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อะไรคือการประกอบการทางสังคม?  

 

การประกอบการทางสงัคม เป็น กระบวนการ ซึง่พลเมือง สร้าง หรือ ปฏิรูปสถาบนัเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการแก้ไข
ปัญหาทางสงัคม เช่น ความยากจน ความเจ็บป่วย การอ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้ สิง่แวดล้อมถกูท าลาย สทิธิมนษุชนถกู
ท าลาย และ คอร์รัปชัน่ เพ่ือให้เกิดคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้กบัคนสว่นใหญ่ นกัวิชาการ นกัปฏิบตัิ และ ผู้ใจบญุ ให้ความหมาย
แตกตา่งกนัไป ไมว่า่จะเป็น เป็นอาชีพ งานสนาม และเป็นความเคลื่อนไหว ความหมายของการประกอบการทางสงัคมท่ี
ได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางนัน้ นิยามไว้โดย Greg Dees ผู้ ท่ีมกัถกูเรียกขานวา่เป็น บิดาของการศกึษาเร่ือการ
ประกอบการทางสงัคม (social entrepreneurship education)   

 

Dees นัน้ได้น าแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ Jean-Baptiste Say และ Joseph A.Schumpeter ซึง่เสนอวา่ 
ผู้ประกอบการ พฒันาศกัยภาพในการผลิตของสงัคมและเอือ้ให้เกิดการท าลายท่ีสร้างสรรค์ ซึง่มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ Dees เสนอวา่ ผู้ประกอบการทางสงัคมท าในสิ่งเดียวกนัเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสงัคม มีสว่นในการสร้างสิง่
ใหม่ๆ  ให้ประชาชนและทรัพยากร ซึง่ท าให้เกิดการพฒันาศกัยภาพสงัคมในการจดัการกบัปัญหาได้อยา่งมีนยัยะส าคญั 
เขาอธิบายวา่ ผู้ประกอบการทางสงัคมนัน้ สร้างคณุคา่สาธารณะ ผลกัดนัให้เกิดโอกาสใหม่ๆ   สร้างสรรค์และปรับตวั ท า
กว้าง ใช้ทรัพยากรท่ีพวกเขาควบคมุไมไ่ด้ และแสดงให้เหน็ถงึความรับผิดชอบท่ีเข้มแข็ง 
 

Dees ได้จ าแนกส านกัคิดเร่ืองการประกอบการทางสงัคมในสหรัฐอเมริกาออกเป็น 2 ส านกั หนึ่งนัน้เน้นไปที่การ
พฒันาการประกอบการ และอีกหนึง่เน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ (นวตกรรม) ในส านกัคิดการพฒันาการประกอบการนัน้ 
จะเน้นไปที่กลยทุธขององค์กร การสร้างรายได้ และการวางแผนทางการเงิน ในฐานะที่เป็นเง่ือนไขท่ีท าให้การประกอบมี
ผลกระทบอยา่งสงู ในขณะท่ีส านกัคิดนวตกรรมพยายามทะลผุ่านความเข้าใจที่ลกึซึง้ นกัวิชาการบางทา่นก็ถือเอานิยาม
แบบเหมารวมหลายๆ รูปแบบลกัษณะของพฤติกรรมท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บางทา่นก็ นิยามเพียงแตว่า่เป็น นกัคิด
สร้างสรรค์หวัรัน้ กล้าหาญและดือ้ ท่ีงานของเขาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 

 

ทัง้ๆ ท่ียงัไมมี่ค านิยามท่ีได้รับการยอมรับร่วมกนั แตก่็เป็นประโยชน์ เพราะวา่ ท าให้เกิดความเข้าใจท่ีหลากหลายเก่ียวกบั
ผู้ประกอบการท่ีน ามาประยกุต์ใช้ในแนวทางใหม ่โดยการท าให้เหน็วา่ การประกอบการแบบใหม่ๆ  สามารถเป็นช่องทางที่
จะแก้ปัญหาส าคญัๆ ได้อยา่งไร และได้ฉายให้เหน็วิถีใหมข่องการประกอบการและวิธีการในการวิเคราะห์ ซึง่ปลกุเร้าผู้คน
ท่ีมีความปรารถนาจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ต่ืนตวั 

 

