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การประกอบการเพ่ือสังคม	 (social		
entrepreneurship)	 และกิจการเพ่ือสังคม	
(social	enterprise)	กลายเป็นหนึง่ใน	“กระแส
หลัก”	 ของการท�างานเพ่ือสังคมระดับโลก
ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้	โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงเมื่อแนวทางการประกอบธุรกิจและมี
ผลลัพธ์ท่ีดีต ่อสังคม	 ในเวลาเดียวกันนั้น
สอดคล้องกับหมุดหมายส�าคัญขององค์การ
สหประชาชาติ	 ที่เรียกว่า	 “เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน”	 หรือ	 Sustainable		
Development	Goals	(SDGs)	

ในประเทศไทยเองก็ได้มกีารพัฒนาของ
ธุรกิจเพ่ือสังคมอย่างก้าวกระโดด	 สังเกตได้
จากการออกกฎหมาย	พระราชบญัญัติส่งเสรมิ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม	พ.ศ.	 2562	 โดยมีผลให้
กิจการเพ่ือสงัคม	หรอื	วิสาหกิจเพ่ือสงัคม	ตาม
นิยามของพระราชบัญญัติฯ	นั้นมีสถานะทาง
กฎหมายที่ชัดเจน	 อย่างไรก็ตาม	 การออก
กฎหมายดังกล่าวไม่ได้เป็นก้าวแรกของ
รัฐบาลในการสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคม	
ในปี	2553	ส�านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้ให้ทุนสนับสนุนการ	
จัดตั้ง	 ส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม
แห่งชาติ	 (สกส.)	 ภายใต้แผนยุทธศาสตร	์
การส ่ ง เสริมกิจการเ พ่ือสั งคมแห ่งชาติ		
พ.ศ.	 2553-25581	 แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่า		
สกส.	 ต้องปิดตัวลงในปี	 25592	 เนื่องจาก
ขาดทุนสนับสนุน	ถึงแม้ว่า	สกส.	จะเปิดท�าการ
ได้ไม่นาน	แต่งานของ	สกส.	 ก็ท�าให้แนวคิด
การท�าธุรกิจเพ่ือสงัคมเป็นทีรู่จ้กัและเกิดธุรกิจ
เพื่อสังคมรุ่นใหม่	ๆ	ในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม	 หากพิจารณาลักษณะ
การท�างานเพ่ือสงัคมในประเทศไทยก่อนท่ีจะ
มแีนวคดิการประกอบการเพ่ือสงัคมน้ัน	พบว่า
มีองค์กรหลายแห่งท่ีเรียกได้ว่าเป็น	 “กิจการ
เพ่ือสังคม”	 หรือ	 “วิสาหกิจเพ่ือสังคม”	 ตาม
ความเข้าใจในปัจจุบันได้เช่นกัน	 โดยองค์กร
เหล่าน้ีส่วนมากจะมีลักษณะการด�าเนินงาน
ในรูปของนิติบุคคลแบบเก่าขององค์กรไม่
แสวงหาก�าไร	เช่น	สมาคม	มลูนธิิ	หรอืสหกรณ์	
เป็นต้น	ในขณะเดียวกันนั้น	กิจการเพื่อสังคม
รุ่นใหม่จะนิยมจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนเสียมากกว่า

บทความนี้มุ่งเน้นน�าเสนอแนวคิดและ
มุมมองท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบการเพ่ือ
สังคมในประเทศไทย	 ผ ่านการเดินทาง	
ประสบการณ์ตรงของเจ้าของกิจการเพ่ือสงัคม
ทั้งรุ ่นเก่าและรุ ่นใหม่	 รวมไปถึงผู ้ ท่ีมีส่วน
เกีย่วข้องในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาของ
การประกอบการเพ่ือสังคมในประเทศไทย	
และผู้ที่ท�างานใกล้ชิดกับกิจการเพ่ือสังคมใน
หลากหลายรูปแบบ	อาทิ	 อดีตผู้อ�านวยการ	
สกส.	 นักวิชาการ	 และผู ้จัดท�านโยบายท่ี
เก่ียวข้องกับกิจการเพ่ือสังคมของภาครัฐ	
เป็นต้น	 โดยบทเรียนที่ได้จากการสัมภาษณ์นี้
สามารถสรุปได้เป็น	3	หัวข้อใหญ่	ๆ	ที่ยังเป็น
ข้อถกเถียงกันในวงการการประกอบการเพ่ือ
สังคม	 ได้แก่	 1)	 นิยามหรือความหมายของ
กิจการเพ่ือสังคม	 2)	 ปัจจัยความส�าเร็จและ
อุปสรรคของกิจการเพ่ือสังคมในการอยู่รอด	
และ	3)	ความคาดหวังและความเป็นจริงของ
การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมจากภาครัฐ

1	
https://www.facebook.com/pg/tseopress/about/?ref=page_internal

2	
https://www.tcijthai.com/news/2016/28/current/6021
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ผู้ให้สัมภาษณ์ในครั้งน้ีประกอบไปด้วย	ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม	ตัวแทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม	พ.ศ.	 2562		
อดีตผูอ้�านวยการ	สกส.	และนักวิชาการด้านกิจการเพ่ือสงัคม	ทีท่�างานในวงการและมส่ีวนช่วย
ริเริ่มโครงการส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยหลายโครงการ	ทั้งนี้	 เพ่ือความเข้าใจ	
ภูมิหลังเพิ่มเติม	ในล�าดับต่อไปจะเป็นการแนะน�าผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วน

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มแรกนั้น	ได้แก่	ผูป้ระกอบการเพ่ือสงัคม	ทีม่ปีระสบการณ์ตรงใน
การก่อตัง้กจิการเพ่ือสงัคมในประเทศไทย	และยังคงด�าเนินกจิการอยู่	โดยมมีลูนธิิแม่ฟ้าหลวงฯ	
และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 เป็นตัวแทนของผู้ประกอบกิจการเพ่ือสังคมรุ่น
แรกทีเ่ริม่ด�าเนนิการมาก่อนทีป่ระเทศไทยจะเริม่รูจ้กักับแนวคดิเรือ่งการประกอบการเพ่ือสงัคม	
และมีผู้ประกอบกิจการเพ่ือสังคมรุ่นใหม่	 ได้แก่	 BREAD	สยามออร์แกนิค	 และ	Heartist		
ส�าหรับกลุ่มที่สอง	 ได้แก่	 ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 โดยมีตัวแทนจากกรมสรรพากร	
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา	ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องโดยตรงกับการร่างพระราชบญัญัตส่ิงเสรมิ
วิสาหกิจเพื่อสังคม	และกลุ่มที่สาม	ได้แก่	อดีตผู้อ�านวยการ	สกส.	คุณณัฐพงษ์	จารุวรรณพงศ์	
และนักวิชาการอิสระ	ที่ท�างานด้านกิจการเพื่อสังคม	อาจารย์	ดร.	ศิญาณี	หิรัญสาลี	ผู้อยู่เบื้อง
หลังโครงการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมหลาย	ๆ	โครงการในประเทศไทย

จุดนัดพบ

มองกิจการเพื่อสำังคม
ผ่าน ผู้ประกอบการ 
ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง
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มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ก่อตั้งโดยสมเด็จ	
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เมื่อปี	 2515	 โดยก่อตั้งเป็นองค์กรไม่
แสวงหาก�าไร	มวัีตถุประสงค์หลกัในระยะเริม่แรกเพ่ือพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนที่ขาดโอกาสในพ้ืนท่ีห่างไกล	 จากการท�างานอย่างต่อเนื่อง	
ที่โครงการพัฒนาดอยตุง	(พื้นที่ทรงงาน)	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	
มูลนิธิ	ฯ	ได้ก่อตั้งแบรนด์ดอยตุง	ซึ่งประกอบด้วย	5	ธุรกิจหลัก	ได้แก่	
อาหารแปรรูป	คาเฟ่	หัตถกรรม	เกษตร	และการท่องเที่ยว	เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและขาดโอกาส	 ซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหา	
ซับซ้อนหลายรูปแบบในพื้นที่	อาทิ	การปลูกฝิ่น	เสพและค้ายาเสพติด	
ค้าประเวณี	และการตดัไม้ท�าลายป่า	ส่งผลให้การด�าเนินงานทางด้าน
ธุรกจิของมลูนธิิแม่ฟ้าหลวงฯ	เป็นกิจการเพ่ือสงัคมรุน่แรก	ๆ 	ในเมอืงไทย	
โดยหม่อมหลวงดิศปนัดดา	 ดิศกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิ	
แม่ฟ้าหลวงฯ	กล่าวว่า	ในปัจจบุนั	มลูนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	มเีป้าหมายทาง
สงัคมทีส่�าคญั	3	ประการด้วยกัน	ได้แก่	1)	พัฒนาคณุภาพชวีติของคน	
2)	 รักษาสิ่งแวดล้อม	และ	 3)	 สร้างพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม	โดยมลูนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	มองว่าเป้าหมายท้ัง	3	ข้อ	มคีวามเชือ่ม
โยงกัน	 เน่ืองจากการสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้นั้น	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท�าให้ประชากรทุก
คนมสีภาพความเป็นอยู่	คุณภาพชีวิตทีดี่	และเหน็คณุค่าของตวัเองก่อน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
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มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 เป็นหน่วยงานภายใต้
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจ�า
จังหวัดปราจีนบุรี	 ทั้งนี้	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 เป็น	
โรงพยาบาลทีม่ีชื่อเสยีงด้านองค์ความรูท้างสมุนไพรไทย	โดยได้จัดตัง้
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขึ้น	 เพ่ือรวบรวมและพัฒนา
องค์ความรูด้้านสมนุไพรไทย	และเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวิีต	ด้านสขุภาพ
ของประชาชนทั่วไป	 โดยใช้การรักษาด้านสมุนไพรไทยเป็นหลัก	ทาง
มลูนธิิฯ	ได้ค้นคว้า	วิจยัต�าหรบัสมนุไพรไทยส�าหรบัผูบ้รโิภค	และพัฒนา
องค์ความรู้ร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงร่วมมือกับ
ชุมชนรับซื้อสมุนไพรและวัตถุดิบต่าง	 ๆ	ควบคู่กับการจัดท�าโครงการ
พัฒนาศกัยภาพของชมุชน	และกระบวนการกลุม่ในด้านต่าง	ๆ	 เพ่ือให้
เกิดการเสริมพลังสมาชิกในชุมชนอีกด้วย

มูลนิธิโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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โครงการ
BREAD
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โครงการ	BREAD	 เป็นกิจการในเครือข่ายของสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน	 (Population	 and	Community	Development	
Association	–	PDA)	ซึง่นับเป็นกิจการเพ่ือสงัคมรุน่แรก	ๆ 	ในเมอืงไทย	
โดย	PDA	ก่อตั้งเมื่อปี	 2517	 โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพ่ือเผยแพร่
ความรูเ้ก่ียวกับการวางแผนครอบครวัและการคุมก�าเนดิกับประชาชน
ทัว่ไป	อย่างไรก็ตาม	BREAD	เป็นหน่วยงานย่อยทีก่่อต้ังได้ไม่นาน	และ
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายงานด้านกิจการเพื่อสังคมของ	PDA	โดย
มุง่เน้นไปท่ีประเดน็ด้านการศกึษาเป็นหลกั	BREAD	ก่อตัง้โรงเรยีนทาง
เลอืกให้กับเยาวชนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา	โดยหน่ึงในวัตถุประสงค์
หลักของหลักสูตรคือ	การมุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

BREAD
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บริษัท
สำยามออร์แกนิค จ�กัด

สยามออร์แกนิค	 เป็นกิจการเพ่ือสังคมรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง		
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 2554	 โดยนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจสองท่าน	 คือ	
คุณนีล	ปีตาชัย	เดชไกรศักดิ์	และคุณปาล์มมี่	พรธิดา	วงศ์ภัทรกุล	ที่มี
ความสนใจอยากเปลี่ยนชีวิตของชาวนาในประเทศไทยจากชีวิตที่ม	ี
รายได้ต�่ากว่า	20	บาทต่อวัน	เป็นชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและความภาคภมูใิจ
ในตวัเอง

สยามออร์แกนคิ	ท�างานร่วมกับชาวนาอย่างใกล้ชดิ	 โดยมุ่งเน้น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการเกษตร	 อาทิ	 การใช้เมล็ดข้าว
อนิทรย์ีทีผ่่านการค้นคว้าวิจยัเพ่ือพัฒนาพันธ์ุ	เพ่ิมคณุภาพของผลผลติ	
และเพ่ิมรายได้ให้กับชาวนา	ผ่านโครงสร้างความร่วมมอืแบบแบ่งปัน
ก�าไร	(profit-sharing) 	กับสหกรณ์ในพ้ืนทีท่ีเ่ข้าร่วมโครงการของบรษิทัฯ	
ในขณะเดียวกัน	ทางบริษัทฯ	 เองก็ขยายการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ	
เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการขายผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ 	ของชาวนาไทยอกีทางหน่ึง
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Heartist

Heartist	 เป็นกิจการเพ่ือสังคมรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายส่งเสริม	
ให้สังคมไทยโอบรับความหลากหลายและความเท่าเทียมของกลุ่ม	
เด็กพิเศษมากขึ้น	 กิจการ	Heartist	 ก่อต้ังโดยคุณโปสเตอร์	 ผู้ซึ่งได	้
แรงบันดาลใจจากการร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการทอผ้าบ�าบัด	
ร่วมกับกลุ่มเด็กพิเศษ	 จากประสบการณ์ตรงในการท�างานร่วมกับ	
กลุม่เดก็พิเศษ	ท�าให้คณุโปสเตอร์พบว่า	อนัท่ีจรงิแล้ว	สิง่ท่ีเป็นอปุสรรค	
ในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติของกลุ่มเด็กพิเศษนั้นเป็นเรื่อง
ของแนวคิด	ทัศนคติของกลุ่มเด็กพิเศษ	พ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	และสังคม
เองที่มองว่า	 กลุ่มเด็กพิเศษมีข้อจ�ากัดทางสติปัญญาท่ีไม่สามารถใช้
ชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติได้	 อย่างไรก็ตาม	 ในความเป็นจริงแล้ว	
หากทุกคนมีความเข้าใจในเงื่อนไขของกลุ่มเด็กพิเศษอย่างแท้จริง		
เด็กเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้	 Heartist	
ต้องการท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงความคิดของทุกคน	
ในสังคมผ่านการแสดงให้เห็นว่า	 เด็กพิเศษก็สามารถท่ีจะสร้างสรรค์
งานศิลปะผ้าทอที่มีคุณภาพ	โดยคุณโปสเตอร์จะน�าผ้าทอของน้อง	ๆ	
มาแปรรูปเป็นกระเป๋า แฟชั่น	 ในการสร้างธุรกิจในลักษณะน้ี	
ท�าให้กลุ่มเด็กพิเศษมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่า	 เป็นผู้ที่สามารถ	
หารายได้ได้อีกด้วย	 คุณโปสเตอร์หวังว่า	 Heartist	 จะเป็นพ้ืนที่	
ที่น้อง	 ๆสามารถแสดงความสามารถในการท�าผ้าทอและหารายได	้
ให้ตัวเอง	 และเป็นพ้ืนที่ในการสร้างความเข้าใจระหว่างคนทุกกลุ่ม	
ในสังคมในขณะเดียวกันด้วย
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ในบรรดาข้อถกเถียงที่ เ ก่ียวข้องกับ
กิจการเพ่ือสังคมน้ัน	หน่ึงในหัวข้อท่ีหาข้อยุติ
ไม่ได้คงหนีไม่พ้นเรื่องของนิยาม	“กิจการเพื่อ
สังคม”	 เอง	 ซึ่งอันท่ีจริงแล้ว	ควรเป็นข้อแรก	
ที่ทุกคนเห็นตรงกันมากท่ีสุด	 อย่างไรก็ตาม	
จากการสัมภาษณ์	 กลับพบว่าค�าตอบของ
หลายคนมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อย	
โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างกลุม่ผูป้ระกอบการ	
กับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 อย่างไร
ก็ตาม	 สิ่งหน่ึงที่ทุกคนล้วนเห็นตรงกันคือ		
องค์ประกอบของ	 “กิจการเพ่ือสังคม”	 นั้น	

ของ

สามารถแยกออกเป็นสองส่วน	ได้แก่	มิติด้าน
สังคม	 และมิติด้านธุรกิจ	 แต่เมื่อถามลงใน	
รายละเอยีดแล้วกลบัได้มมุมองทีแ่ตกต่างกัน
อย่างมาก

ประเด็นแรก	 มิติด้านสังคม	 หมายถึง		
เป้าหมายทางสังคม	 ที่ทุกกิจการเพ่ือสังคม	
ต้องมตีัง้แต่ต้น	หรอืจะเรยีกได้ว่าเป็น	“เหตผุล
ของการมีอยู่”	 (raison	 d’être)	 ของแต่ละ
กิจการนั้น	ๆ	ก็ว่าได้	โดยทุกคนเห็นตรงกันว่า	
เป้าหมายทางสังคมของกิจการเพื่อสังคมเป็น

