ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์
1. แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์
ชื่อ………………………………………………………ตาแหน่ง……………………………….………
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน………….…………………………………………….………..
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………….....………..
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
1. ท่านคิดว่า “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ”
ในความคิดเห็นของท่านมีลักษณะเป็นอย่างไร และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1.1 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การของท่านทางเศรษฐกิจ ความอยู่รอด และ
การเจริญเติบโต (ผลประกอบการที่ผ่านมา และการขยายช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ)
เป็นอย่างไร
1.2 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การของท่านทางสังคม การคานึงถึงผู้ผลิต
วัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม (มีกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนาสังคม การจ้างงาน
การสร้างอาชีพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน) เป็นอย่างไร
1.3 ท่านคิดว่าความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและทางสังคมขององค์การ
ท่านในปัจจุบันนี้ บรรลุแล้วหรือไม่ เพียงใด ถ้ายังไม่ ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคคืออะไร หากจะให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปด้วยวิธีใด
1.4 ในทัศนะของท่าน มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้เกิดประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ และท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มากที่สุด
มิติที่ 2 มิติด้านภาวะผู้นา
1. ท่านคิดว่าภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
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2. ปั จจุบันลัก ษณะของผู้นาองค์ก ารท่านเป็นอย่างไร และท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ใ นปัจจุบันนี้
เกิดขึ้นในองค์การท่านหรือไม่เพียงใด ถ้ายังไม่เกิด ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคคืออะไร หากจะให้สิ่ง
เหล่านี้เกิดได้ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปด้วยวิธีใด
2.1 ท่านคิดว่าการที่องค์การกิจการเพื่อสังคมมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี
และการหาวิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น เอื้ออานวยต่อ
ประสิทธิผลขององค์การกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
3. ปัจจุบันลักษณะของผู้นาองค์การท่านเป็นอย่างไร และท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันนี้
เกิดขึ้นในองค์การท่านหรือไม่เพียงใด ถ้ายังไม่เกิด ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคคืออะไร หากจะให้ สิ่ง
เหล่านี้เกิดได้ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปด้วยวิธีใด
3.1 ท่านคิดว่าการที่องค์การกิจการเพื่อสังคมมีการกาหนดเป้าหมายระยะยาวในการ
ดาเนินธุรกิจ มีการดาเนินงานตามพันธกิจทางสังคมที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ มีความต่อเนื่องของการผลิต
สินค้าและบริการ และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลการลงมือปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์การ เอื้ออานวย
ต่อประสิทธิผลขององค์การกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
มิติที่ 3 มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ
1. ท่านคิดว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 ในประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของ
บุคลากรในกิจการเพื่อสังคม การฝึกอบรมพนักงานในองค์การของท่านเป็นอย่างไร และวัฒนธรรม
ดังกล่าวเอื้ออานวยต่อประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด มีปัญหาและอุปสรรค
อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
2.2 ในประเด็น วัฒนธรรมทางการกระทา การแลกเปลี่ย นความรู้โดยการปฏิบัติใ น
รู ป แบบชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ใ นองค์ ก ารของท่ า นเป็ น อย่ า งไร และวั ฒ นธรรมดั ง กล่ า วเอื้ อ อ านวยต่ อ
ประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และมีแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
2.3 ในประเด็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากร
มนุ ษ ย์ ใ ห้ อ งค์ ก าร การฝึ ก อบรมพนั ก งาน การคั ด เลื อ กและสรรหาบุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะ ความรู้
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ความสามารถเหมาะสมกั บ ต าแหน่ง งานในองค์ ก ารของท่า นเป็น อย่ า งไร และวั ฒนธรรมดัง กล่ า ว
เอื้ออานวยต่อประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และ
มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
มิติที่ 4 มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ท่า นคิดว่าการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัด
จาหน่า ย และผู้บ ริโภค) มี ความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่ อสังคม
หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
2. ปัจจุบัน ลักษณะการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในองค์การของท่าน (ผู้ถือหุ้น
พนักงาน) เป็นอย่างไร เอื้ออานวยต่อประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาหรื ออุปสรรคที่
เกิดจากการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์การท่านหรือไม่ ถ้ามี ท่านมีวิธีการในการแก้ปัญหา
อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และในทัศนะของท่าน หากองค์การท่านมีรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีความอิสระในการดาเนินการ ใช้หลักการตัดสินใจร่วมกัน และผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ภายในองค์ ก ารสามารถรั บ รู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการบริ ห ารจั ด การ เอื้ อ อ านวยต่ อ
ประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
3. ปัจจุบัน ลักษณะการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกองค์การของท่าน (ผู้ผลิต
วัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริโภค) เป็นอย่างไร เอื้ออานวยต่อประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ อย่างไร
มีปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การท่านหรือไม่ ถ้ามี
ท่านมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และท่านคิดว่า การเปิด
โอกาสให้ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริโภค มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงกระบวนการผลิตสินค้า
อาหารอินทรีย์ มีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
มิติที่ 5 มิติด้านนโยบายของภาครัฐ
1. ท่านคิดว่านโยบายของภาครัฐมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมหรือไม่
อย่างไร เพราะเหตุใด
2. ปัจจุบัน ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบกิจการเพื่อสังคมของ
ภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การท่านหรือไม่ นโยบายและมาตรการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด องค์การท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายของรัฐอย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นเชิงนโยบายอย่างไร
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3. ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งรั ฐ และผู้ ป ระกอบการในการส่ ง เสริ ม การ
ประกอบกิจการเพื่อสังคม ท่านคิดว่าปัจจุบันการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการเพื่อสังคมมี
ความส าคั ญและส่ง ผลต่ อประสิท ธิผลขององค์ก ารท่ านหรือไม่ มี ความเหมาะสมมากน้อ ยเพี ย งใด
องค์การท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกั บประเด็นที่
กล่าวมาแล้วอย่างไร
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2. แบบสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ………………………………………………………ตาแหน่ง……………………………….………
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน………….…………………………………………….………..