ผู้ประกอบการทางสงัคมนัน้มีมานานแล้ว ท่ีผ่านมาเราเรียกเขาเหลา่นีว้า่เป็น visionaries, humanitarians, 

philanthropists, reformer, saints หรือ ผู้น าท่ียิ่งใหญ่ โดยมีจดุสนใจไปอยู่ท่ี ความกล้าหาญ ความกรุณาปราณี และ
วิสยัทศัน์ แตไ่มไ่ด้ให้ความสนใจในมิติของการปฏิบตัิการท่ีประสบความส าเร็จ ดงันัน้เราจงึรู้จกั St.Francis ในนามนกับญุ
สอนศาสนา แต่ไมรู้่วา่เป็นผู้สอนศาสนาท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วได้อยา่งไร เด็กๆ ได้เรียนวา่ Florence Nightigale คอยท า
หน้าท่ีดแูลบาดแผลของทหาร แตไ่มไ่ด้รู้วา่ เธอเป็นผู้สร้างโรงเรียนพยาบาลแหง่แรก และเป็นผู้ปฏิวตัิวงการโรงพยาบาล 
คานธีเป็นโลโก้แหง่อารยะขดัขืน แตไ่มใ่ช่ในนามผู้ผลกัดนัให้อินเดียมีการกระจายอ านาจทางการเมือง ซึง่ท าให้อินเดียว
ประสบความส าเร็จในการปกครองตวัเอง และทกุคนรู้จกั มาร์ติน ลเูธอร์ คิง จเูนียร์ ผู้ประกาศวา่ “ฉนัมีฝัน” ท่ีติดอยูบ่น
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อาคารลนิคอน แตน้่อยคนนกัจะรู้จกั Asa Philip Randolph และ Bayard Rustin ท่ีประพนัธ์เพลงมาร์ชสูว่อชิงตนั และ
คอยจดัการให้การปราศรัยของ คิง เกิดผลกระทบมากท่ีสดุ 

 

ผู้ ท่ีอา่นประวตัิศาสตร์อยา่งละเมียด จะเหน็ถงึมือท่ีซอ่นอยูข่องผู้ประกอบการทางสงัคมในการสร้างสรรค์สถาบนัต่างๆ 
และการเคลื่อนไหวท่ีพวกเราไมไ่ด้ให้ความสนใจ อยา่งไรก็ตามจนกระทัง่ในศตวรรษท่ี 17 ซึง่เป็นยคุสมยัท่ีสงัคมเร่ิมเร่ง
การปฏิรูปโครงสร้างตา่งๆ อยา่งกว้างขวาง ซึง่ท าให้เกิดมีผู้คนจ านวนหนึง่ท่ีกลายมาเป็น “ผู้ประกอบการ”   
 

การเปลี่ยนแปลงเร่ิมต้นในยโุรป ซึง่แตเ่ดิมการค้าขายถกูควบคมุโดยราชวงศ์ โบสถ์ ขนุนางศกัดินา และองค์กรวิชาชีพ ซึง่
จ ากดัการคิดค้น และผกูมดัประชาชนไว้กบัท่ีดินและขอบเขตทางศาสนา และไมเ่พียงแตจ่ ากดัขอบเขตการค้าขายอยา่ง
อิสระ แตป่ระชาชนยงัมีเสรีภาพเพียงเลก็น้อย หรือแรงจงูใจท่ีจะประกอบการของเขาเอง ซึง่ Robert Heilnroner อธิบาย
ไวใ่น The Worldly Philosophers วา่ในศตวรรษที่ 17  คนท ากระดมุในฝร่ังเสสจะถกูจบัหากท าการทดลองเก่ียวกบัเสือ้
และกางเกงของพอ่ค้า และถกูสง่ไปท างานบนเรือ ถ้าดวงตก อาจถกูแขวนคอได้โดยง่าย เพราะว่า เสือ้และกางเกงเหลา่นี ้
ถกูพิมพ์ไว้วา่ เป็นผ้าฝ้ายดิบส าหรับขาย 
 

