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บทคัดย่อ 
ตลอดปีท่ีผา่นมา การประกอบการทางสงัคม (social entrepreneurship) ได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวาง
จากภาครัฐ พอๆ กบันกัวิชาการ (Stryjan, 2006; Weerawardena&Sullivan Mort, 2006) อยา่งไรก็ตาม
การยงัไมมี่กรอบแนวคดิร่วมกนัอยา่งชดัเจน นัน่ท าให้ การนิยามความหมายได้เพิ่มขยายออกไป ดงันัน้ 
วตัถปุระสงค์แรกของเอกสารชิน้นี ้คือ การท าความชดัเจนตอ่แนวคดิเร่ือง การประกอบการทางสงัคม 
(social entrepreneurship) ผู้ประกอบการทางสงัคม (social entrepreneur) และธุรกิจเพื่อสงัคม (social 
enterprise) ผา่นการทบทวนเอกสารของฝ่ังอเมริกากบัฝ่ังยโุรป  วตัถปุระสงค์ท่ีสอง คือ พยายามจะ
ชีใ้ห้เห็นความตา่งในประเดน็ การประกอบการทางสงัคม (social entrepreneurship) ผู้ประกอบการทาง
สงัคม (social entrepreneur) และธุรกิจเพื่อสงัคม (social enterprise) ระหวา่งฝ่ังอเมริกากบัฝ่ังยโุรปและ
พยายามจะชีใ้ห้เห็นความแตกตา่งของส านกัคดิและวิถีปฏิบตั ิสดุท้าย วตัถปุระสงค์ท่ีสามของเอกสารนี ้
เพ่ืออธิบายวา่ แนวคดินีมี้ความแตกตา่งมากแคไ่หนจากการประกอบการโดยทัว่ไปหรือในทางธุรกิจ / การ
ท าธุรกิจ 
 
ค าน า 
ไมน่านนี ้การประกอบการทางสงัคมเร่ิมได้รับความสนใจอยา่งมากทัง้จากภาครัฐและนกัวิชาการ (Stryjan, 
2006; Weerawardena&Sullivan Mort, 2006)  การสนบัสนนุการด าเนินการทางสงัคมของรัฐบาลก็เพิ่ง
เร่ิมมาไมน่านนี ้ผู้ก าหนดนโยบายของทางยโุรปอ้างถึงความส าคญัของธุรกิจเพื่อสงัคม (social enterprise) 
วา่  “มิใช่มีนยัยะตวัแสดงทางเศรษฐกิจ แต่ยงัเล่นบทบาทส าคญัในการมีส่วนร่วมของพลเมืองในสงัคม 
และในการสร้างและผลิตทนุทางสงัคมโดยการจดัตัง้ อาทิ โอกาสส าหรับการท างานอาสาสมคัร ”  
(European Commission, 2003)  ประโยชน์จากการด าเนินการทางสงัคมยงัเป็นผลจากการสร้างสรรค์ของ
สมาคม องค์กรพฒันาเอกชน หรือมลูนิธิจ านวนมากท่ีสง่เสริมการประกอบการทางสงัคม อยา่ง อโชก้า 
มลูนิธิสคอล์ (Skoll Foundation) และ Ewing Marion Kauffman Foundation ในอเมริกา หรือ Canada 
Social Entrepreneurship Foundation ในประเทศแคนาดา หรือ the School for Social Entrepreneur 
ในประเทศองักฤษ หรือ the Schwab Foundation for Social Entrepreneurs ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
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เป็นต้น ในอีกด้านหนึง่ คณะวิชาธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงทัว่โลก จาก Oxford จรด Harvard,  Stanford ถึง 
Columbia ตา่งผดุศนูย์เพ่ือการวิจยัและแผนการศกึษาในด้านการประกอบการทางสงัคม จ านวนนกัศกึษา
ท่ีมีความสนใจการด าเนินการทางสงัคมท่ีเพิ่มมากขึน้ (Tracey & Phillips, 2007) ก็เป็นผลสืบเน่ืองจาก
จ านวนการแขง่ขนัประกวดแผนธุรกิจในการประกอบทางสงัคม (Brock, 2006)  ท้ายสดุ รัฐตา่งๆ ในยโุรปก็
เร่ิมสร้างกรอบกฎหมายเพ่ือการประกอบการทางสงัคม 
 
ไมต้่องสงสยัเลยวา่ ความสนใจท่ีขยายตวัในเร่ืองการประกอบการทางสงัคม สว่นหนึง่เป็นผลมาจากปัญหา
ทางสงัคมท่ีนบัวนัยิ่งมีความสลบัซบัซ้อนท่ีมากขึน้ (Johnson, 2000) นกัวิชาการบางสว่นมองวา่ น่ีคือ
หนทางท่ีจะสร้างชมุชนท่ีเป็นสขุ (Wallace, 1999) ในขณะท่ีบางทา่นเสนอวา่เป็น หนทางท่ีจะบรรเทาทกุข์
ภยัจากสงัคมทนัสมยั (Thompson et al., 2000) อยา่ง การวา่งงาน การไมเ่ทา่เทียมกนัในการเข้าถึงการ
บริการสขุภาพและการบริการทางสงัคม (Catford, 1998) ความเส่ือมโทรม ความยากจน อาชญากรรม 
การขาดแคลน การถกูกีดกนัทางสงัคม (Blackburn & Ram, 2006) รวมถึงยงัถกูพิจารณาวา่เป็นแนวทาง
รับจ้างท างานบริการทางสงัคมท่ีจะท าให้งานมีคณุภาพมากขึน้โดยไมเ่พิ่มคา่ใช้จา่ยของรัฐ (Cornelius et 
al., 2007) ยิ่งไปกวา่นัน้ การปฏิบตักิารของการประกอบการชนิดนีย้งัชว่ยท าให้ภาพการ เช่ือมตอ่ระหวา่ง
ภาคธุรกิจกบัภาครัฐชดัเจนมากขึน้ (Johnson, 2000; Wallace, 1999) โดยเป็นการประกอบธุรกิจสายพนัธ์
ผสมท่ีให้ความส าคญัของมิตทิัง้สงัคมและเศรษฐกิจ (Alter, 2004) 
 
ความเห็นร่วมๆ ข้างต้นดเูหมือนจะเข้าใจวา่การเกิดขึน้ของการประกอบการทางสงัคม (social 
entrepreneurship) และธุรกิจเพื่อสงัคม (social enterprise) เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั (Dee, 1998) อยา่งไร
ก็ตาม แตแ่นวคดินีก็้ยงัคงไมมี่ความชดัเจนในความหมาย และคลมุเครือขา่ยในขอบเขตของการศกึษา 
(Mair & Marti, 2006) การประกอบการทางสงัคม มีความหมายวา่อะไร? การด าเนินการทางสงัคมแบบใด
ท่ีเป็นการประกอบการทางสงัคม? แบบใดไมใ่ช่? โดยข้อเท็จจริง การด าเนินการทางสงัคมทัง้หมดไมไ่ด้เป็น
ตวัชีว้ดัวา่เป็นการประกอบการ ตวัอยา่งเชน่ การแบง่เงินรายได้จากองค์กรมาเพ่ือท างานทางสงัคม โดยตวั
มนัเองไมถื่อเป็นกิจกรรมของการประกอบการ ซึง่เป็นสิ่งเดียวกบัท่ีองค์กรไมแ่สวงหาผลก าไรใช้เป็น
แนวทางในการท างาน (Mair & Marti, 2004) 
 
เอกสารฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์ 3 ประการ คือ 1) ท าความชดัเจนกบัแนวคดิเร่ือง การประกอบการทางสงัคม 
(social entrepreneurship) ผู้ประกอบการทางสงัคม (social entrepreneur) และธุรกิจเพื่อสงัคม (social 
enterprise) บนฐานการวิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมทัง้จากฝ่ังอเมริกาและยโุรป สิ่งท่ีเรารู้เก่ียวกบัการ
ประกอบการทางสงัคม (social entrepreneurship) ก็คือ การมีมิตทิางสงัคมเป็นแกนกลางของการ
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ด าเนินการท ากิจกรรมตา่งๆ  อยา่งไรก็ตาม แนวคดิหลายอยา่งดเูหมือนจะผุดขึน้ตามภมูิศาสตร์ทัง้สองฝ่ัง
ของแอตแลนตคิ ท่ีซึง่มีส านกัคดิของตนเอง มากกวา่นัน้ผู้ เขียนยงัเช่ือวา่ส านกัคดิแตล่ะแหง่ก็มีประเดน็ท่ีให้
ความสนใจแตกตา่งกนั เชน่ บางส านกัให้น า้หนกักบัเร่ืองความคดิสร้างสรรค์ในการประกอบการ บางส านกั
ให้น า้หนกัในเร่ืองกฎหมาย ดงันัน้ในวตัถปุระสงค์ประการท่ี 2 คือการระบใุห้เห็นถึงความแตกตา่งระหวา่ง
ส านกัคดิ ทัง้ในเร่ืองแนวคดิและแนวปฏิบตัิ  วตัถปุระสงค์ท่ี 3) เพ่ืออธิบายวา่ แนวคดินีมี้ความแตกตา่งมาก
แคไ่หนจากการประกอบการโดยทัว่ไปหรือในทางธุรกิจ / การท าธุรกิจ 
 
