
ใคร คือ ผู้บุกเบกิ 

ก่อนท่ีค าวา่ การประกอบการทางสงัคม จะถกูสร้างขึน้มา ก็ชดัเจนอยูแ่ล้ววา่ ไมใ่ช่ทกุองค์กรท่ีมีเป้าหมายทางสงัคม หรือท่ี
เรียกกนัวา่ องค์กรพฒันาเอกชน (nongovernmental organization) หรือ องค์กรไมแ่สวงหาก าไร (nonprofit 
organization) จะปฏิบตัิงานได้ดีเทา่ๆ กนั เช่นเดียวกบับางธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีก าไรมากกว่าบางธุรกิจ บาง
องค์กรสร้างผลกระทบทางสงัคมตอ่ดอล์ลา่ร์มากกวา่อีกหลายองค์กร และตวัอย่างผู้บกุเบิกการประกอบการทางสงัคม 2 
ตวัอยา่ง ได้เกิดขึน้ในประเทศที่ยากจนที่สดุในโลก นัน่คือ บงัคลาเทศ 

บงัคลาเทศถือก าเนิดเม่ือปี 1971 ทา่มกลางพายไุซโคลนขนาดใหญ่และสงครามประกาศอิสรภาพ ได้ทิง้ความเสียหาย
ให้แก่ประเทศไว้มากมาย มีผู้ เสียชีวิตมากกวา่ 5 แสนคนจากพายไุซโคลนโบลา (Bhola)  ซึง่พดัถลม่เม่ือปี 1970 และ
ในช่วงสงครามอิสรภาพ กองก าลงัทหารของปากีสถานได้ข่มขืนเด็กผู้หญิงและผู้หญิงนบัแสนคน และฆ่าคนอีกนบัล้าน อหิ
วาห์ ไทฟอยด์ ความอดอยาก และโรคร้ายตา่ง คกุคามชีวิตผู้คนมากกวา่ 2 ล้านคน และมีท่ีต้องอพยพไปอินเดียอีก 10 
ล้านคน 

สงครามและไซโคลนได้สร้างความเหน็อกเหน็ใจและตกตะลงึไปทัว่โลก หน่วยงานพฒันาระหวา่งประเทศมุง่สูเ่มืองดกัก้า 
พร้อมท่ีจะให้การช่วยเหลือ ในเวลานัน้การปฏิบตัิยงัเป็นไปในรูปแบบเดิม คือ การช่วยเหลือด้านการพฒันาท่ีผ่านตรงจาก
รัฐบาลของประเทศท่ีร ่ารวยไปสูรั่ฐบาลของประเทศท่ียากจน และจากบนลงลา่งสูช่่องทางรัฐบาลท้องถ่ิน อยา่งไรก็ตามเงิน
จ านวนมากถกูคอร์รัปชัน่ไป และรัฐบาลบงัคลาเทศก็ยงัมือใหม่มาก ประกอบไปด้วยนกัต่อสู้ ท่ีมีอดุมการณ์เสรีภาพ พอๆ 
กบั เพ่ือนพ้องทางการเมือง ท่ีไม่มีความพร้อมในกลไกพืน้ฐานในการจดัการ ทัง้การบรรเทาทกุข์และการก่อสร้างใหม ่การ
บรรเทาทกุข์ในมิติการช่วยเหลือด้านอาหาร ยา บ้านพกัและโรงเรียน ถกูคอร์รัปในทกุระดบั บางคนประมาณวา่มีเพียง 10-
20% ของเงินช่วยเหลือเทา่นัน้ท่ีถงึคนจน 

