู้ผ ลิต ตลอดจนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในส่วนของการตลาด และการรับรอง
มาตรฐานเพื่อการส่งออก เป็นต้น
4) ภาครัฐควรมีการรณรงค์ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ เพื่อการสร้างความ
รับรู้ การเรียนรู้ของประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการปลูกฝังจิตสานึกของการ
รับ ผิด ชอบต่อ สั ง คมให้ กั บ เด็ ก และเยาวชนในสั งคม ผ่ านการสื่อ สารสาธารณะและการพั ฒ นา
หลั ก สู ต ร อาทิ การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ เกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเ ป็ น
ความหมายของเกษตรอินทรีย์ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคอาหารอินทรีย์ และความเข้าใจ
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เกี่ยวกับหน่วยงานและตราในการรับรองมาตรฐานที่มีอยู่หลากหลาย เป็นต้น นอกจากนั้น ควรมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคิดในเรื่องกิจการเพื่อสังคม การกาหนดนิยาม ความหมายของกิจการ
เพื่อสังคมให้ชัดเจน และการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อสอดแทรกแนวคิดกิจการเพื่อ
สังคมลงไปในหลักสูตร
5) ภาครัฐบาลควรเพิ่มบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางรูปแบบการสนับสนุน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม อาทิ การร่วมมือกับผู้ประกอบการในการเข้าไปสนับสนุนชุมชน โดยเป็นผู้
เปิดทางให้ การที่ภาครัฐโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพในการดาเนินงาน และขอความ
ร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น การที่ภาครัฐสนับสนุนการรวมกลุ่มของภาคเอกชนที่มีความรู้เกี่ยวกับ
กิจการเพื่อสังคม และจัดตั้งเป็นบริษัท SE for SE ขึ้นซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนการ
ประกอบการเพื่อสังคม และการทางานกับองค์การตัวกลางที่ทาหน้าที่สนับสนุนกิจการเพื่อสังคมที่มี
อยู่แล้ว เป็นต้น นอกจากนั้น ในการประชุมกาหนดนโยบาย ภาครัฐบาลควรเปิดกว้างรับฟังปัญหาที่
แท้จริงจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
6) ภาครัฐควรสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มของกิจการเพื่อสังคมใน
ประเทศไทย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ อานาจต่อรอง และ
ช่องทางการเข้าถึงตลาดของเครือข่าย อาทิ การจัดตั้งศูนย์กลางในการให้ข้อมูล สนับสนุน และ
เชื่อมโยงเครือข่าย และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล เอกชน นักลงทุน และ
ผู้ประกอบการ หรืออาจเป็นการที่ภาครัฐกาหนดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
ทางานร่วมกัน และมีการกากับกันเอง เป็นต้น
5.3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
1) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป อาจศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการของกิจการ
เพื่ อสัง คมทางด้ า นอื่ นๆ อาทิ ทางด้านการเรีย นรู้และสถาบันการศึ ก ษา ทางด้านการบริก ารสื่ อ
สิ่งพิมพ์ ทางด้านโรงแรมและรีสอร์ท และทางด้านร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อศึกษาคุณลักษณะเฉพาะ
และคุณลักษณะร่วมของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล ภายใต้บริบทการบริหารจัดการที่แตกต่าง
กันในแต่ละอุตสาหกรรม
2) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป อาจศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบกรณีศึกษาของกิจการเพื่อ
สังคมที่ประสบความสาเร็จจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะ
ของการบริหารจัดการว่า มี ความแตกต่างกั นมากน้อยเพีย งไร ภายใต้บริบทการบริหารจัดการที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพื่อสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณลั กษณะเด่น
และแก้ ไขคุ ณลักษณะด้อยด้า นการบริหารจัดการของกิจการเพื่ อสังคมที่เป็นกรณีศึก ษาได้อย่าง
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เหมาะสมและชัดเจน
3) การศึกษาวิ จัยครั้งต่อไป อาจศึก ษาเกี่ ยวกับ ปัจจัย สาคัญที่ ทาให้กิจการเพื่ อสังคม
ประสบความสาเร็จ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดาเนินกิจการเพื่อสังคม เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาต้นแบบของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย และเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในประเทศไทยต่อไป
4) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป อาจศึกษาและวิเคราะห์ ถึงปัจจัยแวดล้อมและเงื่อนไขที่
ส่งเสริมการดาเนินกิจการเพื่อสังคมให้ประสบผลสาเร็จ เพื่อให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมสามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน
5) การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป อาจศึกษาเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ หรือธรรมมาภิบาลใน
การกาหนดนโยบายสาธารณะของภาครัฐ การนานโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน