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมในยโุรป การเติบโตของประชากร การกลายเป็นเมือง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การ
พฒันาการเดินทางจนสง่ และการสะสมทนุ กระตุ้นให้โครงสร้างเดิมๆ ต้องลดการควบคมุสงัคมและเปิดพืน้ท่ีให้กบั
กิจกรรมการค้า ในช่วงยคุพทุธิปัญญา ศาสนาใหม ่และควมเช่ือทางปรัชญา โดยเฉพาะการปรากฏตวัของเสรีนิยมทาง
การเมืองและทฤษฎีวา่ด้วยสิทธิตามธรรมชาติ สทิธิท่ีจะมี “ชีวิต อิสรภาพและทรัพย์สิน” ในค าประกาศท่ีมีโดง่ดงัของ 
John Lock ได้ปทูางส าหรับพืน้ฐานทางแนวคิดและศีลธรรมส าหรับเศรษฐกิจและประชาธิปไตยยคุสมยัใหม่ ความคิด
เหลา่นีช้่วยปักหมดุเขตแดนให้เกิดภาคสว่นใหมข่องสงัคม นัน่คือ ภาคเอกชน ซึง่ปัจเจกชนจะได้รับการยอมรับในรูปแบบ
การผลิตท่ีสร้างประโยชน์ส าหรับการค้าขายของพวกเขา 

 

และควรต้องกลา่วไว้วา่ การเปล่ียนแปลงในประวตัิศาสตร์ข้างต้น ได้ท าให้เศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์เกิดขึน้ หนงัสือ
ส าคญัอยา่ง The Wealth of Nations ของ Adam Smith ถกูตีพิมพ์ในปี 1776  ซึง่เกิดขึน้ในช่วงเดียวกบัการก าเนิด
ของสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นชาติท่ีมีชดุความคิดหลกัของชาติเป็นแบบเสรีนิยมทางเศรษฐกิจผดุขึน้มาและมีมากกว่าชาติใดๆ  
 

นกัประวตัิศาสตร์ชีใ้ห้เหน็เหตกุารณ์หนึง่ท่ีเกิดขึน้ในยคุ Renaissance ทา่มกลางเหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์
สมยัใหม่ นัน่คือ การก่อตวัของบริษัทจ ากดัท่ีมีฐานะเป็นนิติบคุคล กฎหมายท่ีสร้างสรรค์นี ้ได้ท าให้นกัลงทนุเหน็ความ
เป็นไปได้และความน่าสนใจที่จะรวบรวมเอาทรัพย์สินมาก่อตัง้เป็นบริษัทเพ่ือสร้างความเติบโตได้อยา่งไมมี่ข้อจ ากดั นยัยะ
ส าคญัของแนวคิดดงักลา่ว ท าให้ปัจจบุนัในสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 99.7 ของบริษัทในประเทศมีลกูจ้างน้อยกวา่ 500 คน 
และบริษัทท่ีเหลือในเปอร์เซนต์เลก็ๆ นัน้ จ้างคนงานที่รับงินเดือนเกือบคร่ึงของประเทศ  
 

บริษัทเติบโตและมีพลงัอ านาจมหาศาล บริษัทข้ามชาติ 300 แหง่ควบคมุ ความมัง่คัง่ 1 ใน 4 ของโลกไว้ ผู้จดัการใน
บริษัทเหลา่นีบ้อ่ยครัง้ท่ีตดัสินใจโดยไมถื่อประโยชน์ระยะยาวของสาธารณะ หรือแม้แตผู่้ ถือหุ้นของตน ดงัปรากฏให้เหน็
เป็นวิกฤติการณ์ทางการเงินเม่ือเร็วๆ นี ้ ในบางมมุมองเหน็วา่เร่ืองเช่นนีเ้ป็นเร่ืองท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ตวัอยา่งในหนงัสือช่ือ The Corporation ของศาสตรจารย์ด้านกฎหมาย Joel Baken ซึง่เสนอว่า ในขณะ
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ท่ีบริษัทก าลงัเพลิดเพลนิกบัสถานะภาพการเป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย ซึง่มีความอิสระทางกฎหมายและสงัคม ท่ีจะคอย
ควบคมุให้มีพฤติกรรมท่ีดีเหมือนคนทัว่ไป เช่น การเอาใจใสต่อ่ผู้ อ่ืน สนใจประโยชน์สาธารณะ เขาเขียนไว้วา่ “ต่างจาก
มนษุย์ปถุชุนทัว่ไป”  “บริษัทมีความสนใจของตนเองอยู่อย่างเดียวและไม่สามารถรู้สึกห่วงใยคนอืน่ๆ ไดอ้ย่างแทจ้ริง” 