ปัญหาการคอร์รัปชัน่มิได้เกิดเฉพาะในบงัคลาเทศ หากแต่ระบาดไปทัว่โลก เงินช่วยเหลือต่างประเทศจ านวนมาก เป็น
เหมือนทรัพยากรธรรมชาติอนัอดุมท่ีมกัไปจบอยูใ่นมือชนชัน้น าในประเทศที่ยากจนและไปอดุหนนุให้ธุรกิจมัง่คัง่ขึน้ การ
จ้างผู้ เช่ียวชาญจากตะวนัตกด้วยค่าตอบแทนที่สงูลิว่ ให้มาให้ค าแนะน าและตดัสินใจในสิ่งท่ีมีผลกระทบน้อยมากต่อผู้คน
ในประเทศที่ก าลงัพฒันา แม้วา่ผู้ เช่ียวชาญจ านวนมากจะบินเข้าบินออกอยูบ่อ่ยๆ เพ่ือจะท าความเข้าใจเง่ือนไขหรือ
วฒันธรรมชมุชนท่ีมีความหมาย แตพ่วกเขาก็แทบจะไมเ่คยรับผิดชอบต่อแผนงานท่ีมีผลกระทบทางลบหรือท่ีเสียเวลา ซึง่
เกิดจากข้อเสนอของเขา 

การไหลทะลกัของเงินช่วยเหลือเข้าสูบ่งัคลาเทศ  มีมากถึง 90% ของงบประมาณในการพฒันาประเทศ เงินหลายพนัล้าน
ดอล์ลา่ร์ถกูจ่ายไปเพื่อการท าโครงการ เช่น การสร้างถนน โรงไฟฟ้า และการพฒันาการเกษตร ซึง่ถกูก าหนดความส าคญั
โดยผู้ให้เงินชาวตา่งชาติและตดัสินใจผ่านหน้ากระดาษ แตบ่อ่ยครัง้ก็ล้มเหลวให้แง่ประโยชน์ท่ีคนจนจะได้รับ มรดกของ
เงินช่วยเหลือเหลา่นี ้ก็คือ วฒันธรรมการพึง่พิงและการคอร์รัปชัน่ ซึง่ยงัคงรบกวนเศรษฐกิจและรัฐบาลของบงัคลาเทศ 

อยา่งไรก็ตาม เงินช่วยเหลือจากตา่งประเทศก็สนบัสนนุให้บงัคลาเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบวกอยา่งสงูด้วย เม่ือถกู
น าไปใช้ในด้านการเงิน (ท่ีไมใ่ช่เพ่ือการควบคมุ) แก่องค์กรประชาชนท่ีจดัตัง้โดยผู้ประกอบการทางสงัคมในท้องถ่ิน 



ตวัอยา่งท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมาก คือ Grameen Bank (ธนาคารหมู่บ้าน) และ Bangladesh Rural Advancement 
Committee (รู้จกักนัในนาม BRAC) 

หลงัสงครามเพื่ออิสรภาพ  ชาวบงัคลาเทศทัว่โลกได้ละทิง้งานท่ีมีรายได้งาม เพ่ือกลบัมาช่วยสร้างประเทศของเขาใหม ่ใน
คนเหลา่นีมี้ Muhammad Yanus และ Fazle H.Abed รวมอยูด้่วย Yanus นัน้ เป็นนกัวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ จบ
ปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลยั Vanderbit ในสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตัง้ Grameen Bank ไมห่วงัผลก าไร แตเ่ป็นธนาคารเพื่อ
ตอ่สู้กบัความยากจน มีผู้ ร่วมถือหุ้นสว่นใหญ่เป็นผู้หญิงในหมูบ้่าน สว่น Abed เป็นอดีตผู้บริหารบริษัท Shell ซึง่เป็นผู้
ก่อตัง้ BRAC องค์กรไมแ่สวงหาก าไรที่เก่ียวข้องกบังานด้านการศกึษาในชนบท การสาธารณสขุพืน้ฐาน การเงินชมุชน 
และการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