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………….....………..
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
1.ท่านคิดว่า “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ”
ในความคิดเห็นของท่านมีลักษณะเป็นอย่างไร และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็ นต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1.1 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การกิจการเพื่อสังคมทางเศรษฐกิจ ความอยู่
รอด และการเจริญเติบโต โดยพิ จารณาจากผลประกอบการที่ผ่านมา และการขยายช่องทางการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ ควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
1.2 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การกิจการเพื่อสังคมทางสังคม การคานึงถึง
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากการมีกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาสังคม การจ้างงาน การสร้างอาชีพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ควรจะมีลักษณะเป็น
อย่างไร
1.3 ท่านคิดว่า หากจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและทางสังคมขององค์การ
กิจการเพื่ อสัง คม ควรจะมี วิธีการดาเนินการอย่ างไร ปัญหาและอุปสรรคที่พบคืออะไร และปัญหา
เหล่านั้นจะหมดไปด้วยวิธีใด
1.4 ในทัศนะของท่าน มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้เกิดประสิทธิผลการบริ หารจัดการ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ และท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มากที่สุด
มิติที่ 2 มิติด้านภาวะผู้นา
1. ท่านคิดว่าภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด และท่านมีประเด็นเพิ่มเติมในแง่ของประสิทธิผลด้านภาวะผู้นา
อย่างไร
2. ท่านคิดว่าการที่องค์การกิจการเพื่อสังคมมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี และการหา
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วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น มีความสาคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
3. ท่านคิดว่าการที่องค์การกิจการเพื่อสังคมมีการกาหนดเป้าหมายระยะยาวในการดาเนินธุรกิจ
มีการดาเนินงานตามพันธกิจทางสังคมที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ มีความต่อเนื่องของการผลิตสินค้าและบริการ
และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลการลงมือปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์การ มีความสาคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
มิติที่ 3 มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ
1. ท่านคิดว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด และท่านมีประเด็นเพิ่มเติมในแง่ของประสิทธิผลด้านวัฒนธรรม
องค์การอย่างไร
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 ในประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของ
บุคลากรในกิจการเพื่อสังคม ท่านคิดว่าการฝึกอบรมพนักงานในองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อ
ประสิท ธิผลขององค์ก ารกิ จการเพื่อสัง คมหรือไม่ อย่ างไร เพราะเหตุใด ปัญหาและอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นคืออะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
2.2 ในประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา ท่านคิดว่า การแลกเปลี่ยนความรู้โดยการ
ปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ ในองค์การกิจการเพื่อสังคมเป็นวัฒนธรรมที่มีความสาคัญและส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติคืออะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
2.3 ในประเด็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากร
มนุษย์ให้องค์การ ท่านคิดว่า การฝึกอบรมพนักงาน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงานเป็นวัฒนธรรมที่มีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์ การหรือไม่ อย่ างไร เพราะเหตุใ ด ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคัดเลือกและสรรหา
บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงานคืออะไร และมีแนวทางปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร
มิติที่ 4 มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ท่ า นคิ ดว่ า การบริห ารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (ผู้ถือหุ้น พนัก งาน ผู้ผลิตวัต ถุดิบ ผู้จั ด
จาหน่า ย และผู้บ ริโภค) มี ความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่ อสังคม
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หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด และท่านมีประเด็นเพิ่มเติมในแง่ของประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
2. ท่านคิดว่า การที่องค์การกิจการเพื่อสังคมมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีความ
อิส ระในการดาเนินการ ใช้ หลัก การตัดสิ นใจร่ว มกั น และผู้มีส่วนได้เสีย ภายในองค์ก าร (ผู้ถือหุ้ น
พนั ก งาน) สามารถรั บ รู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการบริ ห ารจั ด การมี ค วามส าคั ญ และส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมคืออะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
3. ท่านคิดว่า การที่องค์การกิจการเพื่อสังคมมีการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และ
ผู้บริโภค มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงกระบวนการผลิตสิ นค้าอาหารอินทรีย์ มีความสาคัญและส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิผ ลขององค์ ก ารหรื อไม่ อย่ างไร เพราะเหตุ ใ ด ปั ญหาและอุป สรรคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการ
ประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตสินค้าอาหารอินทรีย์คืออะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
มิติที่ 5 มิติด้านนโยบายของภาครัฐ
1. ท่านคิดว่านโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด และท่านมีประเด็นเพิ่มเติมในแง่ของนโยบายภาครัฐต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมอย่างไร
2. ปัจจุบัน ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบกิจการเพื่อสังคมของ
ภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การท่านหรือไม่ นโยบายและมาตรการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด องค์การกิจการเพื่อสังคมมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐอย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นเชิงนโยบายอย่างไร
3. ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งรั ฐ และผู้ ป ระกอบการในการส่ ง เสริ ม การ
ประกอบกิจการเพื่อสังคม ท่านคิดว่าปัจจุบันการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการเพื่อสังคมมี
ความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ มีความเหมาะสมมากน้อย
เพี ย งใด กิ จการเพื่ อสัง คมมี ปั ญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการอย่ างไร และท่านมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นที่กล่าวมาแล้วอย่างไร
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3. แบบสัมภาษณ์หน่วยงานราชการ
ชื่อ………………………………………………………ตาแหน่ง……………………………….………
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน………….…………………………………………….………..
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………….....………..