ในสว่นแรกของเอกสาร ผู้ เขียนจะน าเสนอรากฐานทฤษฎีและแนวปฏิบตัขิองการประกอบการทางสงัคมใน
ฐานะประเดน็การวิจยั ในสว่นท่ีสอง ผู้ เขียนจะน าเสนอวิธีวิทยา ท่ีจะใช้ในการจ าแนกสิ่งพิมพ์ตามเง่ือนไข
ตา่งๆ สว่นท่ีสามประกอบด้วย 2 สว่นยอ่ย สว่นยอ่ยท่ี 1 จะน าเสนอและอภิปรายผลของการทบทวน
วรรณกรรม โดยเฉพาะจดุยืนของแตล่ะส านกัคดิ วา่อะไร คือ ผู้ประกอบการทางสงัคม (social 
entrepreneurship) ผู้ประกอบการทางสงัคม (social entrepreneur) และธุรกิจเพื่อสงัคม (social 
enterprise) ใน 3 มิต ิกลา่วคือ ปัจเจก, กระบวนการ, องค์กร  สว่นยอ่ยท่ี 2 จะตอบค าถาม ถึงความ
แตกตา่งของแนวคดิการประกอบการทางสงัคม กบัการประกอบในแบบทัว่ๆ ไป (commercial 
entrepreneurship/entrepreneur/enterprise) 
 
1. รากฐานแนวคิดทางทฤษฎีและการปฏิบัตกิาร 
 
ถ้าการประกอบการทางสงัคมนัน้เพิ่งได้รับความสนใจจากนกัวิจยัในชว่งไมก่ี่ปีท่ีผา่นมา การประกอบการ
ทางสงัคมในฐานะท่ีเป็นการปฏิบตักิารก็ยอ่มมิใชข่องใหมแ่ตอ่ยา่งใด (Dearlove, 2004) ก่อนหน้านี ้
งานวิจยัในประเดน็การประกอบการทางสงัคม (Waddock & Post, 1991; Young, 1996 in Light, 2005)
เกิดขึน้ในแวดวงนกัวิชาการในปลายทศวรรษ 1990 ในสหรัฐอเมริกา (Drayton, 2002; Thompson et 
al.,2000; Dee, 1998) และในองักฤษ (SSE, 2002; Leadbeater, 1997) ในยโุรป การท าธุรกิจเพื่อสงัคม 
(social enterprise) ก็เพิ่งเร่ิมอยูใ่นความสนใจของรัฐบาล แท้จริงแล้ว ธุรกิจเพื่อสงัคม (social enterprise) 
ปรากฏเป็นครัง้แรกในอิตาลี ในปลายทศวรรษ 1980 (Defourny, 2001) นบัตัง้แตก่ลางทศวรรษ 1990 
แนวคดินีก็้ขยายตวัมากขึน้เร่ือยๆ ในยโุรป โดยเฉพาะต้องขอบคณุการท างานของ เครือขา่ยวิจยัยโุรป 
(European research network : EMES2) แตอ่ยา่งไรก็ดี นกัปฏิบตักิารด้านการประกอบการทางสงัคมก็มี

                                                           
2

 ในปี 1996 ศนูย์วิจยัในมหาวิทยาลยั และนกัวิจยัจาก 15 ประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป ได้จดัตัง้เครือขา่ยวิทยาศาสตร์ในนาม “EMES” ซึง่

ได้ท างานแผนงานวิจยัชิน้แรกในเร่ืองการผดุก าเนิดของธุรกิจเพื่อสงัคม (social enterprise) ในยโุรป 
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อยูแ่ล้วในทกุๆ แหง่ทัว่โลก (Robert & Woods, 2005) ฟอร์เรน ไนติงเกล นกับกุเบกิชาวองักฤษผู้พฒันา
คณุภาพโรงพยาบาลในชว่งสงคราม Crimean ในศตวรรษที ่19 ทีท่ าให้อตัราการเสยีชีวติลดลง จาก 40% 
เหลอื 20% , โรชาเน ่ซาฟา (Roshaneh Zafar) ผู้ก่อตัง้ Kashf Foundation ทีต่อ่สู้ เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
ในแก่ผู้หญิงในปากีสถานโดยการเปิดสถาบนัสินเช่ือระดบัยอ่ย(microcredit) นบัพนัแหง่ (Dearlove, 
2004) Fundacian Social ในโคลมัเบีย ก่อตัง้เม่ือปี 1911 โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือสร้างและน ารายได้มาใช้
เพ่ือสร้างคณุคา่ทางสงัคม (social value) (Fowler, 2000) ตวัอยา่งเหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่การประกอบการ
ทางสงัคมในฐานะ การปฏิบตักิารทางสงัคมไมไ่ด้เป็นสิ่งท่ีเพิ่งเร่ิมท ากนั การประกอบการทางสงัคมทกุวนันี ้
ล้วนได้รับอานิสงค์จากมรดกจากอดีตและการด ารงอยูข่องสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่
 
จากมมุมองเชิงวิชาการ มีผู้ เห็นด้วยจ านวนมากวา่การผดุขึน้ของงานวิจยัในประเดน็การประกอบการทาง
สงัคมแสดงให้เห็นวา่ มีความเหมือนกบังานด้านการประกอบการ (entrepreneurship) ในชว่งท่ีผา่นมา 3 
อยา่ง ได้แก่  
 
หนึง่ การวิจยัทางการประกอบการทางสงัคมยงัคงเป็นแบบ phenomenon-driven (Mair & Matri, 2006) 
ทัง้ท่ีความจริงการด าเนินการการประกอบการทางสงัคมปรากฏขึน้ก่อนหน้าทา่มกลางนกัปฏิบตัแิละการ
วิจยั โดยมืออาชีพท่ีมีประสบการณ์ 
 
สอง  สาขาการประกอบการนัน้เคยได้รับการคอ่นแคะจากคนอ่ืนๆ Bruyat and Julien (2001), Shane and 
Venkataraman (2000) วา่ไมมี่ความชดัเจนในกระบวนทศัน์  ในเอกสารการสมัมนา  ช่ือ “พวกเราก าลงัคยุ
อะไรกนัเม่ือเราพดูถึงการประกอบการ” (what are we talking about when we talk about 
entrepreneurship) Gartner (1988) ตัง้ค าถามส าคญั อยา่งเชน่ “การประกอบการได้กลายมาเป็นป้าย
แปะท่ีถกูใช้สะดวกแตมี่ความหมายในตวัเองน้อยมากใชห่รือไม่” หรือ “การประกอบการเป็นแคค่ าฮิตใช่
หรือไม ่หรือ มีลกัษณะเฉพาะท่ีสามารถระบไุด้อยา่งชดัเจนและศกึษาได้  ใชห่รือไม่” เหลา่นีน้ าเรากลบัไปสู่
ประเดน็ท่ีวา่ การประกอบการมีความเฉพาะของตวัเองในงานวิจยัหรือมีหลกัวิชาเป็นฐานในการวิจยั (Acs 
& Audretsch, 2003)  หรือไม ่ ค าถามในท านองเดียวกนันีก็้มีตอ่การประกอบการทางสงัคมท่ีเป็นอยูใ่นทกุ
วนันีเ้ชน่กนั ดงันัน้ด้านหนึง่ก็นา่เสียดายกบัการขาดกระบวนทศัน์ท่ีเดน่ชดัในสาขาการประกอบการทาง
สงัคมซึง่น าไปสูก่ารนิยามความหมายมากมาย (Dee, 1998) ขอบเขตของสาขาการประกอบการทางสงัคม 
กบัสาขาวิจยัอ่ืนๆ อยา่ง เศรษฐกิจสงัคม (social economy) หรือ ภาคประชาชน/ภาคสาธารณะ (third 
sector) ก็ยงัเป็นท่ีคลมุเครือ (Mair & Matri, 2006, p.36) ความคลมุเครือนีน้ ามาซึง่ค าถามท่ี Acs et 
Audretsch (2003) ถามมาแล้ววา่ การประกอบการ (ทางสงัคม) ได้สถาปนาตวัเองจนมีความชดัเจนใน
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ฐานะสาขาการวิจยัแล้วหรือ? (Mair & Matri, 2006) หรือ ยงัอยูบ่นฐานคดิในสาขาวิชาอ่ืน? Dees และ 
Battle Anderson (2006) ได้ตัง้ข้อสงัเกตท่ีนา่สนใจวา่ มมุมองแบบข้ามศาสตร์ (interdisciplinary) 
น่าจะเป็นกญุแจส าคญัในการศกึษาพฒันาการของการประกอบการ  
 
สาม การวิจยัในสาขานีย้งัคงอยูใ่นขัน้เร่ิมต้น (infancy stage) (Dees and Battle Anderson, 2006; 
Dorado, 2006) คล้ายกบัสาขาการประกอบการในหลายปีท่ีผา่นมา (Brazael et Herbert, 1999) การ
ประกอบการในศาสตร์วา่ด้วยการจดัการนัน้ถกูจดัให้มีลกัษณะของการเป็นสาขาก่อนการมีกระบวนทศัน์ 
(pre-paradigmatic field) (Verstraete & Fayolle, 2004) ปัจจบุนัการประกอบการทางสงัคมไมไ่ด้แสดง
ให้เห็นวา่มีค าอธิบายและมมุมองทางทฤษฎีท่ีมีความเดน่ชดัในฐานะของการเป็นสาขาการวิจยัหนึง่ (Dees 
and Battle Anderson, 2006) 
 
เม่ือพิจารณาการประกอบการทางสงัคมในฐานะสาขายอ่ยของการประกอบการ ก็แสดงให้เห็นถึงจดุออ่น
เชน่เดียวกนักบัการประกอบการในระยะเร่ิมต้น นัน่ท าให้พวกเราคดิวา่ ประการแรกงานวิจยัในสาขาการ
ประกอบการทางสงัคมสามารถท าซ า้จนพฒันาเป็นทฤษฎีได้เชน่เดียวกบัการประกอบการ ดงันัน้แม้วา่
ขณะนีย้งัมีปัญหาเร่ืองขาดความชดัเจนในด้านกระบวนทศัน์ท่ีสมบรูณ์ แตง่านวิจยัก็มีความก้าวหน้า และ
ปัจจบุนัก็มีกระบวนทศัน์บางอยา่งอยูแ่ล้ว อยา่ง การประกอบการในปัจจบุนัก็ได้รับการยอมรับในสาขาวิชา
การ (Bruyat & Julien, 2001) มีชมุชนวชิาการทีมี่ความส าคญัในการสร้างองค์ความรู้ (Ace & Audretsch, 
2003; McGrath, 2003) ซึง่ท าให้ สาขาการประกอบการมีความก้าวหน้าไปกวา่ขัน้เร่ิมต้นไปสูข่ัน้ก าลงั
เตบิโต 
 
ด้วยความก้าวหน้าในสาขาการวิจยัใหม ่การมีความหมายท่ีชดัเจน คือ หนึง่ในค าถามส าคญั (Christie & 
Honig, 2006) ดงัได้กลา่วในข้างต้น การประกอบการทางสงัคมในฐานะแนวคดิท่ีซบัซ้อน และซ้อนทบักบั
ความเช่ือท่ีหลากหลายและความหมายท่ีแตกตา่งจนขาดความเห็นร่วมในค านิยาม ในสว่นถดัไป ผู้ เขียนจะ
อธิบายวา่เราได้จ าแนกวรรณกรรมอยา่งไร 
 
2. เงื่อนไขการเลือกเอกสารมาทบทวน 
 
เพ่ือให้การทบทวนวรรณกรรมด้านการประกอบการทางสงัคมมีความเป็นระบบ ผู้ เขียนใช้เง่ือนไข 2 
ประการในการจ าแนกผู้แตง่กบัส านกัคดิของแตล่ะทา่น เง่ือนไขประการแรก คือ เง่ือนไขทางกายภาพท่ี
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งานวิจยันัน้ด าเนินการ และเง่ือนไขท่ีสอง คือ ประเดน็หลกัท่ีแตล่ะส านกัให้ความส าคญั ซึง่มี รายละเอียด
ดงันี ้ 
 
2.1 เงื่อนไขทางภูมิศาสตร์  
 
จากมมุมองทางด้านภมูิศาสตร์ การประกอบการทางสงัคมในแนวทางของยโุรปท่ีมีรากฐานมาจากภาค
ประชาชน/ภาคสาธารณนัน้ มีความแตกตา่งอยา่งชดัเจนจากฝ่ังอเมริกา ในฝ่ังอเมริกานัน้ประกอบด้วย 2 
แนวทางการปฏิบตักิารท่ีมีความเป็นอิสระตอ่กนั ตามส านกัคดิท่ีเน้นท างานวิจยัท่ีตา่งกนั หนึง่นัน้เน้นไป
ทางด้านธุรกิจเพื่อสงัคม (social enterprise) อีกส านกัหนึง่เน้นไปทางงานสร้างสรรค์หรือนวตกรรม
ทางสงัคม (social innovation) (Dees & Battle Anderson, 2006) แม้วา่พวกเขาพยายามจะผสาน 2 
ส านกัคดิเข้าด้วยกนั แตส่ิ่งท่ีเกิดขึน้ก็มีลกัษณะเฉพาะตามส านกัคดิ 
 
ในส านกัคดินวตกรรมทางสงัคม ให้น า้หนกักบัการสร้างสรรค์สิ่งใหมห่รือปรับปรุงของท่ีมีอยู่ให้ดีขึน้เพ่ือ
จดัการกบัปัญหา หรือตอบสนองความต้องการทางสงัคม แม้วา่หลายคนจะมีสว่ นในการผลกัดนัให้เกิด
ส านกัคดินวตกรรมทางสงัคม แต ่Bill Drayton และ อโชก้า (ashoka) คือ บคุคลและองค์กร ท่ีมีสว่นอยา่ง
มากในการผลกัดนังานนวตกรรมทางสงัคม (Dees & Battle Anderson, 2006) อยา่งไรก็ดีค าวา่ 
“ผู้ประกอบการทางสงัคม” ไมไ่ด้ถกูใช้ก่อนกลางทศวรรษ 1990 ในฐานะค าท่ีใช้แทน “นวตกรส าหรับ
ภาครัฐ” (innovator for the public sector) หรือ “ผู้ประกอบการภาครัฐ” (public entrepreneur) ซึง่ใช้มา
ก่อนหน้านี ้จนกระทัง่มีองค์กรสนบัสนนุจ านวนมากเกิดขึน้3 องค์กรเหลา่นีย้งัคงให้การสนบัสนนุการพฒันา
เครือขา่ยผู้ประกอบการทางสงัคมและสร้างโครงสร้างเพื่อเอือ้ตอ่การเข้าถึงแหลง่เงินทนุ 
 
สว่นส านกัคดิธุรกิจเพื่อสงัคมนัน้ ให้น า้หนกัไปท่ีการสร้างรายได้เพ่ือท าให้ภารกิจทางสงัคมประสบ
ความส าเร็จ  ทา่มกลางการริเร่ิมบกุเบกิในขบวนการเคล่ือนไหวนี  ้“การลงทนุใหม่” (New Venture) บริษัทท่ี
ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในภาคประชาชนก าเนิดขึน้ในปี 1980 แนวทางนีไ้ด้รับแรงกระตุ้นจากการเคบิโต
ของรายได้ขององค์กรไม่หวงัผลก าไรส าหรับแหลง่เงินทนุใหม่ๆ (แบบเดมิๆ  คอืเงินจากการขอโครงการ 
หรือเงิน สนบัสนนุจากรัฐ) คล้ายกนันี ้การเคล่ือนไหวอีกทางหนึง่ คือ การจดัตัง้ ศนูย์ผู้การประกอบการทาง

                                                           
3

 ท่ามกลางองค์กรท่ีส าคญัๆ จ านวนมาก ขอยกตวัอย่างได้แก่  “Echoing Green” (1987), “The Schwab Foundation for Social 

Entrepreneurs” (1998), “The Skoll Foundation” (1999), และ “The Manhattan Institute’s Social Entrepreneurship Initiative” 