ในช่วงนัน้ เงินช่วยเหลือมีลกัษณะ Top-down ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ให้กบัผู้ รับมีลกัษณะของการลา่อาณานิคม เม่ือ
เปรียบเทียบกบังานที่ Grameen Bank กบั  BRAC ท า ซึง่อยูภ่ายใต้สมมติฐานที่วา่ ชาวบงัคลาเทศมีความสามารถ และ
พวกเขาหาทางที่จะสร้างความสามารถนัน้และการพึง่ตนเองภายในประเทศ พวกเขาให้ความส าคญัมากไปกวา่เร่ือง
สิง่ของวตัถไุปสูเ่ร่ืองของศกัด์ิศรี หลีกเลียงการบริจาคท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ 

แทนที่จะจ้างชาวตา่งชาติ เขาจ้างแรงงานท้องถ่ิน มากกวา่ท่ีจะบริจาคแก่ครอบครัวเพ่ือนฝงูแบบท่ีปฏิบตัิกนัอยู่ เขาจ้าง
เจ้าหน้าท่ีท่ีต้องสอบเข้าโดยการแข่งขนั และปฏิเสธการติดสนิบนแบบที่หลายองค์กรผู้ให้เงินกระท าเพ่ือท าให้โครงการเดิน
ไปได้ และที่ส าคญัที่สดุ พวกเขาเน้นไปที่ประสิทธิภาพและผลลพัธ์ เขาวดัผลทกุๆ อยา่ง; เงินกู้ ยืมและการคืนเงินกู้  
เดก็ผู้หญิงท่ีได้เรียน จ านวนซองของผงเกลือแร่ท่ีกระจายออกไป พวกเขาพยายามท่ีจะตอบสนองตอ่ผู้ รับบริการและท าให้
ผู้ รับบริการภมูิใจในความสามารถของตวัเองที่จะช่วยเหลือฟืน้ฟชูมุชนหลงัความเสียหายจากภยัธรรมชาติ 

เพ่ือพฒันาแนวทางการแก้ไข พวกเขาทดลองอยา่งตอ่เน่ืองในเร่ืองการเงินชมุชนและการพฒันาธุรกิจชนบท BRAC น า
แนวทางเหลา่นีสู้บ่งัคลาเทศในการสร้างโรงเรียนชมุชนท่ีมีประสิทธิภาพสงูและแผนงานสขุภาพชมุชน ใน Freedom from 
Want, ซึง่ Ian Smillie ได้ตรวจสอบ สิง่ท่ี Abed ได้เปิดพืน้ท่ีใน BRAC ให้แก่เจ้าหน้าท่ีทดลอง คิดค้นความคิดใหม่ๆ  และ
แบง่ปันสิ่งท่ีแตล่ะคนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางภายในองค์กร แตท่ัง้หมดก็เข้มงวดในการควบคมุคณุภาพ ทัง้ Yanus และ 
Abed มีความได้เปรียบในความรู้ในธุรกิจท่ีเขาท าอยู ่เขารู้วา่ ความคิดหรือแผนงานใดไมดี่ ท่ีเขาควรเลกิสนบัสนนุ ซบึซบั
บทเรียนและพยายามท าในสิง่อ่ืนๆ แน่นอนความล้มเหลวในงานก็มีอยูม่ากมาย บางครัง้ก็น าไปสูว่ิกฤต แตเ่ขาก็ใช้ความ
ล้มเหลว เป็นโอกาสท่ีจะคิดให้ลกึขึน้เก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยปกตผิู้ปฏิบตัิงานชาวตา่งชาติมีเวลาไมม่าก
พอที่จะทดลองถกู-ผิด เช่นนกัการเมือง พวกนีต้้องการความส าเร็จภายในระยะเวลาสกั 2 ปี เพราะวา่ นัน่คือ เวลาเฉลี่ยท่ี
เขามีก่อนจะออกไป 