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
1. ท่านคิดว่า “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ”
ในความคิดเห็นของท่านมีลักษณะเป็นอย่างไร และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1.1 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การกิจการเพื่อสังคมทางเศรษฐกิจ ความอยู่
รอด และการเจริญเติบโต โดยพิ จารณาจากผลประกอบการที่ผ่านมา และการขยายช่องทางการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ ควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
1.2 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การกิจการเพื่อสังคมทางสังคม การคานึงถึง
ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อ ม โดยพิจารณาจากการมีกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาสังคม การจ้างงาน การสร้างอาชีพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ควรจะมีลักษณะเป็น
อย่างไร
1.3 ท่านคิดว่า หากจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและทางสังคมขององค์การ
กิจการเพื่ อสัง คม ควรจะมี วิธีการดาเนิน การอย่ างไร ปัญหาและอุปสรรคที่พบคืออะไร และปัญหา
เหล่านั้นจะหมดไปด้วยวิธีใด
1.4 ในทัศนะของท่าน มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้เกิดประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ และท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์มากที่สุด
มิติที่ 2 มิติด้านภาวะผู้นา
1. ท่านคิดว่าภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการ
เพื่ อสัง คมหรือไม่ อย่ า งไร เพราะเหตุใ ด และในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยงานราชการ ท่านมีประเด็น
เพิ่มเติมในแง่ของประสิทธิผลด้านภาวะผู้นาอย่างไร
2. ท่านคิดว่าการที่องค์การกิจการเพื่อสังคมมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี และการหา
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วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น มีความสาคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
3. ท่านคิดว่าการที่องค์การกิจการเพื่อสังคมมีการกาหนดเป้าหมายระยะยาวในการดาเนินธุร กิจ
มีการดาเนินงานตามพันธกิจทางสังคมที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ มีความต่อเนื่องของการผลิตสินค้าและบริการ
และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลการลงมือปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์การ มีความสาคัญและส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์การกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
มิติที่ 3 มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ
1. ท่านคิดว่าวัฒนธรรมองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด และในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยงานราชการ ท่านมีประเด็น
เพิ่มเติมในแง่ของประสิทธิผลด้านวัฒนธรรมองค์การอย่างไร
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 ในประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วมของ
บุคลากรในกิจการเพื่อสังคม ท่านคิดว่าการฝึกอบรมพนักงานในองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อ
ประสิท ธิผลขององค์ก ารกิ จการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่ างไร เพราะเหตุใด ปัญหาและอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นคืออะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
2.2 ในประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา ท่านคิดว่า การแลกเปลี่ยนความรู้โดยการ
ปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติในองค์การกิจการเพื่อสังคมเป็นวัฒนธรรมที่มีความสาคัญและส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติคืออะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
2.3 ในประเด็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากร
มนุษย์ให้องค์การ ท่านคิดว่า การฝึกอบรมพนักงาน การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงานเป็นวัฒนธรรมที่มีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์ การหรือไม่ อย่ างไร เพราะเหตุใ ด ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการคัดเลือกและสรรหา
บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งงานคืออะไร และมีแนวทางปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร
มิติที่ 4 มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ท่ า นคิ ดว่ า การบริห ารจัดการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (ผู้ถือหุ้น พนัก งาน ผู้ผลิตวัต ถุดิบ ผู้จั ด
จาหน่า ย และผู้บ ริโภค) มี ความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่ อสังคม
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หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด และในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยงานราชการ ท่านมีประเด็นเพิ่มเติมในแง่
ของประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร
2. ท่านคิดว่า การที่องค์การกิจการเพื่อสังคมมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีความ
อิส ระในการดาเนินการ ใช้ หลัก การตัดสิ นใจร่ว มกั น และผู้มีส่วนได้เสีย ภายในองค์ก าร (ผู้ถือหุ้ น
พนั ก งาน) สามารถรั บ รู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการบริ ห ารจั ด การมี ค วามส าคั ญ และส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลขององค์การหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมคืออะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
3. ท่านคิดว่า การที่องค์การกิจการเพื่อสังคมมีการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และ
ผู้บริโภค มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงกระบวนการผลิตสินค้าอาหารอินทรีย์ มีความสาคัญและส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิผ ลขององค์ ก ารหรื อไม่ อย่ างไร เพราะเหตุ ใ ด ปั ญหาและอุป สรรคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการ
ประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตสินค้าอาหารอินทรีย์คืออะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
มิติที่ 5 มิติด้านนโยบายของภาครัฐ
1. ท่ า นคิ ดว่า นโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด และในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยงานราชการ ท่านมีประเด็น
เพิ่มเติมในแง่ของนโยบายภาครัฐต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมอย่างไร
2. ปัจจุบัน ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบกิจการเพื่อสังคมของ
ภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การท่านหรือไม่ นโยบายและมาตรการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด องค์การกิจการเพื่อสังคมมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐอย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นเชิงนโยบายอย่างไร
3. ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งรั ฐ และผู้ ป ระกอบการในการส่ ง เสริ ม การ
ประกอบกิจการเพื่อสังคม ท่านคิดว่าปัจจุบันการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการเพื่อสังคมมี
ความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ มีความเหมาะสมมากน้อย
เพี ย งใด กิ จการเพื่ อสัง คมมี ปั ญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการอย่ างไร และท่านมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นที่กล่าวมาแล้วอย่างไร
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4. แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม
ชื่อ………………………………………………………ตาแหน่ง……………………………….………
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน………….…………………………………………….………..
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………….....………..