(2001) 
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สงัคมแหง่ชาต ิ(National Center for Social Entrepreneur) เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการท างานบริการทาง
สงัคมในรูปแบบท่ีเป็นการประกอบการเพ่ือสร้างก าไร โดยมีจดุแข็งร่วมกนัในการท าธุรกิจเพื่อสงัคมท่ีมีการ
จ้างผู้พิการท างาน การริเร่ิมอีกอยา่งท่ีส าคญัท่ีผดุขึน้มาด้วยเป้าหมายเพ่ือพฒันาความเป็นมืออาชีพในการ
จดัการธุรกิจชมุชนผา่นการแลกเปล่ียนการปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ  
 
แม้วา่จะมีชอ่งวา่งท่ีแตกตา่งเล็กๆ น้อยๆ ในกลุม่ประเทศยโุรปอยูบ้่าง ในเร่ืองของกิจกรรม กฎระเบียบของ
ธุรกิจเพื่อสงัคม ในเอกสารนี ้ผู้ เขียนจะไมน่ าเสนอกลุม่ประเทศยโุรปเป็นรายประเทศแตจ่ะพฒันาตอ่
ยอดจากแนวทางท่ี EMES ได้ท าไว้ก่อน  
 
จากมมุมองท่ีมีความส าคญั สามารถจ าแนกประเดน็ของการประกอบการทางสงัคมได้ 3 ประเดน็ กลา่วคือ 
ประเดน็แรกเน้นไปท่ี ปัจเจกบคุคล ประเดน็ท่ีสอง เน้นไปท่ีกระบวนการ และประเดน็ท่ีสาม เน้นไปท่ีชนิด
ขององค์กร 
 
2.2 เงื่อนไขทางประเดน็ท่ีท างาน  
 
Peredo & McLean (2006) ตัง้สมมตฐิานวา่ ความหมายของการประกอบการทางสงัคม ถกูเช่ือมโยงอยา่ง
เป็นเหตผุลกบัความของหมายของผู้ประกอบการ ในความเข้าใจท่ีวา่ การประกอบการนัน้ “เป็นสิ่งท่ี
ผู้ประกอบการท าเม่ือพวกเขาเป็นผู้ประกอบการ”  น่ีคือเง่ือนไขประการท่ีหนึง่ ผู้ เขียนจะใช้ ความเหมือน
และความแตกตา่งระหวา่งส านกัคดิ โดยเฉพาะความหมายของผู้ประกอบการทางสงัคมและบทบาทของ
เขาและเธอในการประกอบการทางสงัคม 
 
ตามลกัษณะข้างต้น (Wtterwulghe, 1998) นกัวิชาการบางคนให้น า้หนกัไปท่ีสิ่งกระตุ้นตา่งๆ ของผู้ก่อตัง้
กิจการเพ่ือสงัคม พอๆ กบั ลกัษณะเฉพาะท่ีเดน่ชดั อยา่งกรณีการวิจยัในสาขาการประกอบการ 
นกัวิชาการเหลา่นีไ้ด้นิยามการประกอบการในลกัษณะ “ผู้ประกอบการ คือ ใคร” (Venkataraman, 1997) 
ตรงข้ามกบั Gartner (1998) ท่ีไมไ่ด้ให้ความสนใจต่อค าถามนีเ้ลย  แตก่ลบัถามวา่ “ผู้ประกอบการ 
ประกอบการอยา่งไร” นัน่ยอ่มท าให้เห็นความแตกตา่งของการประกอบการทางสงัคมท่ีก่อตวัมาจากการ
ริเร่ิมทางสงัคม (Dees,1998b)  น่ีคือ ประเดน็เชิง “กระบวนการ” ท่ีครอบคลมุ 2 มิต ิ(1) เป้าหมายองค์กร ท่ี
แสดงออกมาในรูปของความเข้มข้นของพนัธกิจทางสงัคม และ (2) ความเข้มข้นของความสมัพนัธ์ระหวา่ง
วตัถปุระสงค์หลกัขององค์กรและกิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 



8 

 

สดุท้าย ตามแนวทางการปฏิบตังิาน นกัวิจยับางสว่นให้ความสนใจไปท่ีผลลพัธ์ รูปธรรมของการ
ประกอบการทางสงัคม : ธุรกิจเพ่ือสงัคมในฐานะองค์กร และเช่นกนัในแนวทางนีก็้มี 3 มิตท่ีิได้จากการ
ทบทวนเอกสาร (1) แกนหลกัของแนวคดิเชิงธุรกิจของแตล่ะแนวทาง (2) กรอบทางกฎหมายของธุรกิจเพื่อ
สงัคม และ (3) ข้อจ ากดัหรือไมก่ระจายก าไรของธุรกิจเพื่อสงัคม 
 
ในสว่นถดัไปของเอกสาร จะน าเสนอและอภิปรายผลจากการทบทวนเอกสารทัง้จากฝ่ังอเมริกาและยโุรป
เก่ียวกบัการประกอบการทางสงัคม 
 
 
3. การวิเคราะห์เอกสาร 
 
ในสว่นท่ี 3 นี ้ผู้ เขียนได้ตรวจสอบเอกสารของแตล่ะส านกัคดิอยา่งเป็นระบบ โดยจ าแนกจากเง่ือนไขทาง
ภมูิศาสตร์ 3 กลุ่มของการประกอบการทางสงัคม กบั 6 เง่ือนไขทีก่ลา่วถึงข้างต้น  
 
 เงื่อนไขทางภมิูศาสตร์ 

อเมริกา ยโุรป 
ประเด็นหลกั เงื่อนไขประเด็นที่

ท างาน 
ส านกัคิดนวตกรรม
สงัคม (social 

innovation school) 

ส านกัธุรกิจเพื่อสงัคม
(social enterprise 

school) 

EMES 

ปัจเจก ผู้ประกอบการ    
กระบวนการ พนัธกิจทางสงัคม    

ความเช่ือมโยงระหวา่ง
เป้าหมาย – กิจกรรม 

   

องค์กร ธุรกิจ / กิจการ    
กฎระเบียบ    
การกระจายก าไร    

 
 
3.1 ปัจเจกบคุคล : ผู้ประกอบการทางสงัคม 
 
ผู้ เขียนรวบรวมเรียบเรียง ความหมายหลกัของผู้ประกอบการทางสงัคมออกมาเป็น 4 ประเดน็หลกั 
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ก. ผู้ประกอบการทางสงัคม ในฐานะบคุคลทิ่ด าเนินโครงการทางสงัคม ซึง่แตล่ะส านกัคดิได้ให้น า้หนกั
มากน้อยตา่งกนั โดย ส านกันวตกรรมทางสงัคมนัน้มีความแตกตา่งอยา่งชดัเจนจากอีก 2 ส านกั 

 
ข. ดเูหมือนจะมีความเห็นร่วมทา่มกลางนกัวิชาการในส านกันวตกรรมสงัคมตอ่ความหลากหลายของ

คณุลกัษณะของผู้ประกอบการทางสงัคม ต้อง 

 ยอมรับ แนวทางการสร้างวิสยัทศัน์และนวตกรรม  (Roberts & Woods, 2005; Skoll in Dearlove, 
2004; Sullivan Mort et al., 2002; De Leeuw, 1999; Catford, 1998; Dees, 1998a; Drayton in 
Bornstein, 1998; Schuyler, 1998; Schwab Foundation, 1998) 

 มีคณุลกัษณะเข้มแข็งทางคณุธรรม (Catford, 1998; Drayton in Bornstein, 1998) 

 แสดงออกถึงความสามารถในการตรวจจบัอนาคต  (Sullivan Mort et al., 2002; Thompson et 
al., 2000; Catford, 1998; Dees, 1998a) 

 เลน่บทบาทหลกัในฐานะ “ผู้ เปล่ียนแปลงทางสงัคม”  (Sharir & Lerner, 2006; Skoll in 
Dearlove, 2004; Thompson et al., 2000; Dees, 1998a; Schuyler, 1998)  ความหมายของ
ผู้ประกอบการของ ชมุ ปีเตอร์ คือพืน้ฐานของความคดิของส านกัคดินี ้ผู้ประกอบการทางสงัคม 
เป็นบคุคลท่ีปฏิรูป หรือ ปฏิวตัสิินค้าแบบเดมิๆ ให้น าไปสูก่ารสร้างคณุคา่ทางสงัคม ท่ีเ ป็น
ประโยชน์ส าหรับสงัคมวงกว้าง (Dees & Battle Anderson, 2006) 

 ไมมี่ข้อจ ากดัในด้านทรัพยากร  หรือมิเชน่นัน้ก็สามารถรวบรวมทรัพยากรตา่งๆ เข้าด้วยกนัเพ่ือ
สร้างความแตกตา่ง (Peredo & Mc Lean, 2006; Sharir & Lerner, 2006; Thompson et al., 
2000; Dees, 1998a; Schuyler, 1998) 

