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ผู้ประกอบการทางสังคมท าอะไร1 
 
พวกเราอยู่ท่ามกลางความคิดดีๆ จ านวนมากและรูปแบบท่ีมีประสทิธิผล พวกเรารู้วา่จะสอนเดก็ๆ ท่ีขาดโอกาสให้รู้จกัอ่าน 
ลดการบริโภคพลงังาน และปรับปรุงการดแูลสขุภาพในต้นทนุท่ีต ่าได้ เรารู้แม้กระทัง่วา่จะก าจดัพวกนกัเลงท่ีมาระรานท่ี
โรงเรียนอย่างไร ในบางระดบั ปัญหาทัง้หมดนีไ้ด้รับการแก้ไขไปแล้วทัง้ในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา แตเ่ราไมรู้่วา่จะท า
อย่างไรจึงจะปะตดิปะตอ่ความรู้ท่ีมีอยู่อย่างกระจดักระจายและน าไปใช้ได้กบัขนาดของปัญหาท่ีเราก าลงัเผชิญอยู่  
 
โครงการของรัฐและองค์กรระหวา่งประเทศจ านวนมากเร่ิมต้นอย่างน่าประทบัใจด้วยโครงการน าร่องและจบลงด้วยความ
ผดิหวงั ในบทความเร่ือง Social Entrepreneurship: The Case for Definition ท่ีเขียนโดย Roger L.Martin และ Sally 
Osberg  ได้เสนอวา่ บทบาทของผู้ประกอบการทางสงัคม คือ การเคล่ือนสงัคมจาก “สภาพ สงบ แต่ขาดความสมดลุ” 
ไปสู ่“สภาพใหมท่ี่สมดลุ สงบ” ซึ่งปลดปลอ่ยศกัยภาพและบรรเทาความทกุข์ยากในขนาดท่ีมาก (major scale) 
ผู้ประกอบการทางสงัคมท างานเพ่ือให้ ความคดิแจ๋วๆ ท่ีมีเหตมีุผล สามารถเกิดผลและสามารถเปล่ียนแปลงความคดิและ
พฤตกิรรมของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
การปฏิรูปเช่นนี ้ต้องการการเปล่ียนแปลงเชิงระบบ ซึ่งก็เป็นความยากท่ีมากกวา่ปกต ิ600 ปีท่ีแล้ว มาคอิาเวลลี เขียนไว้
ในหนงัสือ เจ้าผู้ปกครอง2 วา่ 
 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความรับผิดชอบ ความเสีย่งทีจ่ะควบคมุ หรือความไม่แน่นอนว่าจะส าเร็จ ก็ไม่มีอะไรทีย่ากไป
กว่า การแนะน าส่ิงใหม่ๆ เพราะว่าผูป้ระดิษฐ์คิดคน้มีศตัรูมากมายทีเ่ขามีของเดิมทีดี่อยู่แลว้ในสถานการณ์เก่า และเมิน
เฉยไม่สนใจใครก็ตามทีท่ าอะไรดีๆ ในสถานการณ์ใหม่ๆ บรรยากาศเยือกเย็นเกิดข้ึนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงจากความกลวัฝ่าย
ตรงขา้มที่มีกฎหมาย เป็นส่วนหน่ึงจากความสงสยัของคนทีไ่ม่เชื่อในส่ิงใหม่ๆ จนกว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ทีย่าวนาน 
 
ดงันัน้ผู้จะเปล่ียนแปลงระบบ ต้องเอาชนะ ความไม่ใส่ใจ พฤตกิรรมท่ีไม่สามารถเข้าใจได้ และการไมย่อมรับเม่ือต้อง
เผชิญหน้าอยู่กบัการตอ่ต้านอย่างรุนแรงจากเหล่าทฤษฎีท่ีวา่ด้วยการค้นหาวธีิการท่ีจะสร้างอิทธิพลเหนือพฤติกรรม 
ผู้ประกอบการทางสงัคมต้องค้นหาให้เจอวา่จะท าให้เกิดขึน้ได้อย่างไร 
 