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
1. ท่านคิดว่า “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ”
ในความคิดเห็นของท่านควรมีลักษณะเป็นอย่างไร และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1.1 ในทัศนะของท่าน ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การกิจการเพื่อสังคมทาง
เศรษฐกิจ ควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรโดยพิจารณาจากผลประกอบการที่ผ่านมา และการขยายช่อง
ทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
1.2 ในทัศนะของท่าน ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางสังคมของกิจการเพื่อสังคม
การคานึงถึงผู้ผลิตวั ตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม ควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร โดยพิจารณา
จากการมีกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนาสังคม การจ้างงาน การสร้างอาชีพ และยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชน
1.3 ในทัศนะของท่าน หากจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและทางสังคม ท่าน
คิดว่ากิจการเพื่อสังคมควรจะให้ความสาคัญในเรื่องใด และท่านคิดว่าในปัจจุบันนี้ กิจการเพื่อสังคม
เหล่านี้ได้ดาเนินการในส่วนที่กล่าวมานี้เพียงไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และปัญหาเหล่านั้นจะ
หมดไปด้วยวิธีใด
1.4 ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทาให้เกิดประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ และท่านคิดว่าปัจจัยอะไรที่สาคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนองค์การให้ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและทางสังคม
มิติที่ 2 มิติด้านภาวะผู้นา
1. ท่านคิดว่าภาวะผู้นาองค์การมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการ
เพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด และท่านคิดว่ากิจการเพื่อสังคมเหล่านี้ควรให้ความสาคัญใน
ประเด็นการบริหารจัดการด้านภาวะผู้นาในเรื่องใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่ างไร ควรแก้ไขปัญหา
อย่างไร

313

2.ในทั ศ นะของท่ า น ท่ า นคิ ด ว่ า กิ จ การเพื่ อ สั ง คมมี ก ารน านวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยี อาทิ คุณภาพของสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
สังคม หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
3. ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า กิจการเพื่อสังคมมีการวางแผน และกาหนดเป้าหมาย หรือ
ทิศทางขององค์การเพื่อเป็นองค์การผู้นาด้านกิจการเพื่อสังคม หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
มิติที่ 3 มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ
1. ท่านคิดว่า ปัจจุบันนี้ ค่านิยม ความเชื่อ ขององค์การกิจการเพื่อสังคมเหล่านี้ ที่จะทาให้เกิด
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสั งคมมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ถ้ายัง
ท่านคิดว่า มีประเด็นใดบ้างในการที่กิจการเพื่อสังคมจะพัฒนาการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมองค์การ
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ควรแก้ไขปัญหาอย่างไร
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 ในประเด็นวัฒนธรรมทางความคิด ท่านคิดว่า การถ่ายทอดความรู้และค่านิยมร่วม
ของบุคลากรในกิจการเพื่อสังคม อาทิ การฝึกอบรมพนักงานในองค์การสามารถทาให้เกิดประสิทธิผล
ขององค์การกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ถ้ายังไม่มี ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคคือ
อะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
2.2 ในประเด็นวัฒนธรรมทางการกระทา ท่านคิดว่า การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ความรู้ของบุคลากรในกิจการเพื่อสังคมเป็นวัฒนธรรมที่สามารถทาให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ
กิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ถ้ายังไม่มี ท่านคิดว่าปั ญหาและอุปสรรคคืออะไร และมี
แนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
2.3 ในประเด็นวัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัตถุและทรัพยากร
มนุษย์ให้องค์การ ท่านคิดว่า บุคลากรในกิจการเพื่อสังคมเป็นบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่งงานหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ถ้ายังไม่มี ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคคือ
อะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
มิติที่ 4 มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ท่านคิดว่า กิจการเพื่อสังคมมีรูปแบบที่สนับสนุน หรือเอื้ออานวยเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริโภค) ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่ อย่างไร
เพราะเหตุใด และท่านคิดว่า ปัจจุบันนี้ กิจการเพื่อสังคมเหล่านี้ มีการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และควรแก้ไขปัญหาอย่างไร
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2. ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม
สามารถตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจให้กับบุคลากรในองค์การมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและ
อุปสรรคคืออะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
3. ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า กิจการเพื่อสังคมมีการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย
และผู้บริโภค มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงกระบวนการผลิตสินค้าอาหารอินทรีย์ มากน้อยเพียงใด มีปัญหา
และอุปสรรคคืออะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
มิติที่ 5 มิติด้านนโยบายของภาครัฐ
1. ท่ า นคิ ดว่า นโยบายของภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
2. ปัจจุบัน ท่านคิดว่านโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบกิจการเพื่อสังคมของ
ภาครัฐมีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การท่านหรือไม่ นโยบายและมาตรการดังกล่าวมี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด และท่านคิดว่ากิจการเพื่อสังคมมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐอย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นเชิงนโยบายอย่างไร
3. ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งรั ฐ และผู้ ป ระกอบการในการส่ ง เสริ ม การ
ประกอบกิจการเพื่อสังคม ท่านคิดว่าปัจจุบันการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการเพื่อสังคมมี
ความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ มีความเหมาะสมมากน้อย