 
โดยทัว่ไป ผู้ประกอบการทางสงัคมท างานเพ่ือแก้ปัญหาชอ่งวา่งทางสงัคม โดยการสร้างองค์กรท่ีไม่
หวงัผลก าไรหรือองค์กรท่ีท าการค้า 

 
ค. อยา่งไรก็ตาม การกลา่ววา่ การประกอบการเป็นแกนกลางความคดิของส านกัคดินวตกรรมสงัคม ก็

มิได้หมายความวา่ ส านกัคดิอ่ืนๆ ไมมี่แนวคดิเร่ืองผู้ประกอบการเป็นของตนเอง ส าหรับส านกัธุรกิจ
เพ่ือสงัคม (social enterprise school)  และเครือขา่ย EMES การประกอบการทางสงัคมนัน้เป็น
กิจกรรมท่ีต้องร่วมกนัท า ส าหรับส านกัธุรกิจเพื่อสงัคมนัน้ การด าเนินการต้องมาจากองค์กรไมห่วงัผล
ก าไร (ไมใ่ชธุ่รกิจเอกชน) หรือจากรัฐ ไมว่า่ผู้ด าเนินการจะเป็น บคุคลหรือกลุม่บคุคล ผู้ประกอบการ
นัน้ก็เลน่บทบาทรองในฐานะผู้ ท่ีจดัตัง้ จดัระบบและจดัการกิจกรรมเพื่อเป้าหมายทางสงัคม : ส านกั
คดิธุรกิจเพื่อสงัคมให้ความส าคญักบัผลลพัธ์ใน 2 ด้าน (ก าไร + สงัคม แตใ่นบางครัง้ก็ 3 ด้านโดยรวม 
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สิ่งแวดล้อม ด้วย) ผู้ประกอบการทางสงัคม คือ ผู้ ท่ีสร้างดลุยภาพระหวา่งความจ าเป็นท่ีต้อง
รับผิดชอบทางศีลธรรมกบัแรงจงูใจทางก าไร (Boshee, 1995) หรือ เช่ือมตอ่ ทฤษฎีทางผลกระทบ
ทางสงัคมกบัรูปแบบทางธุรกิจและวตัถปุระสงค์ทางการค้า ส าหรับเครือขา่ย EMES 
ธุรกิจเพ่ือสงัคมเป็นการริเร่ิมมาจากกลุ่มของพลเมือง (Defourny, 2004)  

 
ผู้ประกอบการทางสงัคมนัน้มีหลากหลายลกัษณะ แตก่ารจะให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกหรือไม ่ขึน้กบั
ส านกัคดิแตล่ะส านกั อยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีควรต้องถาม ก็คือ ลกัษณะเหลา่นี ้เป็นลกัษณะเฉพาะของการ
ประกอบการทางสงัคมหรือไม ่สิ่งท่ีนิยามเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานจะเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีแยกให้เห็นวา่
ตา่งจากการประกอบการทางการค้าหรือกิจกรรมทางสงัคมอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ชเ่ป็นการประกอบการทางสงัคม 
ดงันัน้ ส าหรับพวกเราแล้วการเปรียบเทียบ คือ สิ่งส าคญัในกระบวนการให้ความหมายและสาระหลกัของ
ความหมาย 
 
ง. ทัง้ๆ ท่ีมีความพยายามท่ีจะนิยามความหมายของผู้ประกอบการทางสงัคม แตด่เูหมือนวา่ลกัษณะ

หลายอยา่งก็เหล่ือมซ้อนกบัการประกอบการการค้า เพราะตา่งให้น า้หนกัไปท่ี วิสยัทศัน์และโอกาส  
และความสามารถในแบบเดียวกนัท่ีต้องชกัชวนและหนนุเสริมให้คนอ่ืนท าความคดิของเขาให้
กลายเป็นความจริงขึน้มา (Catford, 1998) ผู้ เขียนเห็นด้วยกบั Dees (1998a) ท่ีวา่ ผู้ประกอบการทาง
สงัคมเป็น สว่นยอ่ยของตระกลูผู้ประกอบการ อยา่งไรก็ตามถ้ามีสว่นท่ีซ้อนเหล่ือมระหวา่งการ
ประกอบการทางสงัคม กบั การประกอบการทางธุรกิจ  สิ่งแตกตา่งท่ีส าคญั คือ วิธีคดิ ในการ
ประกอบการทางธุรกิจนัน้มองไปท่ีปัญหาจากมมุมองทางเศรษฐกิจล้วนๆ สว่น ผู้ประกอบการทาง
สงัคมมกัมีวิสยัทศัน์ท่ีมุง่แก้ไขปัญหาสงัคม (Skoll in Dearlove, 2004)  การกระท าของผู้ประกอบ 
การทางสงัคม จะต้องเช่ือมเข้ากบัวตัถปุระสงค์เพ่ือการสร้างคณุคา่ทางสงัคม (Sharir & Lerner, 
2006; Sullivan Mort et al., 2002; Dees, 1998a; Schwab Foundation, 1998) เม่ือเปรียบเทียบกบั
การประกอบการทางธุรกิจท่ีเน้นก าไร การประกอบการทางสงัคมจะมีความตา่งอยู ่4 ประการ ได้แก่ : 
จดุแข็ง, จดุทีใ่ห้ความส าคญั, พนัธกิจ และมองก าไรอยา่งไร  การประกอบการทางสงัคมจะมีจดุแข็ง
อยูท่ี่ ความรู้และประสบการณ์ของกลุม่ มากกวา่ ความสามารถและความรู้สว่นบคุคล จะให้น า้หนกั
ไปท่ีความสามารถระยะยาว มากกวา่ รายได้ระยะสัน้ ความคดิของเขาถกูจ ากดัไว้ด้วยพนัธกิจ และ 
เขามองผลก าไรในฐานะเคร่ืองมือในการบริการผู้คน มากกวา่ เป็นผลสดุท้าย ท่ีสามารถน าไปลงทุน
ตอ่เพ่ือก าไรในอนาคต (Thalhuber, 1998) 
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นกัวิจยับางสว่นพยายามให้ความหมายของการประกอบการทางสงัคม โดยไม่ ได้อ้างอ้งกบั บคุคลหรือ
ความเป็นองค์กร แตเ่น้นไปท่ีกระบวนการ ซึง่ในสว่นถดัไปผู้ เขียนจะกลา่วถึงกระบวนการในการประกอบ
กิจการทางสงัคม 
 
3.2 กระบวนการ : การประกอบการทางสงัคม 
 
ผู้ เขียนได้สรุปประเดน็ส าคญัของความหมายจ านวนหนึง่ของการประกอบการทางสงัคมออกเป็น 3 
ประการ 
 

ก. พันธกิจทางสังคม (social mission) ซึง่ครอบคลมุถึง การเปล่ียนแปลงทางสงัคม การเปล่ียน
สภาพสงัคม การสร้างคณุคา่ทางสงัคม หรือผลกระทบทางสงัคม พนัธกิจทางสงัคมเป็นเง่ือนไข
ส าคญัส าหรับทกุส านกัคดิ กลา่วให้ชดัเจนมากขึน้ ส าหรับส านกัคดินวตกรรมทางสงัคม แนวคดิ
เร่ืองผู้ประกอบการทางสงัคมจะหมายถึง คณุภาพของนวตกรรม (Austin et al., 2006; Mair & 
Martí, 2004) และ ความสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการทางสงัคมของเธอหรือเขาเพ่ือให้ได้มาซึง่
โอกาส (Weerawardena & Sullivan Mort, 2006; Roberts & Woods, 2005) ขณะท่ี Dees 
(1998a) กลา่ววา่ การประกอบการทางสงัคมได้รวมเอาความต้องการของพนัธกิจทางสงัคมกบั
ภาพลกัษณ์ของวิธีการท าธุรกิจเข้าไว้ด้วยกนั  ยิ่งกวา่นัน้นกัวิชาการบางทา่นยงัเพิ่มเตมิลกัษณะ
ของความยัง่ยืนในการด าเนินการทางสงัคมด้วย (Weerawardena & Sullivan Mort, 2006; Mair 
& Martí, 2004) นยัยะนี ้การสร้างคณุคา่ทางสงัคม และการพฒันาสงัคมท่ียัง่ยืน มีความส าคญั
มากกวา่ การสร้างก าไรและความมัง่คัง่  กลา่วส าหรับส านกัคดิธุรกิจเพื่อสงัคม (social enterprise 
school) ผลท่ีได้ทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม (อาจรวมถึงสิ่งแวดล้อม) ต้องเป็นเป้าหมายแรกของ
การประกอบการทางสงัคม และโดยทัว่ไปธรรมชาตขิองกิจการทางสงัคมจะด าเนินการโดยไมแ่สวง
ผลก าไร ซึง่พนัธกิจทางสงัคมนี ้ก็ได้หมายรวมถึง กิจกรรมทางสงัคมทัง้หมดท่ีไมแ่สวงหาผลก าไร
อยูด้่วย ในขณะท่ี เครือขา่ย EMES ระบวุา่ การประกอบการทางสงัคมต้องมีวตัถปุระสงค์ชดัเจน
เพ่ือการบริการชมุชนเพ่ือคล่ีคลายปัญหาด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม  ทัง้ๆ ท่ีทัง้ 3 ส านกัมีความ
แตกตา่ง แตจ่ากการพิจารณาในเอกสารนีก็้พบวา่มีจดุร่วมคล้ายกนั นัน่คือ การกระท าของ
ผู้ประกอบการทางสังคมและธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีเป็นอยู่ต่างมีเป้าหมายในการสร้างคุณค่า
ทางสังคม 