แม้วา่ แหลง่เงินทนุช่วยเหลือให้แก่บงัคลาเทศเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เป็นระยะๆ ซึง่พวกเขาก็พยายามเสนอ ความคิดในการ
พฒันาของ Grameen Bank และ BRAC ทัง้ 2 องค์กรพยายามขบถตอ่ธรรมเนียมเดิมๆ เขากลา่ววา่ คณุสามารถตดัสินใจ
ไมใ่ห้เงินเราก็ได้ แต ่คณุก็ไม่สามารถมาสมัผสัการจดัการของเรา เม่ือมาอยูท่ี่บงัคลาเทศ เรารู้ดีท่ีสดุ 

ข้อเรียกร้องของเขาถกูมองข้าม ในเวลานัน้อตุสาหกรรมเงินช่วยเหลือต้องเผชิญกบัปฏิกิริยาตอบกลบัท่ีไมดี่และผู้ให้ทนุก็
รู้สกึถึงความไม่มัน่คง นกัข่าวและนกัวิจยัเร่ิมตรวจสอบข้อมลูของสิง่ท่ีเรียกกวา่ ผู้ มีอิทธิพลต่อความยากจนและเปิดเผยให้



เหน็สิ่งท่ีไมโ่ดดเดน่ท่ียอดเย่ียมและความเสียหายท่ีเลวร้ายท่ีสดุ เพ่ือคงความอยู่รอดทางการเมืองในประเทศของตวัเอง 
แหลง่ทนุเร่ิมเลง็หาองค์กรท่ีจะสร้างผลงานให้ได้ Grameen Bank และ BRAC คือ รายช่ือท่ีอยูบ่นสดุของรายการ พวกเขา
ประชมุด้วยความประสบความส าเร็จอยา่งน่าประทบัใจและแสดงให้เหน็ถงึความสามารถท่ีจะเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 

ในช่วง 1980s และ 1990s Grameen Bank และ BRAC ใช้การเจรจาตอ่รอง พวกเขากดดนัแหลง่ทนุซึง่สว่นใหญ่เป็น
หน่วยงานพฒันาข้ามชาติและรัฐบาลจนได้รับเงินให้เปลา่หลายร้อยล้านเหรียญดอล์ลา่ร์สหรัฐ เงินกู้ดอกเบีย้ต ่า และการ
ค า้ประกนัเงินกู้  สิ่งเหลา่นีไ้มเ่คยเกิดขึน้ท่ีผู้ประกอบการทางสงัคมได้จะได้รับเงินทนุในปริมาณขนาดนี ้ยิ่งกวา่นัน้ กองทนุ
ยงัมาก่อนลว่งหน้า คล้ายๆ กบัการลงทนุ ซึง่เอือ้ให้องค์กรสามารถจดัการแผนการเติบโตระยะยาวได้ ผลท่ีเกิดขึน้ คือ โลก
ท่ีตา่งไปจากหน่วยงานพฒันาเคยท ามา 

Grameen และBRAC ขยายขอบเขตการท างานไปทัว่ประเทศ มีเจ้าหน้าท่ีนบัหม่ืนคน กระจายการท างานกบัผู้คนนบัสบิ
ล้านคน ในเกือบจะ 70000 หมูบ้่านของบงัคลาเทศ  เหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ พวกเขาเติบโต พฒันา เพิ่มบริการใหม่ๆ  ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและขยายออกไป พวกเขาสร้างวฒันธรรมแห่งศกัด์ิศรีและการมองโลกในแง่บวก 