เพี ย งใด กิ จการเพื่ อสัง คมมี ปั ญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการอย่ างไร และท่านมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นที่กล่าวมาแล้วอย่างไร

ภาคผนวก ข
แบบสนทนากลุ่ม
แบบสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ลูกค้าผู้รับบริการของกิจการเพื่อสังคม
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
1. ท่านประทับใจอะไรมากที่สุดต่อการให้บริการของกิจการเพื่อสังคมด้านอุสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ และ ในปัจจุบันกิจการเพื่อสังคมด้านอาหารอินทรีย์มีลักษณะเป็นอย่างไร ควรปรับปรุง และ
พัฒนาในด้านใดบ้าง
2. “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ ” ในความ
คิ ด เห็ นของท่ า นควรมี ลั ก ษณะเป็ นอย่ า งไร และท่ านมี ความคิ ดเห็น อย่ า งไรเกี่ ย วกั บประเด็น ต่า งๆ
ดังต่อไปนี้
2.1 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การกิจการเพื่อสังคมทางเศรษฐกิจ ควรจะมี
ลักษณะเป็นอย่างไร
2.2 ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทางสังคมของกิจการเพื่อสังคม การคานึงถึงผู้ผลิต
วัตถุดิบ ผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม ควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
2.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและทางสังคม ท่านคิดว่ากิจการเพื่อสังคมควร
จะให้ความสาคัญในเรื่องใด
มิติที่ 2 มิติด้านภาวะผู้นา
1. ท่านคิดว่าภาวะผู้นาองค์การในกิจการเพื่อสังคม มีความสาคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
2.ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า ภาวะผู้นาองค์การในกิจการเพื่อสังคมมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์
องค์การและความมั่นใจของลูกค้าผู้รับบริการหรือไม่อย่างไร
มิติที่ 3 มิติด้านวัฒนธรรมองค์การ
1. ท่านคิดว่า ปัจจุบันนี้ ค่านิยม ความเชื่อ ขององค์การกิจการเพื่อสังคมมีความสาคัญและส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
2. ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า ค่านิยม ความเชื่อ ขององค์การกิจการเพื่อสังคมมีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์องค์การและความมั่นใจของลูกค้าผู้รับบริการหรือไม่อย่างไร ในแง่
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 วัฒนธรรมความคิดความเชื่อ
 วัฒนธรรมทางการกระทาแบบแผนการปฏิบัติ
 วัฒนธรรมทางวัตถุ
o เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
o บุคลากร (มารยาท การพูดจา และการให้บริการของพนักงานในร้าน รวมถึง
ความรู้ในผลิตภัณฑ์ของพนักงาน)
o สินค้าและบริการ
- ผลิตภัณฑ์ชนิดใดที่ท่านให้ความสนใจในการพิจารณาเลือกซื้อมากที่สุด
เพราะเหตุใด
- บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์แปรรูปในปัจจุบัน และในการออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส วยงาม น่ า ดึ ง ดู ด ใจผู้ บ ริ โ ภคควรให้ ค วามส าคั ญ ในการ
ออกแบบในลักษณะใด อย่างไร เพราะเหตุใด
- คุณภาพผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่นามาใช้ในการแปรรูป รสชาติของ
อาหารอิ น ทรี ย์ หากมี ข้ อ ต้ อ งแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ท่ า นคิ ด ว่ า ควรมี ก ารพั ฒ นา
ในลักษะใดได้บ้าง
- ราคาของผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพราะ
เหตุใด
มิติที่ 4 มิติด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ท่านคิดว่า กิจการเพื่อสังคมมีรูปแบบที่สนับสนุน หรือเอื้ออานวยเพื่อให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้จัดจาหน่าย และผู้บริโภค) ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่ อย่างไร
เพราะเหตุใด และท่านคิดว่า ปัจจุบันนี้ กิจการเพื่อสังคมเหล่านี้ มีการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และควรแก้ไขปัญหาอย่างไร
2. ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการเพื่อสังคม
สามารถตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจให้กับบุคลากรในองค์การมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและ
อุปสรรคคืออะไร และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
3. ในทัศนะของท่าน ผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ เปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงกระบวนการผลิตสินค้าอาหารอินทรีย์ และท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
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มิติที่ 5 มิติด้านนโยบายของภาครัฐ
1. ท่ า นคิ ดว่า นโยบายของภาครัฐมีความส าคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคมหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
2. ในทัศนะของท่าน หากภาครัฐมีการรณรงค์ส่งเสริมในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการเพื่อ
สัง คม และเกษตรอินทรีย์ ท่ านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกิ จการเพื่ อสังคมด้านอุตสาหกรรมอาหาร
อินทรีย์ ประชาชน ผู้บ ริโ ภคในด้านใดบ้าง และท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ย วกับประเด็นที่ก ล่าวมาแล้ว
อย่างไร

ภาคผนวก ค
พระราชบัญญัติ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2553 แนวทางการพัฒนากิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น จาก
การที่ภาครัฐโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการประกาศแผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
พ.ศ. 2553 – 2557 และในปีถัดมาในพ.ศ. 2554 ได้มีการตราระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ซึ่งกาหนดให้มีคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อ
สั ง คมแห่ 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.) เพื่อเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการดาเนินงานตามแผนแม่บท ผ่านการสร้างสรรค์ พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่ วมมือเพื่อ
สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมจากภาคส่วนต่างๆ
สาหรับนโยบายในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.
2553 – 2557 ได้กาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. วิสัยทัศน์
การสร้างกิจการเพื่อสังคมเพื่อ
• เป็นต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
• สร้างสังคมที่มีความเท่าเทียม ยุติธรรม และมีปัญญามากขึ้น
• เกิดเครือข่ายนวัตกรรมทางสังคมอย่างกว้างขวาง
2. พันธกิจ
• สร้างการรับรู้และการเรียนรู้เรื่องกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
• พัฒนารูปแบบและขีดความสามารถของกิจการเพื่อสังคม
• พัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรสาหรับกิจการเพื่อสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ระยะเริ่มต้น (พ.ศ. 2553 – พ.ศ.
2557)
ให้คาจากัดความ และพัฒนารูปแบบ (Model) ของกิจการเพื่อสังคมที่ทุกฝ่ายยอมรับ แล้วจึง
ดาเนินการสื่อสารรูปแบบกิจการเพื่อสังคมดังกล่าวในวงกว้าง และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

319

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเป็นภาคีเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศน์ที่สนับสนุนและเกื้อกูลให้เกิด
กิจการเพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืนในสังคมไทย
4. เป้าหมาย
ระยะสั้น : 1 ปี (พ.ศ. 2553)
จัดตั้งสานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม กาหนดนิยาม และรูปแบบเฉพาะของกิจการเพื่อ
สัง คมส าหรับ ประเทศไทย ศึ ก ษาสถานการณ์ ถอดบทเรีย น และจัดทากรณีศึก ษากิ จการเพื่ อสังคม
ต้นแบบในประเทศไทย และพัฒนาเครือข่ายที่ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ
ในการขับเคลื่อน พัฒนา ประเด็นกิจการเพื่อสังคมตามแผนแม่บทนี้
ระยะกลาง : 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555)
• สังคมไทยได้รับรู้ เรียนรู้ และตื่นตัวกับเรื่องกิจการเพื่อสังคม และบทบาทของกิจการเพื่อ
สังคมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ
• กิจการเพื่ อสัง คมมี รูปแบบที่ชัดเจนตามกฎหมาย และสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
• กิจการเพื่อสังคมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรเพื่อการก่อตั้ง เติบโต ขยายขนาด
กิจการ และ/หรือ ขยายแนวคิดการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนไปยังท้องถิ่นอื่น
ระยะยาว : 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557)
เกิดกิจการเพื่อสังคมจานวนมากและหลากหลายทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น อันเป็นส่วน
สาคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีสัดส่วนกิ จการเพื่อสังคม
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% ต่อปี
5. กลุ่มเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
แผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมมีเป้าหมายกว้างครอบคลุมกิจการเพื่อสังคมจากทุกกลุ่ม
แต่มุ่งเน้นพิเศษไปยังการสร้างเสริมกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่เข้าไม่ถึงทุนและทรัพยากรจากระบบตลาด
ตามปกติ เพื่อให้กลุ่มที่ขาดโอกาสดังกล่าวสามารถเข้าถึงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มดังต่อไปนี้
• วิสาหกิจชุมชน มุ่งเน้นไปยังกลุ่มที่รวมตัวกันในชุมชนเพื่อดาเนินกิจการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ขั้น
• สหกรณ์ มุ่งเน้นไปยังกลุ่มสหกรณ์ที่ขาดโอกาส ยังไม่สามารถต่อเชื่อมกับทรัพยากรจากหน่วย
ต่างๆ โดยเฉพาะระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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• ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) มุ่งเน้นไปยังผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ที่ต้องการริเริ่ม
กิจการเพื่อสังคมในประเด็นที่หลากหลาย ทั้งในสังคมเมือง และชนบท
• องค์กรสาธารณประโยชน์ และภาคประชาชน ที่ริเริ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาต่อยอด
บริการสาธารณะของตนให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น
นโยบายการพัฒนารูปแบบ และขีดความสามารถของกิจการเพื่อสังคม
เป็นการพัฒนารูปแบบเฉพาะของกิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย มีความชัดเจน
และทุกฝ่ายยอมรับได้ และสร้างปัจจัยเกื้อหนุนที่จะทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ
ของกิจการเพื่อสังคม โดยมีแนวนโยบายในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้
• กาหนดคาจากัดความกิจการเพื่อสังคมที่เป็นกรอบกว้างๆ
• กาหนดนิยามกิจการเพื่อสังคมให้รัดกุมขึ้นและ/หรือกาหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมได้ในอนาคต
เพื่อเป็ นเงื่ อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ใ นการสนับสนุนการพั ฒนากิจการเพื่ อสังคมอย่ างเป็น
รูปธรรม
• พัฒนารูปแบบเฉพาะกิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย
• พัฒนาตัวชี้วัดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสาหรับการประเมินคุณค่าเชิงสังคมของ
กิจการเพื่อสังคม
• สร้างองค์กรตัวกลางที่หลากหลาย ผ่านการจัดตั้งองค์กรใหม่และ/หรือประสานความร่วมมือ
จากองค์กรและเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ
ให้กับกิจการเพื่อสังคม
นโยบายด้านการสร้างการรับรู้ และการเรียนรู้เรื่องกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย มีมาตรการ
ดังนี้
มาตรการที่ 1 การให้รางวัล และจัดประกวดกิจการเพื่อสังคมระดับประเทศ มาตรการที่ 2 การ
จัดสั ม มนา และการประชุ ม เกี่ ย วกั บ กิ จ การเพื่ อสั ง คม มาตรการที่ 3 การพั ฒ นาเนื้ อหาความรู้ และ
หลักสูตรการเรียนการสอน และมาตรการที่ 4 การพัฒนาฐานข้อมูล และศึกษากระบวนการเรียนรู้เรื่อง
กิจการเพื่อสังคม
ส่วนนโยบายการพัฒนารูปแบบ และขีดความสามารถของกิจการเพื่อสังคม มีมาตรการและ
แผนงานดังนี้
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มาตรการที่ 5 การพัฒนารูปแบบเฉพาะ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงานที่ 1 พัฒนารูปแบบเฉพาะกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
เป้าหมาย: ศึกษา และพัฒนารูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสาหรับองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย
พัฒนารูปแบบเฉพาะกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
• ศึกษารูปแบบ (Model) กิจการเพื่อสังคมที่มีลักษณะเฉพาะในต่างประเทศ
• พัฒนารูปแบบของกิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย ที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
แผนงานที่ 2 ดาเนินการยกร่าง/แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย: สร้างปัจจัยส่งเสริมให้การก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมสามารถทาได้ง่ายขึ้น ดาเนินการยก
ร่าง/แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการที่ 6 การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ และให้คาปรึกษาสาหรับกิจการเพื่อสังคม
แผนงานที่ 1 จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมในองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะ
เป้า หมาย: หน่วยงานกลางของรัฐให้ความช่วยเหลือ และให้คาปรึกษากับกิจการเพื่ อสังคม
โดยเฉพาะ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะกิจการเพื่อสังคมในองค์กรภาครัฐโดยเฉพาะ
แผนงานที่ 2 พัฒนาเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Incubator Center) ของมหาวิทยาลัยให้มี