 
ข. ความเข้มข้นของความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจทางสังคมขององค์กรกับกิจกรรมของ

องค์กร ซึง่พบวา่ ส านกันวตกรรมสงัคมและเครือขา่ย EMES ให้ความส าคญัตอ่เร่ืองนี ้Defourny 
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and Nyssens (2006) ระบวุา่โดยทัว่ไปกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องเช่ือมโยงกบัพนัธกิจทางสงัคม 
ในทางตรงข้าม ส านกัคดิธุรกิจเพื่อสงัคม มิได้ให้ความส าคญักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งเป้าหมาย
ทางสงัคมขององค์กรกบักิจกรรม หรืออาจกลา่วได้วา่ กิจกรรมเพื่อการสร้างผลก าไรอาจจะ
เช่ือมโยงกบัพนัธกิจทางสงัคมขององค์กรประเภทไมแ่สวงหาผลก าไรหรือไมก็่ได้  
 

ค. ประเดน็สดุท้าย นกัวิชาการบางทา่น (Roberts & Woods, 2005; Marc, 1988) ให้ความเห็นวา่
ความตา่งของการประกอบการทางสงัคมกบัการประกอบการทางการค้าอยูท่ี่ นวตกรรมท่ีมี
ลกัษณะของกลุม่ (collective) การใช้และการผสมผสานทรัพยากร การประเมินผลและการค้นหา
โอกาสเพ่ือการเปล่ียนแปลงสงัคม ส าหรับ Austin et al. (2006) ความแตกตา่งระหวา่งการ
ประกอบการทัง้สองรูปแบบไมไ่ด้มีลกัษณะเป็นคูต่รงข้าม แตเ่ป็นความตอ่เน่ือง เขาเสนอการ
พิจารณาท่ีเป็นระบบในการเปรียบเทียบการประกอบการทัง้สองรูปแบบบนตวัแปร 4 ตวั ได้แก่ 
ความล้มเหลวของตลาด, พนัธกิจ, การระดมทรัพยากร และการวดัความสามารถในการด าเนินการ 
แทนท่ีจะแบง่แยกรูปแบบการประกอบการทัง้สองออกจากกนั นกัวิชาการบางทา่น (Mair & Martí, 
2004; Dees, 1998a) เสนอให้มองปัจจยัท่ีเหมือนกนั ในสว่นถดัไปจะได้กลา่วถึงมมุมองเชิงองค์กร  

 
3.3  องค์กร : ธุรกิจเพ่ือสงัคม 
 
ธุรกิจเพื่อสงัคมนัน้ มีสว่นสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจระดบัท้องถ่ิน รวมถึงการจดัสินค้าและบริการ ซึง่
ตลาด หรือภาครัฐ ไมส่ามารถจดัให้ได้ การพฒันาทกัษะ การสร้างการจ้างงาน (โดยเฉพาะกลุม่คนด้อย
โอกาส) การสร้างและจดัการสถานท่ี การให้ทนุกู้ ยืมและการสนบัสนนุภาคประชาชนในฐานะอาสาสมคัร 
การมีสว่นเอือ้ประโยชน์แก่สงัคมวงกว้างยงัรวมถึงปฏิบตักิารท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอด
ประสบการณ์การศกึษาและการท างานให้แก่เยาวชน (Smallbone et al.,2001, p.5) 
 
องค์ประกอบหลกั 2 ประการ ท่ีเป็นลกัษณะของธุรกิจเพื่อสงัคมนัน้ได้รวมเอาวตัถปุระสงค์ทางสงัคม การ
สร้างคณุคา่สงัคม ด้วยกลยทุธของการประกอบการ การประยกุต์ความเช่ียวชาญทางธุรกิจและทกัษะ
ทางการตลาดส าหรับการไมห่วงัผลก าไร แม้วา่จะมีความแตกตา่ง แตค่วามหมายทัง้จากฝ่ังอเมริกาและ
จากฝ่ังยโุรปก็มีความเหมือนกนั ซึง่ ผู้ เขียนได้ดงึองค์ประกอบ 3 ประการมาเปรียบเทียบกนั  
 
ก. ประเดน็แรก ทัง้ส านกันวตกรรมสงัคม และส านกัคดิธุรกิจเพื่อสงัคม มีความเห็นตอ่จดุยืนในเร่ืองของ

ธุรกิจ/กิจการในแนวคดิของตวัเอง  ส านกันวตกรรมสงัคมให้ความส าคญัตอ่ ผู้ประกอบการทางสงัคม
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ตลอดจนคณุภาพของผู้ประกอบการ มากกวา่ องค์กรและคณุสมบตัขิององค์กร ตามความเห็นนี ้
ธุรกิจเพื่อสงัคมจงึไมใ่ชอ่ะไรอ่ืน หากแตคื่อ กิจกรรมท่ีด าเนินการโดยผู้ประกอบการทางสงัคม  ซึง่ตรง
ข้ามกบั ส านกัคดิธุรกิจเพื่อสงัคม ท่ีให้ความหมายของ ธุรกิจเพื่อสงัคม ในลกัษณะ การเป็นองค์กรไม่
หวงัผลก าไรท่ีสามารถสร้างกิจกรรมการหาก าไรเพื่อความอยูร่อดทางการเงิน  เพ่ือให้มีความเป็นอิสระ
จากการบริจาคหรือการสนบัสนนุจากรัฐหรือองค์กรทนุ เป้าหมายของส านกัคดินีมุ้ง่ไปท่ีความยัง่ยืน
ของธุรกิจเพื่อสงัคมและสนบัสนนุการพึง่ตนเองท่ีพอเพียงโดยไมห่วงัผลก าไร  ซึง่จะสามารถส าเร็จได้
ด้วยการหารายได้ ไมใ่ชจ่ากการพึง่พิงจากรัฐหรือภาคเอกชน (Boschee & McClurg, 2003) ซึง่ 
Boschee (2001) เสนอวา่ ความคดิเพ่ือแก้ปัญหาทางสงัคม คือ ค าตอบโดยอตัโนมตัโิดยไมต้่อง รอ
ความเห็นของผู้ ถือหุ้น  

 
นกัวิจยัจากเครือขา่ย EMES ท่ีมาจากหลากหลายประเทศในยโุรป ได้ร่วมกนัก าหนดความหมายร่วม
ของธุรกิจเพื่อสงัคมเพื่อท่ีจะวิเคราะห์ความเป็นจริงของประเทศตา่งๆ  ความหมายนีอ้ยูบ่นพืน้ฐานของ
ชดุตวัชีว้ดั 2 ชดุ ชดุแรกมี 4 ตวัชีว้ดั ซึง่เป็นมิติด้านเศรษฐกิจและลกัษณะธรรมชาตขิองการ
ประกอบการท่ีเป็นการด าเนินการทางสงัคม ประกอบด้วย 1) ความตอ่เน่ืองของกิจกรรมในการผลิต
สินค้าและบริการ 2) มีความเป็นอิสระ 3) มีความสามารถในการจดัการความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และ 
4) รายจา่ยคา่จ้างคนท างานอยูใ่นสดัสว่นต ่า สว่นชดุท่ีสอง ประกอบด้วย 5 ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นมิติด้าน 
สงัคม  ได้แก่ 1) เป้าหมายชดัเจนเพ่ือการบริการชมุชน 2) เป็นการริเร่ิมจากกลุม่พลเมือง 3) 
พลงัในการตดัสนิใจ ไม่ขึน้กบัเจ้าของร่วม  4) พลวตัรการมีสว่นร่วมท่ีครอบคลมุกิจกรรมของผู้ มีสว่น
ได้เสีย และ 5) จ ากดัการคืนผลก าไร   ในความหมายของค าวา่ธุรกิจเพื่อสงัคมท่ีได้รับการกลา่วอ้าง
มากท่ีสดุในโลกวิชาการเป็นงานของ Defourney และ Nyssens (2006 หน้า 2) ซึง่ให้ความหมายวา่ 
“เป็นองค์กรท่ีมีเป้าหมายชดัเจนท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ชมุชน ซึง่ริเร่ิมและด าเนินการโดยกลุม่ของ
พลเมืองและจ ากดัผลก าไร”   