อย่างเร่ือง ความยากจน ก็เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะเข้าใจได้วา่ท าไมปัญหาท่ีรุนแรงจึงไมถ่กูแก้ไขยิ่งในยคุประชาธิปไตยสมยัใหม ่
ก็ในเม่ือรัฐบาลพยายามดลุความขดัแย้งของผลประโยชน์ของผู้คนนบัล้านๆ ท่ีประกอบด้วย ชนชัน้น าท่ีมีอ านาจ 
ขณะเดียวกนัก็จ าเป็นท่ีต้องสร้างผลงานระยะสัน้ 
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เม่ือพจิารณาความต้องการท่ีไร้สาระท่ีเรามีตอ่รัฐบาล ผู้ก าหนดนโยบายจะแสดงตวัออกมาอย่างเดด็เดี่ยวและกล้าหาญ 
พร้อมกบัมีค าตอบส าเร็จรูปส าหรับทกุปัญหา รูปแบบการแก้ปัญหาท่ีหลากหลายและท่ีต้องผา่นการพจิารณาใคร่ครวญ 
หรือท่ีต้องลองผดิลองถกู แทบจะเป็นไปในไมไ่ด้ในทางปฏิบตัสิ าหรับสถาบนัในสภาพแวดล้อมแบบนี ้  
 
นโยบายหลายๆ อย่าง มีแนวโน้มท่ีจะถกูดดัแปลงโดยผู้บริหารระดบัสงูและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกฎหมายท่ีจะลบรายละเอียด
ของการปฏิบตักิารออกเพราะข้อจ ากดัเร่ืองเวลา แล้วแทนท่ีด้วยทางออกท่ีดคูรอบคลมุกว้างๆ หรือท่ีเรียกวา่แผน นโยบาย
ระดบัชาตทิัง้หลายก็ผลติออกมาบนสมมตฐิานเหล่านี  ้
 
ใครท่ีพยายามจะเปล่ียนแปลงต้องเผชิญหน้ากบักลุม่ผลประโยชน์ท่ีมีการก่อตัง้กนัมาอย่างดี ไมว่่าจะเป็น บริษัทน า้มนั นกั
ล้อบบีท้างธนาคาร สหภาพครู หรือ สมาคมปืนไรเฟิลระดบัชาต ิซึ่งรู้วา่ดีว่าในการท าให้ความคดิท่ีดีต้องดบัไป โดยไมต้่อง
มีการรับฟังนัน้ท าได้อย่างไร ชาวอเมริกนัเป็นกงัวลมากกบัระบบธนาคาร สขุภาพ การศกึษาและความยุตธิรรมวา่จะไม่
สามารถพอกบัความท้าทายตา่งในปัจจบุนั บางคนไมเ่ห็นด้วยกบัการปฏิรูป แตค่นข้างในก็ตอ่สู้กบัการคงสถานภาพ
ตนเอง 
 
ความคิดใหม่ๆ มกัถกูปฏิเสธจากคนจ านวนมากอาจเสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขารู้สกึวา่ถกูก าหนดหรือเป็น
เร่ืองยุ่งยากท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงอะไรบางอย่าง ปัญหาใหญ่ท่ีสดุในงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การปฏิเสธระบบ 
เจ้าหน้าท่ีมกัปฏิเสธิท่ีจะใช้ระบบคอมพเิตอร์ใหมซ่ึ่งบริษัทลงทนุด้วยเงินหลายพนัล้านเพ่ือพฒันา ในแวดวงการศกึษา กวา่
คร่ึงของครูใหม ่จะออกจากอาชีพภายใน 5 ปี  ซึ่งเป็นลกัษณะหนึ่งของการปฏิเสธระบบ สหภาพเองท่ีตอ่สู้เพ่ือปกป้องนัน้ก็
พยายามยึดแนวทางการปฏิรูปซึ่งอาจท าให้ครูมีความพอใจมากขึน้และได้รับค่าตอบแทนท่ีมากขึน้ 
 
แนวคดิหลายแนวคิด สามารถริเร่ิมน าไปปฏิบตัไิด้ เพียงแตร่ดน า้ลงไป ปัญหาท่ีอาจมีก็คือหน่วยงาน หรือสถาบนัท่ีมี
ความก้าวหน้าทางความคดินัน้ ไม่สามารถท าให้ความคดิเติบโตและรักษาให้มีคณุภาพท่ีดีได้ นัน่คือ หนึ่งในความท้าทาย 
บางท่ีเพราะไมส่ามารถจ้างคนท่ีมีประสบการณ์ได้ เม่ือคณุภาพถกูท าลาย แรงบนัดาลใจก็ลดลง หรือบางท่ีอาจมีวกิฤต 
เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง หุ้นตก ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิกระทบตอ่องค์กร ท าให้ขาดความเข้มแขง็ท่ีจะหยัง่ราก
ลงลกึได้ 
 