(ปัจจบุนัผู้ประกอบการทางสงัคมหลายคนที่มีภมูิหลงัในด้านกฎหมายและการเงินก าลงัท างานเพ่ือเปลี่ยนแปลงกฎและ
โครงสร้างแรงจงูใจ เพ่ือท าให้มัน่ใจวา่บริษัทจะมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งกว้างขวางมากขึน้)  
 
ภาคธุรกิจซึง่ได้รับการพฒันา มีสถาบนัท่ีเร่งการเคลื่อนไหวของเมด็เงิน จดัหาการฝึกอบรมด้านการจดัการและธุรกิจ ให้
รางวลัธุรกิจท่ีมีผลประกอบการท่ีดี กระจายความรู้ทางธุรกิจสูส่งัคม เอือ้อ านวยการจดัตัง้ธุรกิจ ในบางประเทศ มีการวาง
ระเบียบทางการเงินและธุรกิจด้วย สถาบนัและระเบียบเหลา่นีป้ระกอบด้วยกฎหมายต่อต้านการผู้ขาดธุรกิจการค้า ตลาด
หุ้น โรงเรียนสอนธุรกิจ บริษัทบญัชี คณะกรรมการก ากบัการแลกเปลี่ยนและความปลอดภยั ผู้สื่อข่าวธุรกิจ และท่ีเพิ่งเกิด
เม่ือเร็วๆ นี ้คือ ธุรกิจเงินร่วมลงทนุ (venture capital) 

 

อะไรคือผลกระทบของการผดุขึน้ของการประกอบการทางธุรกิจ? นกัเศรษฐศาสตร์อยา่ง William J. Baumol กลา่ววา่ 
ในช่วงศตวรรษ 1700s  การเพิ่มขึน้ของรายได้ตอ่หวัของคนยโุรปอยูท่ี่ประมาณ 20-30  เปอร์เซนต์ (ของศตวรรษท่ีผ่านมา 
– ผู้แปล) แต่ในศตวรรษ 1800s พุง่ขึน้สงูถงึ 200-300 เปอร์เซนต์ ในขณะท่ีศตวรรษ 1900s ประเมินอยา่งต ่าๆ รายได้ตอ่
หวัจากเศรษฐกิจตลาดเสรี น่าจะเพิ่มขึน้ประมาณ 700 เปอร์เซนต์ 

 

การเกิดขึน้ของธุรกิจสมยัใหม่ ได้สร้างความมัน่คัง่ (ให้แก่ชนชัน้กลางจ านวนมาก) สร้างความสะดวกสบาย (เคร่ืองซกัผ้า 
แสงไฟ การเดินทางขนสง่ท่ีรวดเร็ว) สร้างรูปแแบบการด าเนินชีวิตใหม ่(ท างาน 40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ การพกัผ่อนและการ
เกษียณ) และปัญหาใหม่ๆ  หลายประการ รวมถึง การย้ายถ่ินของประชากร การท าลายวฒันธรรมดัง้เดิม การเอาเปรียบ
แรงงาน การพงัทลายของสิง่แวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากแร่ราคาถกูและแหลง่พลงังาน และอีกหลายๆ สาเหตขุอง
การพฒันาท่ีผิดทางผิดทาง ซึง่ยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งกว้างขวางทัว่โลก จากเวอร์จิเนียตะวนัตก สู ่คองโก และอิรัก 

 

ความสมัพนัธ์ท่ีคล้ายๆ กนัระหวา่ง 2 รูปแบบของการประกอบการ มีความเดน่ชดัในข้อเทจ็จริงซึง่หลายๆ ตวัอยา่งท่ี
คุ้นเคยของการประกอบการทางสงัคมในสหรัฐอเมริกา ก็คือ ต่างตอบสนองตอ่ปัญหา ซึง่สร้างจากความส าเร็จของธุรกิจ 
และจากการเงินของนกัอตุสาหกรรมเพ่ือสว่นรวมและการระดมเงินคา่จ้างของแรงงาน 
 