เนื้อหาและศักยภาพเพื่อการบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคม
เป้าหมาย: นาเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในสถาบันการศึ กษา และเครือข่ายการศึกษาที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้กับกิจการเพื่อสังคมในประเทศอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ พัฒนาเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Incubator Center) ของมหาวิทยาลัยให้มีเนื้อหา
และศักยภาพเพื่อการบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคม
แผนงานที่ 3 ต่อยอดบริการของรัฐบาลที่มีอยู่แล้ว
เป้าหมาย: นาหน่วยบ่มเพาะ และ/หรือนโยบายอื่นๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อส่งเสริม
การสร้างศักยภาพให้กิจการเพื่อสังคม ต่อยอดบริการของรัฐบาลที่มีอยู่แล้ว
• เสริมศูนย์ข้อมูลให้คาปรึกษา และศูนย์อบรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ New Entrepreneurs
• พัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการเพื่อสังคมในโครงการต้นกล้าอาชีพ
• เพิ่มประเด็น Fair-trade ในศูนย์ข้อมูลการค้า กระทรวงพาณิชย์
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แผนงานที่ 4 เชื่อมโยงการบ่มเพาะศักยภาพของกิจการเพื่อสังคมกับโครงการ CSR ของ
ภาคเอกชน
เป้ า หมาย: ใช้ ป ระโยชน์จ ากความเชี่ ย วชาญเฉพาะขององค์ก รธุร กิ จ และงบประมาณจาก
โครงการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ในภาคธุรกิจเพื่อเป็นปัจจัยในการพัฒนาขีดความสามารถของภาคกิจการเพื่อสังคม เชื่อมโยงการบ่ม
เพาะศักยภาพของกิจการเพื่อสังคมกับโครงการ CSR ของภาคเอกชน
นโยบายการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงเงินทุน และทรัพยากร
เป็นการเน้นการสร้างช่องทางการเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรในหลากหลายรูปแบบที่ทาให้การ
เข้าถึงเงินทุนของกิจการเพื่อสังคมเท่าเทียมกับธุรกิจอื่น เพิ่มจานวนกิจการเพื่อสังคมโดยส่งเสริมให้
ภาคเอกชนสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบของกิจการเพื่อสังคม และสนับสนุนให้
ภาครัฐและภาคเอกชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการจากกิ จการการเพื่อสังคม และลงทุนในกิจการ
เพื่อสังคม โดยมีมาตรการและแผนงานดังนี้
มาตรการที่ 7 การสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม
แผนงานที่ 1 สร้างแรงจูงใจในการลงทุนในกิจการเพื่อสังคมผ่านนโยบายภาครัฐ
เป้าหมาย: สร้างสิทธิประโยชน์เพื่ อชักจูงให้บริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทขนาดกลางลงทุนเพื่อ
ตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้นเอง สร้างแรงจูงใจในการลงทุนในกิจการเพื่อสังคมผ่านนโยบายภาครัฐ
• กาหนดเป็นนโยบายสนับสนุนให้องค์กรในกากับของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ มูลนิธิ องค์กร
ภาคประชาชนบริษัทเอกชน ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้จดทะเบียน ให้ขยายธุรกิจใน
รูปแบบกิจการเพื่อสังคม
• ปรับระเบียบ/เกณฑ์ของกระทรวงการคลังเพื่อลดอุปสรรคในการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมโดย
ภาคเอกชน
• จัดทา/แก้ไขมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อ
สร้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับกิจการที่ลงทุน และ/หรือก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมในประเทศ
• เปิดช่องทางการทางานกับภาครัฐ และปรับปรุงมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเพื่อให้กิจการเพื่อ
สังคมสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม
แผนงานที่ 2 ให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจเอกชนในการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม
เป้าหมาย: เพิ่มความสะดวก และความชัดเจนในการที่บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลาง และ
รัฐวิสาหกิจจะจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้นเอง ให้ความรู้แก่ภาคธุรกิจเอกชนในการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม
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• จัดทาสมุดปกขาว (White Paper) เพื่อแนะนาให้บริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไปทุกขนาด
องค์ก รสาธารณประโยชน์ และสหกรณ์ สามารถตั้งกิ จการเพื่อสังคมขึ้นเอง เพื่อประโยชน์ที่เกื้อกู ล
ระหว่างบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม
• จัดทาข้อเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เรื่องนโยบายการตั้ง
กิจการเพื่อสังคม เพื่อเป็นการขยายกิจการโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
• จัดทาข้อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อแนะนาให้สหกรณ์ทั่วประเทศ
ก่อตั้ง และ/หรือลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เพื่อประโยชน์ที่เกื้อกูลระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
• จัดกระบวนการให้ความรู้กับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) สหกรณ์ และ
วิสาหกิจชุมชน เรื่องการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคม
มาตรการที่ 8 การพัฒนากระบวนการ กลไก และเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม
แผนงานที่ 1 สนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทุนในกิจการเพื่อสังคม
เป้าหมาย: ลดอุปสรรคในการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม
• แก้ไขระเบี ยบส านักงานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ (กลต.) ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อให้เกิดกองทุนที่ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมโดยเฉพาะ
• ให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เลือกลงทุนในกองทุนสร้างเสริมกิจการเพื่อ
สังคมที่ระยะเริ่มต้น (Start-up Stage) โดยที่ไม่มุ่งหวังผลตอบแทน สามารถนารายจ่ายส่วนนี้ไปใช้ใน
การคานวณเป็นรายจ่ายในการลดหย่อนภาษีได้ โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะครอบคลุมนักลงทุนทุก
ประเภท ได้แก่ นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน องค์กรศาสนา องค์กรสาธารณประโยชน์ ประชาชน
ทั่วไป เป็นต้น
• ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เลือกลงทุนใน
กิจการเพื่ อสังคมที่อยู่ใ นระยะเริ่ม ดาเนินการ (Incubation Stage) โดยสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะ
ครอบคลุม นัก ลงทุ นทุ ก ประเภท ได้แก่ นัก ลงทุนรายย่ อย นัก ลงทุนสถาบัน องค์ก รศาสนา องค์ก ร
สาธารณประโยชน์ ประชาชนทั่วไป เป็นต้น
• สร้างแรงจูงใจให้แก่องค์กรในกากับของรัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ สถาบันการศึกษา และ