มีอนัตรายท่ีมองไมเ่ห็นจ านวนมากท่ีสามารถจ ากดัความคดิดีๆ จากมมุมองด้านทฤษฎี ความคิดดีๆ อาจมีความน่าสนใจ
ในตวัเอง แตจ่ากมมุมองของผู้ประกอบการ ความคิดดีๆ จะไมมี่ความหมายท่ีจะต้องพดูถึง หากไม่พดูถึงรายละเอียดในวธีิ
ท่ีจะเอาไปปฏิบตัิ ซึ่งหมายถึงต้องรู้วา่จะจดัการการเงินอย่างไร จะกระตุ้นพนกังานและลกูค้าอย่างไร และบางทีอาจรวมไป
ถึงจะสร้างผู้มีสิทธิเลือกตัง้ทางการเมือง หรือสนบัสนนุฝ่ายตรงข้าม และแน่นอนวา่ค าตอบก็มกัเปล่ียนแปลงเสมอ 
 
ความคิดใหม่ๆ ท่ีส าคญั จะสง่ผลกระทบทางสงัคมได้ ต้องการแรงผลกัดนัไปข้างหน้าท่ีส าคญัเพ่ือดแูล เสริมพลงั หนนุ
ทรัพยากร และขืนรัน้เพ่ือน าความคดิไปสูก่ารสร้างระบบ ผู้ประกอบการทางสงัคมต้องดงึดดูความน่าสนใจและงบ เอาชนะ
ความเฉ่ือยช้าและการไมเ่ห็นด้วย ยกระดบัพฤตกิรรมและระดมเจตจ านงทางการเมือง พฒันาคณุภาพความคิดอย่าง
ตอ่เน่ือง ใสใ่จในรายละเอียดของรูปแบบท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอย่างระมดัระวงั ทัง้นีไ้มว่า่จะต้องใช้เวลามากขนาดไหน 
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หลกัคดิส าคญัของอโชก้า คือวา่ ถ้าคณุต้องการคาดการณ์วา่ ความคดิใหม่ๆ จะไปรอดอย่างไรนัน้ ให้ดวู่าใครอยู่เบือ้งหลงั
ความคิดนัน้ ดวูา่เขาเป็นคนท่ีมีความสามารถและแรงจงูใจท่ีจะชีน้ าทีมงานให้สามารถเอาชนะอปุสรรคได้ไหม เอาชนะ
ความท้อแท้ได้ไหม ความคดิท่ีวา่นัน้เป็นของจริงซึ่งเป็นสิง่ส าคญัท่ีสดุของคนๆ นัน้ หรือไม่?  
 
กรณีของการ์มีน แบงค์ และ BRAC, ยนูสุและอเบด ตา่งก็ต้องเผชิญกบัความยากล าบากมายาวนาน ทัง้ความผดิหวงัและ
ท้อแท้  ในระยะเร่ิมต้น พวกเขาต่างโดดเด่ียว หลายคนบอก ยนูสุวา่ การ์มีน แบงค์ จะระเบดิไม่ตา่งจากลกูบอลลนู ในขณะ
ท่ี อเบด โดนวา่วา่เขาช่างโง่ท่ีทิง้งานท่ีจ่ายเงินงามๆ จาก บริษัทเชลล์ โดยสว่นตวัทัง้สองต้องพบการความสญูเสีย ทัง้คูต้่อง
ตอ่สู้กบัพวกตดิกรอบศาสนา เผดจ็การทหาร นกัปฏิรูปสงัคม และบางท่ีสิง่ท่ียากท่ีสดุก็คือ พฤตกิรรมการคอร์รัปชัน่ท่ีคอ่ยๆ 
ท าลายความเช่ือมัน่ออกจากทกุครัง้ท่ีมีการท าธรุกรรมทางการเงิน ทัง้คู่ท างานอย่างตัง้ใจท่ีจะขายความคดิของตน เลา่
เร่ืองเดมิซ า้แล้วซ า้อีกเพ่ือช่วยระดมทรัพยากร จากภาคี ศตัรูท่ีปราศจากอาวธุ รวมถึงแสวงหานายหน้าทางการเมืองด้วย 
ทัง้คูม่องเห็นทะลปุรุโปร่งตลอดทางจนถึงเป้าหมาย แม้วา่ต้องทุ่มทัง้ชีวติ 
 
บทบาทของผู้ประกอบการทางสงัคมสามารถเข้าใจได้ผ่านตวัอย่างเหลา่นี ้ผู้ประกอบการทางสงัคมริเร่ิมและน า
กระบวนการเปล่ียนแปลงโดยการปรับแก้ไขด้วยตวัเอง เน้นการเตบิโต และผลกระทบ พวกเขาสร้างรูปแบบองค์ประกอบ
ใหมข่องผู้คนและเช่ือมโยงความพยายามของพวกเขาในการจดัการกบัปัญหาท่ีประสบความส าเร็จมากกวา่ท่ีผา่นมา มนั
เป็นบทบาทท่ีซบัซ้อนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความสามารถในการฟัง การสรรหาคนใหม่ๆ  และการโน้มน้าว มนัต้องการผสมผสาน
ระหวา่งความรู้สกึอยากรู้อยากเห็นและความหวัรัน้ อ่อนโน้มถ่อมตนและมทุะล ุและร้อนใจและอดทนท่ีน ากระบวนการ
เปล่ียนแปลงไปจดัการความเพกิเฉย พฤตกิรรม ความกลวั ข้อจ ากดัของทรัพยากร vested interest  และการป้องกนัทาง
สถาบนั  
 