เม่ือพิจารณาการเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วของกิจกรรมพลเมืองที่สร้างสรรค์ในสหรัฐอเมริการะหวา่งปี 1880 และ 1920 เม่ือ
ประเทศก าลงัเปลี่ยนผา่นอยา่งรวดเร็วจากการรวมกลุม่ขนาดเลก็, การเกษตรแบบพึง่ตนเอง และเมืองขนาดกลาง ไปสู ่
สงัคมบริโภคนิยมเชิงอตุสาหกรรม ผู้อพยพหลายล้านคนและชาวอเมริการในชนบทไหลทะลกัเข้าสูเ่มือง ซึง่ขยายตวัเกิน
ความสามารถในการรองรับ สถานการณ์การเคลื่อนย้ายผู้คนจ านวนมากจากชนบทสูเ่มืองนีป้รากฏไปในโลกท่ีก าลงั
พฒันาทัว่โลก 

 

ผู้อยูอ่าศยัในเมืองใหม่ๆ  เรียนรู้ว่า จะแปลงจ านวนเสียงท่ีตนเองมีไปสูพ่ลงัทางการเมืองได้อยา่งไร ซึง่ท าให้พวกเขา
สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพอนัน่าหดหูใ่นสลมัและในโรงงานได้ ตลอดช่วงยคุ Progressive ผู้ใจบญุจ านวนมากเร่ิม
ทดลองการบริจาคท่ีใช้เหตผุล (scientific charity) ซึง่มีเป้าหมายท่ีจะเปลี่ยนแปลงสภาพที่น าไปสูค่วามยากจน ไมใ่ช่
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เพียงแคอ่ านายความสะดวกแก่คนจนและเปลี่ยนส านกึของความรวย ในยคุ Progressive นี ้ยงัผลิตองค์กรท่ีหลากหลาย 
อยา่ง หน่วยกู้ภยั สนันิบาตเมือง สโมสรไลอ้อน ชมรมลกูเสือและยวุกาชาด ธุรกิจช่วยเหลือคนด้อยโอกาส สมาคม
ผู้ปกครอง องค์กรสง่เสริมสิทธิพลเมืองของชาวผิวสี (NAACP) สโมสรโรตารีนานาชาติ YMCA สหพนัธ์ผู้หญิงเพ่ือการ
เลือกตัง้ สหภาพแรงงานจ านวนมาก และ องค์กรอ่ืนๆ อีกนบัร้อยรูปแบบ 
 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีน่าประหลาดท่ีมีการรวมกลุม่ของพลเมืองซึง่ลกุขึน้มาจดัการกบัปัญหาจนเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัชาติ ย้อนกลบัไปในปี 1830 เม่ือ Alexis de Tocqueville เขียนวา่ ชาวอเมริกานัน้ดเูหมือนมีแนวโน้มท่ีจะสร้าง
สมาคมตา่งๆ ซึง่ก็ไมช่ดัเจนอีกต่อไปวา่ เฉพาะสหรัฐอเมริกาเทา่นัน้ท่ียอมรับในสิ่งเหลา่นี ้เพราะการเติบโตของการ
ประกอบการทางสงัคมกลายเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ไปทัว่ทัง้ใน บราซิล  อินเดีย ไทย และแอฟริกาใต้  
 

สิ่งท่ีชดัเจน คือ ชาวอเมริกาได้รับประโยชน์จากกฎหมายและทศันคติท่ีช่ืนชอบตอ่การประกอบการทางสงัคมอยา่งสงู ใน
สว่นกฎหมายต่างๆ นัน้สามารถสืบย้อนตรงๆ กลบัไปสู ่กฎหมายการบริจาคในประเทศองักฤษในปี 1601 ซึง่ได้นิยาม
บทบาทของพลเมืองในการแก้ไขปัญหาสงัคม รัฐธรรมนญูของสหรัฐอเมริกาก็ได้วางเง่ือนไขท่ีจะให้อ านาจแก่ประชาชน 
ไมไ่ด้ให้อ านาจทัง้หมดแก่รัฐสว่นกลางและมลรัฐทัง้หมด ทัง้ความเช่ือตอ่เร่ืองบทบาทของความพลเมืองที่เข้มแข็งและ
กฎหมาย nonprofit ของสหรัฐฯ ก็มีความแตกตา่งไปจากประเทศอ่ืนๆ หลายประเทศมิได้ออกกฎหมายในลกัษณะ
เดียวกนันีจ้นกระทัง่ถงึศตวรรรษ 1990s  ในฝร่ังเศส ช่วงเวลาท่ี Tocqueville เขียนถึงอเมริกานัน้ สมาคมเอกชนท่ีท า
หน้าท่ีบริการสงัคมเป็นเร่ืองต้องห้ามจนกระทัง่ปี 1901 
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