ทกุวนันี ้ทัง้ๆ ท่ี บงัคลาเทศยงัมีปัญหาเร่ืองความยากจน การคอร์รัปชัน่และความรุนแรง และความเสี่ยงจากไซโคลนและ
น า้ทว่ม ประเทศยงัจดัการให้เศรษฐกิจขยายตวั ลดความยากจนไปคร่ึงหนึง่ ประสบความส าเร็จอยา่งมีนยัยะส าคญัใน
เร่ืองสขุภาพแมแ่ละเดก็ และเพิ่มอตัราการศกึษาในชัน้อนบุาล ยกเว้น ศรีลงักาซึง่เป็นประเทศเดียวในเอเซียใต้ท่ีบรรลุ
ความส าเร็จในการเข้าเรียนอยา่งเทา่เทียมระหวา่งเดก็หญิงและเดก็ชาย ด้วยความใกล้ชิดกบั 1 ใน 5 ขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน ซึง่เป็นมาชิกจากครอบครัวท่ี Grameen Bank หรือ BRAC ท างานสนบัสนนุอยู ่และในการเลือกตัง้ระดบัชาติเม่ือ
เร็วๆ นี ้ก็พบวา่ ผู้หญิงออกไปใช้สิทธิมากกวา่ ผู้ชาย 

Grameen Bank และ BRAC ได้แสดงให้เหน็ว่า มีความเป็นไปได้ท่ีจะลดปัญหาความยากจนในระดบัขนาดใหญ่ได้ พวก
เขาบรรลรุะดบัความส าเร็จท่ีสงูขึน้ จากรูปแบบการแก้ปัญหาสงัคมแบบที่ผา่นๆ มา เป็นมากกวา่การปฏิบตัิตามนโยบายท่ี
ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้าผา่นระบบราชการในลกัษณะบนลงลา่ง พวกเขาหาทางออกจากระดบัลา่งผ่านกระบวนการทดลอง
ถกู – ผิด, การท าซ า้ๆ อยา่งตอ่เน่ือง และเน้นไปที่ผลส าเร็จ ความส าเร็จนีย้งัเป็นประโยชน์ตอ่การย้ายระบบคิดการพฒันา
ของโลกด้วย พวกเขาได้ท าให้เหน็วา่ คนจนมีพลงัอ านาจ ไมใ่ช่เป็นเพียงผู้ รับประโยชน์ และพวกเขายงัแสดงให้เหน็ถงึ
ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้อยา่งน่าแปลกใจในกระบวนการพฒันา จากการให้น า้หนกัในการท างานกบัผู้หญิงมากกวา่ผู้ชาย ซึง่
เป็นหวัหน้าครัวเรือน 

มากกวา่ 20 ปีแล้ว ท่ีผู้ เช่ียวชาญในงานพฒันานบัพนัคน นกัวิชาการ ผู้สื่อข่าว นกัธุรกิจ ผู้ก าหนดนโยบาย และผู้ใจบญุ
ทัง้หลายเดินทางมายงับงัคลาเทศ เพ่ือหาประสบการณ์บางคนวา่ท่ีน่ีเป็นเหมือน ซิลิคอน วลัเลย์่ ส าหรับนวตกรรมทาง
สงัคม Yunus และ Abed เดินทางไปทัว่โลกเพ่ือบอกกลา่วกบัผู้ ฟังนบัครัง้ไมถ้่วน และจดัตัง้องค์กรเพ่ือขยายงานใน
ประเทศตา่งๆ กวา่ 12 ประเทศ  เม่ือ 25 ปีท่ีแล้ว การเงินชมุชนเป็นแนวความคิดแบบทดลองท่ีดบู้องส์ๆ แตบ่ดันีม้นัเป็น
อตุสาหกรรมของโลกไปแล้ว 

แม้วา่ Grameen Bank และ BRAC ซึง่ดเูหมือนจะประสบความส าเร็จในทางธุรกิจมากกวา่แผนงานทางสงัคม และ
ประชาชนทัว่ไปก็ไมไ่ด้อ้างวา่ Yunus และ Abed เป็น ผู้ประกอบการทางสงัคม จนกระทัง่ค านีม้าฮิตอยา่งมากโดยองค์กร 



Ashoka ในช่วง 1980s และ 1990s  Ashoka เป็นองค์กรระดบัโลกมีส านกังานใหญ่อยูท่ี่ Arlington รัฐ Virginia ก่อตัง้เม่ือ
ปี 1980 โดย Bill Drayton ซึง่เป็นชาวอเมริกนั และท างานเป็นท่ีปรึกษาด้านการจดัการและเป็นผู้ช่วยผู้บริหารใน 
Environmental Protection Agency 