 
ข. ประเดน็ส าคญัถดัมาจากการทบทวนเอกสาร ก็คือ ค าถามตอ่กฎหมายรูปแบบองค์กรธุรกิจเพื่อ
สงัคม พนัธกิจทางสงัคมของธุรกิจเพื่อสงัคมมีนยัยะท่ีบง่วา่ไมส่ามารถใช้กฎหมายรูปแบบองค์กรอ่ืน
ใด ท่ีไมใ่ชรู่ปแบบองค์กรไมห่วงัผลก าไรหรือไม่? ในส านกัคดินวตกรรมทางสงัคม เห็นวา่ธุรกิจเพื่อ
สงัคมสามารถปรับให้เข้าได้กบัทัง้องค์กรไมห่วงัผลก าไร หรือรูปแบบองค์กรท่ีหวงัผลก าไร ส าห รับ 
Austin et al (2006) และ Mair and Marti (2004) เห็นวา่ ธุรกิจเพื่อสงัคม ไมค่วรถกูจ ากดัด้วยรูปแบบ
กฎหมายเฉพาะใดๆ ซึง่นัน่หมายถึง ทางเลือกในการก่อตัง้ธุรกิจควรจะถกูก าหนดโดยธรรมชาตขิอง
ความต้องการทางสงัคมและจ านวนทรัพยากรท่ีต้องการ ส าหรับ Mair and Marti (2004) เน้นวา่น่ีเป็น
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จิตวิญญาณของการประกอบการท่ีเอือ้ให้เกิดการด าเนินการทางสงัคมซึง่นัน่เป็นสิ่งส าคญั  ตวัอยา่งท่ี
โดง่ดงั คือ การ์มีน แบงค์ ใน บงัคลาเทศ ท่ีด าเนินการโดยองค์กรพนัธ์ผสม กลา่วคือ มีอิสระ , สามารถ
สร้างก าไร, จ้างงานและมีอาสาสมคัร และใช้ยทุธศาสตร์ท่ีสร้างสรรค์เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงสงัคม  
ส าหรับ Dees et Battle Anderson (2006) แล้ว ข้อดีขององค์กรเหลา่นี ้ประกอบด้วย  อตัราการ
ตอบสนองทางการตลาดสงู, ประสิทธิภาพและอตัราการเกิดนวตกรรมสงู และมีศกัยภาพในการระดม
ทนุได้มาก (Haugh, 2005) 

 
ตรงข้ามกบั ส านกัคดิธุรกิจเพ่ือสงัคม มองวา่ ธุรกิจเพื่อสงัคมนัน้เป็นการประกอบท่ีไมห่วงัผลก าไร แต่
ใช้แบบแผนปฏิบตัด้ิานธุรกิจ ดงันัน้ธุรกิจเพื่อสงัคมจงึควรเป็นเร่ืองของเอกชน มีกฎหมายเฉพาะ
ตา่งหากท่ีชดัเจนวา่ไมเ่ก่ียวข้องกบัการกระจายผลก าไร  

 
สดุท้าย ควรกลา่วไว้ด้วยวา่ บางประเทศในยโุรป มีการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อหนนุเสริมและ
สนบัสนนุธุรกิจเพื่อสงัคม อยา่งในอิตาลี รัฐบาลเอง ได้มีสว่นอยา่งมากในการผลกัดนัให้ธุรกิจเพื่อ
สงัคมเตบิโตด้วยการมีกฎหมายเฉพาะ (Borzaga & Santuari, 2001) ด้วยการออกกฎหมายสหกรณ์
สงัคม (social co-operative) มาตัง้แตปี่ 1991 ซึง่มีผลให้จ านวนสหกรณ์เพิ่มจ านวนขึน้เร่ือยๆ   10 ปี
หลงัจากการสง่เสริมของรัฐบาลอิตาลี  รัฐบาลองักฤษให้ความหมายของ “บริษัทท่ีสร้างผลประโยชน์
ชมุชน” (community interest company) เป็น องค์กรอิสระท่ีมีวตัถปุระสงค์ทางสงัคมและเศรษฐกิจ
ด้วยการท าบทบาททางสงัคมและการท าธุรกิจ (DTI, 2001) โดยเฉพาะประเทศองักฤษมีการระดม
ทรัพยากรท่ีเข้มแข็งเพ่ือสง่เสริมและท าให้เกิดความเป็นมืออาชีพของการเป็นธุรกิจเพื่อสงัคม 
(Degroote, 2008) ในขณะท่ี ประเทศอ่ืนๆ ในยโุรปก็เร่ิมมีการแนะน ากฎหมายใหม่ๆ  ท่ีสะท้อนให้เห็น
วา่ได้ยอมรับแนวทางการประกอบการทางสงัคม ซึง่ท าให้องค์กรไมห่วงัผลก าไรมีมากขึน้ แม้วา่จะ
ไมไ่ด้ใช้ค าวา่ “ธุรกิจเพื่อสงัคม” มาตัง้แตต้่น  ในปี 1995 ประเทศเบลเย่ียม ได้ใช้ค าวา่ “บริษัทเพ่ือ
เป้าหมายทางสงัคม” (social purpose company) ในโปรตเุกส พดูกนัถึง “สหกรณ์เพ่ือความเป็นหนึง่
ของสงัคม” (social solidarity cooperatives)  ในฝร่ังเศส ปี 2001 ใช้ค าวา่ “สมาคมสหกรณ์เพ่ือ
ประโยชน์ร่วม” (cooperative society of collective interest) และในฟินแลนด์ ปี 2003 ใช้ค าวา่ “การ
งานในธุรกิจเพื่อสงัคม” (work insertion social enterprises) (Defourny & Nyssens, 2006) 

 
ค. ท้ายสดุ การกระจายผลประโยชน์ ดูจะเป็นสิ่งส าคญัอีกประการหนึง่ส าหรับธุรกิจเพื่อสงัคม ส านกั
คดินวตกรรมสงัคมมิได้มีข้อจ ากดัใดๆ ท่ีจะกระจายผลประโยชน์อนัเกิดจากกิจกรรมของธุรกิจเพื่อ
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สงัคมกลบัไปยงัผู้ ถือหุ้น ตามหลกัข้างต้น ถ้ากิจการธุรกิจเพื่อสงัคมสามารถสร้างก าไร ก็ชอบท่ีจะ
น าไปลงในกิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงค์ทางสงัคม แตก็่มิใชข้่อก าหนดท่ีตายตวั  

 
ซึง่ตรงข้าม ส านกัคดิธุรกิจเพื่อสงัคม กลบัห้ามท่ีจะกระจายผลประประโยชน์ อันเน่ืองมาจากนิยามวา่
น่ีคือ องค์กรไมแ่สวงหาก าไร จงึไมส่ามารถกระจายก าไรให้แก่สมาชิกและผู้บริหารได้ ก าไรทัง้หมด
ต้องน าไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางสงัคม  Alter (2004) ได้เสนอรูปแบบท่ีเรียกวา่ Hybrid Spectrum 
Model ท่ีน าเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายส าหรับยทุธศาสตร์ทางสงัคมขององค์กรลกูผสมโดยมีตวัแปร
ก าหนดท่ีเป็น คณุคา่ทางสงัคม และมลูคา่ทางเศรษฐกิจ ยทุธศาสตร์เหลา่นีข้ึน้อยูก่บัตวัแปร 3 ตวั 
ได้แก่ วตัถปุระสงค์การประกอบการ, ขอบเขตความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และเป้าหมายปลายทาง  
ส าหรับผลก าไร   
 