สาระส าคญัประการหนึ่งของการงานของผู้ประกอบการทางสงัคม คือ ช่วยเหลือคนอ่ืนให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ  ช่ืมชม
ในความหมายของความเป็นไปได้ใหม ่และตระหนกัวา่จะต้องผลกัดนัไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิจะเป็นการสร้างแรงผลกัดนัให้เกิด
การเปล่ียนแปลง 
 
กระบวนการท่ีอธิบายในข้างต้นจะไมส่ามารถท าได้ ถ้าคนๆ นัน้ไมไ่ด้มีความรู้สกึเป็นเจ้าของการเปล่ียนแปลง  จะไม่
สามารถท าได้ถ้าไมมี่โอกาสได้ทดลองสิง่ใหม่ๆ  หรือถ้าคนๆ นัน้ไมพ่งึใจท่ีจะยอมรับในความล้มเหลว จะไมส่ามารถท าได้
ถ้าแรงกดดนัท่ีมีในทกุๆวนั ท าให้คนๆ นัน้มองเป้าหมายระยะยาวไมช่ดัเจน ถ้าเราพจิารณาข้อจ ากดัเชิงโครงสร้างในภาค
สว่นตา่งๆ ผู้ประกอบการทางสงัคม คือ ค าตอบท่ีเดน่ชัดมากขึน้ ในทางธรุกิจ ไมว่า่ผลติภณัฑ์จะส าคญัขนาดไหน แตถ้่าไม่
สามารถให้สญัญาท่ีจะท าก าไรได้ภายใน 5-7 ปี มนัก็ไมด่งึดดูให้เกิดการลงทนุ ขณะเดียวกนัแนวคดิดีๆ ก็ไมเ่หมาะกบัเร่ือง
ทางการเมืองท่ีต้องการผลงานเร็ว (เป็นเร่ืองง่ายท่ีจะท าให้นกัการเมืองใช้เงินในเร่ืองสถานท่ีคมุขงั มากกวา่การศกึษาของ
เดก็เลก็) เพ่ือจดัการให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวกในระยะยาว เราต้องการบุคคลท่ีมองไปไกลกว่ารายงานไตรมาส และ
วงจรขา่วสารและการเลือกตัง้ เป็นบคุคลท่ีไม่ได้คาดหวงัตอ่รางวลัหรือช่ือเสียงในระยะสัน้ เราต้องการบคุคลท่ีมีมมุมองตอ่
ปัญหาท่ีรากฐานและมีวสิยัทัศน์ในมมุสงู ผู้ ท่ีมีความสามารถในการสร้างทีมและชอบท่ีจะริเร่ิมทดลอง เราต้องการผู้สร้าง
สถาบนัท่ีเป็นธรรมชาต ิท่ีมีความต้องการแก้ไขปัญหาสงัคม มากกวา่ความส าเร็จสว่นตวั 
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และสดุท้าย ควรต้องเน้นย า้อีกครัง้วา่ การประกอบการทางสงัคมนัน้เป็นกระบวนการท่ีมากกวา่เร่ืองของการจดัตัง้องค์กร 
ผู้คนท่ียิ่งใหญ่จ านวนมากท างานใกล้ชิดกบัผู้ประกอบการทางสงัคมมาหลายปีโดยไมไ่ด้รับการยอมรับจากสาธารณะ 
รวมถึง ผู้ประกอบการทางสงัคมจ านวนมาก ท่ีผลกัดนั นวตกรรมท่ีน่าสนใจภายในองค์กร ตวัอย่างเช่น Dipal Chandra 
Barua ใน Grameen Bank, Aminul Alam ใน BRAC และ Sushmita Ghosh ใน อโชก้า แตท่ี่แน่นอนก็คือ ผู้ก่อตัง้ท่ีมีมี
บทบาทหลกั ริเร่ิมและก ากบักระบวนการเปล่ียนแปลง และขายความคดินัน้ ล้วนแล้วแตรั่บรางวลัท่ียิ่งใหญ่และความ
สนใจจากส่ือ แตค่วามส าเร็จท่ีเกิดขึน้จากเขานัน้มีเพียงเลก็น้อย 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