ระหวา่งช่วง 1960s และ 1970s  Drayton เดินทางไปอินเดีย และเขาก็ได้รับอิทธิพลจากงานของผู้น าอยา่ง คานธี, วิโนบา 
บาจฟ์ (Vinoba Brave ผู้ก่อตัง้ Land gift movement) และ Verghese Kurien (สถาปนิกของ White revolution ท่ี
ดดัแปลงผลิตภณัฑ์นมสด) คนเหลา่นีต้า่งสร้างองค์กรท่ีมีวิสยัทศัน์ท่ีจริงจงัท่ีจะเปลี่ยนแปลง 

สิ่งท่ี Drayton เหน็จากการเดินทางครัง้นี ้คือ การท่ีชาวอินเดียไมว่า่อยู่ ณ ท่ีใดของประเทศนี ้ต่างท าในสิง่เดียวกนั คน
อินเดียท่ีเป็นคนรุ่นหลงัการประกาศอิสรภาพ จะมีความรู้สกึมัน่ใจและเช่ือมัน่ถงึอนาคตของพวกเขา พวกเขาสร้างองค์กร
ในทกุระดบัเพ่ือจดัการกบัสงัคมท่ีเจ็บป่วย ซึง่ไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน Drayton พดู (ถึง) กบักลุม่ตา่งๆ ท่ีมีแนวคิดก้าวหน้าท่ี
จะปฏิรูปสงัคมทกุๆ อยา่งตัง้แต่ การพฒันาเร่ืองสขุอนามยั ไปจนถงึการสนบัสนนุการเข้าร่วมทางการเมือง จากกลุม่ชนชัน้
ลา่งของสงัคมไปจนถงึการสร้างโครงสร้างใหมต่ามกฎหมายเพ่ือปกป้องสทิธิของผู้หญิง ไมใ่ช่กลุม่ทัง้หมดจะมี
ประสทิธิภาพ เขาเร่ิมตรวจสอบรูปแบบ: องค์กรท่ีจะสร้างความแตกต่างได้ต้องมีทัง้ แนวคิดท่ีดีและความแน่วแน่ท่ีไม่
ธรรมดา สร้างสรรค์ และผู้น าท่ีเน้นท่ีการลงมือปฏิบตัิ : แนวคิดของผู้ชนะ หรือ ผู้ประกอบการ เขาเช่ือวา่ ผู้ประกอบการ
เหลา่นีมี้ศกัยภาพอยา่งมากท่ีจะน าการเปลี่ยนแปลง แต่ พวกเขาก็มีอปุสรรคหลายอยา่ง : พวกเขามีเงินไมม่าก ครอบครัว
และคนอื่นไมเ่ข้าใจ บอ่ยครัง้ก็รู้สกึไมม่ัน่คงและไมมี่ความส าคญั แยกตวัจากคนอ่ืน และ รัฐบาล ภาคเอกชน และสื่อก็
ไมไ่ด้ให้ความสนใจ 

เขาหลบัตานกึถึงองค์กรท่ีจะท าหน้าท่ีสนบัสนนุเขาเหลา่นี ้เขาตัง้ช่ือองค์กร เป็นเช่ือ กษัตรย์อินเดีย อโศก (Ashoka) ท่ีมี
ชีวิตอยูใ่นช่วง 2200 ปีท่ีแล้ว และมีประวตัิวา่เป็นคนใจบญุ มีเมตตา และเป็นผู้ปกครองท่ีเน้นการปฏิบตัิท่ีสดุใน
ประวตัิศาสตร์ การปฏิรูปการบริหารจดัการบางอยา่งในยคุพระเจ้าอโศกได้เกิดขึน้ก่อนแผนงานการก่อสร้างของศตวรรษท่ี
ย่ีสิบตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ (New Deal) ของประธานาธิปดี F.D. Roosevelt 