องค์กรทางศาสนา สามารถลงทุนในกิจการเพื่อสังคม เช่น การปรับแก้ก ฏระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อแก่
การลงทุน เป็นต้น
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• ยกเว้นการการเก็บภาษีจากกาไรส่วนทุนจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) จากการลงทุน
ในกองทุนสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม สาหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน (Individual and
Institutional Investors)
แผนงานที่ 2 พัฒนากองทุนภาครัฐ
เป้าหมาย: รัฐเป็นต้นแบบให้ภาคเอกชนในการจัดตั้งกองทุน และลงทุนในการสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมในประเทศ พัฒนากองทุนภาครัฐ
• จัดทาสมุดปกขาว (White Paper) เกี่ยวกับนโยบายการปรับใช้กองทุนและสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว
ของรัฐ ระบบสหกรณ์ และหน่ว ยงานต่ างๆ เพื่ อการสร้า งเสริมกิ จการเพื่ อสั งคม และเตรี ย มหารื อ
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• พัฒนากองทุนต้นแบบเพื่อสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ โดยใช้องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ลงทุนหลัก เช่น Social Enterprise for Health Promotion Fund ที่ลงทุนโดยสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มาตรการที่ 9 การพัฒนาและส่งเสริมบริการของสถาบันตัวกลางในตลาดเงินและตลาดทุนเพื่อกิจการ
เพื่อสังคม (Development and promotion of financial intermediation and financial market
services to social enterprises)
แผนงานที่ 1 สนับสนุนให้สถาบันการเงินให้บริการทางการเงินกับกิจการเพื่อสังคม
เป้าหมาย: สร้างช่องทางการเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรจากสถาบันการเงิน โดยเฉพาะเงินทุน
ระยะยาว สนับสนุนให้สถาบันการเงินให้บริการทางการเงินกับกิจการเพื่อสังคม
• สนับสนุนให้ธนาคารเอกชนเปิดช่องทางให้กู้ยืมพิเศษเฉพาะสาหรับกิจการเพื่อสังคม โดยที่รัฐ
ให้ความช่วยเหลือด้านภาษีกับธนาคาร
• ยกเว้น/ลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยบัญชีสะสมทรัพย์พิเศษสาหรับกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับการให้
เงินกู้ระยะยาว
• ให้สิทธิพิเศษสาหรับสถาบันตัวกลางที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและทรัพยากรอื่นกับ
กิจการเพื่อสังคม
• ออกนโยบายให้ธนาคารภายใต้การกากับดูแลของรัฐ จัดสรรเงินเพื่อปล่อยกู้ให้กับกิจการเพื่อ
สังคม (Forced Lending)
• ผลักดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกระเบียบว่าด้วยการปล่อยสินเชื่อให้กับกิจการเพื่อ
สังคมในพื้นที่ที่ธนาคารดาเนินการ
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• แก้ไขเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของกลไกช่วยเหลือทางการเงินของรัฐที่ปล่อยสินเชื่อให้ธนาคาร
พาณิชย์อยู่แล้ว เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ให้กับกิจการเพื่อสังคม
แผนงานที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์และองค์กรการเงินชุมชนในฐานะสถาบันการเงินและ
กิจการเพื่อสังคม
เป้าหมาย: สร้างความแข็งแกร่งให้กับสหกรณ์และองค์กรการเงินชุมชน และเอื้อให้กิจการเพื่อ
สังคมสามารถเข้าถึงเงินทุนและทรัพยากรในระบบสหกรณ์ และระบบการเงินชุมชนได้ พัฒนาและ
ส่งเสริมสหกรณ์และองค์กรการเงินชุมชนในฐานะสถาบันการเงินและกิจการเพื่อสังคม
• แก้ไขมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้สหกรณ์สามารถนาเงิน
มาลงทุนในกิจการเพื่อสังคม
• ให้สิทธิพิเศษสาหรับสถาบันตัวกลางที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและทรัพยากรอื่นกับ
สหกรณ์และองค์กรการเงินชุมชน โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง การวางแผนทางการเงิน
และการบริหารสภาพคล่อง
แผนงานที่ 3 สร้างตลาดทุนเพื่อสังคม
เป้าหมาย: สร้างช่องทางสาหรับกิจการเพื่อสังคมในการระดมเงินทุนจากตลาดทุนในระยะยาว
สร้างตลาดทุนเพื่อสังคม
• ศึกษาเรื่องตลาดทุ นของกิ จการเพื่ อสังคมในประเทศต้นแบบ เช่น ประเทศอังกฤษ และ
สิงคโปร์ เพื่อศึกษานโยบายรัฐเรื่องการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสังคม (Social Stock Exchange)
• ทางานร่วมกับตลาดทุนที่มีอยู่แล้ว เช่น Market for Alternative Investment: MAI (ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) เพื่อศึกษาแนวทางในการให้กิจการเพื่อสังคมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใน
อนาคต
• จัดทาตลาดความรู้ ศึกษาต้นแบบของระบบที่อยากจะทาในอนาคตเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม
• ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากเครื่องมือการเงินในรูปแบบต่างๆ และ
แหล่งทุนในภาคการเงินอื่นๆ เช่น ระบบสหกรณ์
แผนงานที่ 4 ก่อตั้งองค์กรการเงินตัวกลางเพื่อบริหารจัดการการเงิน และการลงทุนในกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise Financial Intermediary Body)
เป้ าหมาย: การจัดการทางการเงิน และการลงทุนในกิจการเพื่ อสังคมเป็นไปอย่ างมืออาชีพ
โปร่งใส และมีการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการลงทุน (Investment Readiness) ก่อตั้งองค์กรการเงิน
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ตัวกลางเพื่อบริหารจัดการการเงิน และการลงทุนในกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise Financial
Intermediary Body)
• จัดตั้งองค์กรการเงินตัวกลางที่มีความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพื่อรวบรวมเงินทุน
จากองค์กรการเงินชุมชนที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน และลงทุนกลับไปในองค์กรการเงินชุมชนที่ขาดสภาพ
คล่อง
นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐ ดังกล่าวล้วนมีผลโดยตรงต่อการประกอบกิจการเพื่อสังคม
โดยจะสามารถช่ วยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และความสามารถในการแข่ ง ขัน ของกิ จการเพื่ อสั ง คม ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นในการศึกษาในมิติด้านนโยบายของภาครัฐในลักษณะของ
ปัจจัย สาคั ญในการขับเคลื่อนประสิทธิผลขององค์การ โดยกาหนดเป็นประเด็นในการศึก ษา ได้แก่
ประเด็นย่อยที่ 1 นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการประกอบการกิจการเพื่อสังคม และประเด็น
ย่อยที่ 2 การมีส่วนร่วมระหว่างรัฐและผู้ประกอบการในการส่งเสริมการประกอบการกิจการเพื่อสังคม
ซึ่งเป็นการศึกษาทั้งนโยบาย มาตรการ และบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่จะมีส่วนในการส่งเสริมการ
ประกอบการกิจการเพื่อสังคม

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างหนังสือการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
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