ระหวา่งทางเลือก 2 ทางเลือก (ไมห่วงัผลก าไร และหวงัผลก าไร) Alter (2004) จ าแนกองค์กรลกูผสม
ออกเป็น 4 รูปแบบ ในด้านหนึง่ ธุรกิจเพือ่สงัคมและไม่หวงัผลก าไร มีกิจกรรมทีส่ร้างรายได้4 ท่ี
พยายามสร้างผลกระทบทางสงัคม  ในอีกด้าน เป็นองค์กรทีมี่ความรับผิดชอบทางสงัคมและมี
กิจกรรมทีร่ับผิดชอบทางสงัคมเป็นวตัถปุระสงค์พืน้ฐานทีแ่สวงหาผลก าไร  ดงันัน้ในรูปแบบเชน่นี ้
ธุรกิจเพื่อสงัคมจะถกูก าหนดโดย พนัธกิจทางสงัคม, มีความรับผิดชอบสงูตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
โดยตรง และการลงทนุเพิ่ม หรือน ารายได้มาใช้ในแผนงานทางสงัคมหรือเป็นคา่ด าเนินการ 

 
สดุท้าย ในแนวทางของประเทศยโุรปสนบัสนนุเร่ืองการจ ากดัการกระจายก าไร ส าหรับ เครือขา่ย 
EMES แล้ว ธุรกิจเพื่อสงัคมมีทางเลือกในการกระจายผลก าไรแตต้่องระวงัพฤตกิรรมท่ีจะน าไปสูก่าร
สร้างก าไรมากท่ีสดุ ตามแนวทางนี ้ธุรกิจเพื่อสงัคมสามารถกระจายผลก าไรแตเ่ป็นไปอยา่งจ ากดั  

 
4. อภปิรายและบทสรุป 
 
การประกอบการทางสงัคมถกูน าเสนอขึน้มาในฐานะทางออกส าหรับปัญหาความเจ็บป่วยของสงัคม
สมยัใหม ่เคร่ืองมืออยา่งธุรกิจทางสงัคมในฐานะเคร่ืองมือสนบัสนนุท่ีรัฐบาลมี ได้รับการยอมรับในประเทศ
องักฤษ โดยการจดัตัง้หนว่ยงานสนบัสนนุธุรกิจเพื่อสงัคม (The Economist, 2005) ท่ีจะเป็นแนวทางท่ีจะ

                                                           
4

 องค์กรลกูผสมลกัษณะนี ้มีความคล้ายกบั ความเห็นของ Fowler (2000) ในเร่ือง การประกอบการทางสงัคมท่ีสมบรูณ์ (complementary 

social entrepreneurship)  
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ท าสญัญารับเหมาชว่งการบริการสาธารณะ หรือในฐานะแนวทางท่ีจะพฒันาบริการเหลา่นี ้โดยรัฐไมต้่อง
เพิ่มงบประมาณ ล้วนแตท่ าให้ การประกอบการทางสงัคมมีจ านวนมากขึน้และมีความส าคญัมากขึน้  
 
แตโ่ชคไมดี่ท่ีในมมุมองทางวิชาการ งานวิจยัในสาขาการประกอบการทางสงัคมยงัคงเป็นเร่ืองของการใช้
ส านวนโวหารและบางครัง้ก็ยงัขาดความเป็นกลาง 
 
จากการทบทวนเอกสาร มีส านกัคดิเก่ียวกบัการประกอบการทางสงัคม 3 ส านกั อยูใ่นสหรัฐอเมริกา 2 
ส านกั  หนึง่ คือ ส านกันวตกรรมทางสงัคม ซึง่ให้ความส าคญัตอ่การประกอบการทางสงัคมในฐานะงาน
ของปัจเจกชนและคณุลกัษณะของเขาและเธอในลกัษณะตา่งๆ  สอง คือ ส านกัคดิธุรกิจเพื่อสงัคม ท่ี
สนบัสนนุวา่ องค์กรในรูปแบบนีจ้ะสามารถอยูร่อดได้โดยการสร้างก าไรและน าผลก าไรมาสร้างกิจกรรม
ทางสงัคม  สว่นการประกอบการทางสงัคมอีกส านกัในแนวทางของยโุรปนัน่ ได้สร้างกรอบกฎหมายเพ่ือ
ธุรกิจเพื่อสงัคมโดยเฉพาะขึน้มา นอกจากนีใ้นการทบทวนงานของเรายงัพบประเดน็ส าคญั 3 ประการ 
ได้แก่ ปัจเจกชน, กระบวนการและธุรกิจ ซึง่ท าให้เราสร้างกรอบการพิจารณาได้เป็น 6 เกณฑ์ 
(ผู้ประกอบการ, พนัธกิจทางสงัคม, ชนิดของความเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมขององค์กรและเป้าหมาย , 
ความส าคญัของธุรกิจในฐานะโครงสร้างขององค์กร, รูปแบบของกฎหมาย, การจ ากดัการกระจายผลก าไร) 
ท่ีใช้พิจารณาความเหมือนและความแตกตา่งระหวา่งส านกัคิดทัง้ 3 
 
 เง่ือนไขทางภูมิศาสตร์ 

อเมริกา ยโุรป 

ประเดน็
หลัก 

เงื่อนไขประเดน็ท่ี
ท างาน 

ส านักคิดนวตกรรม
สังคม (social 

innovation school) 

ส านักคิดธุรกิจเพื่อ
สังคม (social enterprise 

school) 

EMES 

ปัจเจก ผู้ประกอบการ แกนหลกั รอง รอง 
กระบวนการ พันธกิจทางสังคม ยอมรับในฐานะวตัถปุระสงค์แรกๆ ของการประกอบการทางสงัคม 

ความเชื่อมโยง
เป้าหมาย – กิจกรรม 

เช่ือมโยงโดยตรงๆ ไมม่ีข้อจ ากดั เช่ือมโยงโดยตรง 

องค์กร ธุรกิจ / กิจการ ส าคญัรอง ส าคญัหลกั ส าคญัหลกั 
กฎระเบียบ ไมม่ีข้อจ ากดั ไมห่วงัผลก าไร มีข้อจ ากดับาง

ประการ 
การกระจายก าไร ไมม่ีข้อจ ากดั ไมม่ีข้อจ ากดัในการ

กระจายผลก าไร 
จ ากดั 
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ตารางข้างต้น ชว่ยท าให้เราเห็นจดุยืนท่ีชดัเจนมากขึน้ของแตล่ะส านกัคดิ กลา่วโดยสรุป  เอกสารท่ีทบทวน
ทัง้จากส านกัคดิทางฝ่ังอเมริกา และฝ่ังยโุรปเห็นร่วมกนัในข้อเท็จจริงแรกท่ีวา่ เป้าหมายส าคญัของการ
ประกอบการทางสงัคมที่ตอ้งสร้างคณุค่าทางสงัคม (social value) เป็นสิ่งหนึง่ท่ีใช้จ าแนกความแตกตา่ง
ระหวา่งส านกัคดิบนพืน้ฐานเร่ืองบทบาทการด าเนินการท่ีสนบัสนนุโดยนโยบายสาธารณะและหลกัการ
ประชาธิปไตยในแบบยโุรปกบัอเมริกา ยิ่งไปกวา่นัน้ ยงัควรตัง้ข้อสงัเกตไว้ด้วยวา่ พนัธกิจทางสงัคม เป็น
วตัถปุระสงค์ส าคญัของการประกอบการทางสงัคมท่ียอมรับในทัง้ 3 ส านกั  
 
อยา่งไรก็ตาม ในส่วน ภาพลกัษณ์ของการเป็นผูป้ระกอบการ นัน้กลบัเดน่ชดัอยูใ่นส านกัคดินวตกรรมทาง
สงัคม ในขณะท่ี ส านกัคดิธุรกิจเพื่อสงัคมและส านกัคดิจากฝ่ังยโุรป กลบัเดน่ชดัในเร่ืองกิจการเพ่ือสงัคม 
และ ส านกัคดินวตกรรมทางสงัคมและเครือขา่ย EMES จากยโุรปเรียกร้องการเช่ือมสมัพนัธ์โดยตรง
ระหวา่ง พนัธกิจทางสงัคมของการประกอบการและกิจกรรม สว่นส านกัธุรกิจเพื่อสงัคมนัน้ ให้น า้หนกั
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง พนัธกิจทางสงัคมกบักิจกรรมการสร้างรายได้ สดุท้ายในการกระจายผลก าไรท่ี
สมัพนัธ์กบัรูปแบบกฎหมายนัน้ เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไมไ่ด้ส าหรับส านกัคดิธุรกิจเพื่อสงัคม ซึง่ยอมรับเร่ืองไม่
หวงัผลก าไร ขณะท่ีเครือขา่ย EMES ของฝ่ังยโุรปยอมรับเร่ืองนีเ้พียงบางสว่น โดยพยายามหลีกเล่ียง
วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างก าไรให้มากท่ีสดุ 
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