องค์กรของ Draytonเร่ิมค้นหาผู้ประกอบการทางสงัคมในอินเดียในช่วงต้นปี 1980s และไมน่านก็ขยายไปที่อินโดนีเซีย 
และบลาซิล เป้าหมายคือการให้ยืมเงิน, สร้างความไว้วางใจ เช่ือถือ และสนบัสนนุทนุระดบัโลกแก่ผู้ประกอบการทาง
สงัคม อย่าง Yunus และ Abed ในช่วงที่งานของเขาก าลงัมัน่คงไปสูก่ารขยายเติบโต ในฐานะอดีตท่ีปรึกษาด้านการ
จดัการ Drayton ยงัท างานเพื่อเช่ือมโยงกลุม่คนท างานในภาคสงัคมและนกัธุรกิจระดบัโลก ซึง่เป็นสิ่งดงึดดูอยา่งมาก
ส าหรับสงัคมของผู้ประกอบการ Drayton และเพื่อนๆ ยงัพฒันากระบวนการคดัเลือกผู้ได้รับทนุ (Fellow) โดยใช้การ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือตรวจสอบ รูปแบบพฤติกรรม แนวคิดที่มีผลกระทบทางสงัคม ความคิดท่ีสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขปัญหา และ ความไว้เนือ้เช่ือใจ รวมถงึควมซ่ือสตัย์ ตลอด 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา อโชก้า (Ashoka) ได้ให้การสนบัสนนุ 
ผู้ รับทนุมากกวา่ 200 คนจาก 70 ประเทศ ซึง่สว่นใหญ่ได้สร้างผลกระทบทางสงัคมทัง้ในระดบัประทศและนานาชาติ 

ตัง้แตท่ศวรรษ 1980s  องค์กรมากมายถือก าเนิดขึน้โดยมีบทบาทในการสร้างพืน้ท่ีในเร่ืองการประกอบการทางสงัคม ใน 
นิวยอร์ค Echoring Green Foundation ได้ให้การสนบัสนนุผู้ประกอบการทางสงัคมเกือบๆ 500 คน ท่ีเพิ่งจะเร่ิมต้นธุรกิจ 
จาก 40 ประเทศ ซึง่เป็นแรงบนัดาลใจให้แก่หลายคนหนัมาท าอาชีพนีห้ลงัจบมหาวิทยาลยั  New Pacific Inc. ใน บอสตนั 
เคยเป็นกลุม่แรกท่ีช่วยเติบเตม็ความต้องการทางการเงินแก่องค์กรท่ีมีผลกระทบทางสงัคมสงูในสหรัฐอเมริกา และเม่ือ



เร็วๆ นี ้ก็ยงัเป็นผู้น าในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีเข้มแข็งระหวา่ง ผู้ประกอบการทางสงัคม กบั ผู้ก าหนดนโยบายของ
สหรัฐอเมริกา ใน เจนีวา มี Schweb Foundation for Social Entrepreneurship  เป็นผู้ยกความส าคญัของ ผู้ประกอบการ
ทางสงัคม ในชมุชนธุรกิจนานาชาติและสื่อมวลชนผ่านการจดัประชมุ World Economic Forum และการให้รางวลั และ 
Skoll Foundation ก็มีบทบาทส าคญัในการท าให้ประเทศตา่งๆ หนัมาสนใจ ผู้ประกอบการทางสงัคมผ่านสื่อขององค์กร 
การให้รางวลันานาชาติ และแผนงานการให้ทนุแก่นกัวิจนั นกัปฏิบตัิ (fellowship program) รวมถงึการประชมุประจ าปี 
Skoll World Forum  ท่ี Oxford University ซึง่กลายมาเป็นเป้าหมายหนึง่ของพรมแดนความรู้ด้านนี ้