เพื่อ
สำงัคม
กิจการ
นิยาม



17

องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้	 และควรมีอยู่ตั้งแต่
ช่วงก่อตัง้กิจการ	อย่างไรก็ตาม	ผูป้ระกอบการ
เพ่ือสังคมจะเน ้นไปถึงรายละเอียดของ	
เป้าหมายทางสังคมของแต่ละกิจการด้วย		
นั่นคือ	 เป้าหมายทางสังคมไม่ควรเป็นเป้า
หมายท่ีเลือ่นลอยหรอืเป็นนามธรรมมากเกินไป	
ควรเป็นเป้าหมายท่ีสามารถวัดได้อย่างเป็น	
รูปธรรม	หรือเรียกได้ว่า	 กิจการเพ่ือสังคมน้ัน	
ควรจะมีผลลัพธ์ทางสังคม	 (social	 impact)		
ทีช่ดัเจน	และท่ีส�าคญั	เป้าหมายนัน้	ๆ 		ไม่ควร
กว้างเกินความสามารถของแต่ละกิจการใน
การแก้ปัญหา	โดยอาจารย์ศิญาณี	ได้อธิบาย
เพ่ิมเติมว่า	 ผลลัพธ์ทางสังคมที่เป็นรูปธรรม	
นั้น	 เป็นเสมือนหน่วยวัดมาตรฐานร่วมกัน
ระหว่างกิจการเพ่ือสังคมที่ท�างานในหลาก
หลายประเด็น	 ในส่วนประเด็นความ	 “กว้าง”	
ของประเด็นทางสังคมที่สนใจนั้น	 เป ็น	
ประเด็นที่ กิจการเพ่ือสังคมรุ ่นใหม่	 อาท	ิ	
สยามออร์แกนิค	 กับ	 Heartist	 ให้ความ	
ส�าคัญอย่างย่ิง	 โดยท้ังคุณปิตาชัย	 และ	
คุณโปสเตอร์	 ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า	 ในการ	

เป็นกิจการเพ่ือสังคมนั้น	 ส่ิงที่ส�าคัญคือการ
สามารถท�าในส่ิงท่ี	 “สัญญา”	 ไว้ได้	 กล่าวคือ	
ค�าสัญญาของกิจการในการแก้ปัญหาสังคม
ควรตัง้อยู่บนหลกัความเป็นจรงิ	ไม่กล่าวในสิง่
ที่กว้างเกินไปจนไม่สามารถจะท�าได้จริง		
โดยควรค�านึงถึงต้นทุนที่กิจการมีด้วย

ในประเด็น มิติด้านธุรกิจนั้น	เป็นมิติที	่
ผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นแตกต่างกันมาก
ทีส่ดุ	โดยสิง่ท่ีเป็นข้อถกเถียงมากท่ีสดุคอื	การ
มองว่า	“ธุรกิจ”	ควรเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น
กิจการเพ่ือสังคม	หรือควรถูกมองเป็นหน่ึงใน	
“เครื่องมือ”	 ที่ให้กิจการเพ่ือสังคมหยิบใช้ได้
เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร	 เป็นที่น่าสังเกต
ว่าส�าหรับผู้ที่มองว่าการท�าธุรกิจควรเป็นส่วน
หน่ึงของนิยามการเป็นกิจการเพ่ือสังคมน้ัน	
ส่วนใหญ่แล้วจะมองว่า	กิจการเพ่ือสงัคมควร
จดทะเบยีนในรปูแบบการด�าเนินธุรกิจ	 ได้แก่	
บริษัทจ�ากัด	 หรือห้างหุ้นส่วน	 เท่านั้น	 ทั้งนี้
เนือ่งจากจะท�าให้การจ�าแนกกิจการเพ่ือสงัคม
มีความง่ายและชัดเจนมากย่ิงขึ้น	 ในขณะ

ธุรกิจสำังคม
กิจการ

เพื่อสำังคม
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เดียวกัน	ผู้ให้สัมภาษณ์อีกส่วนหนึ่งกลับมอง	
ว่า	การเป็นกจิการเพ่ือสงัคมนัน้	 ไม่ควรจ�ากัด
เฉพาะการด�าเนินธุรกิจ	หรอืจดทะเบยีนในรปู
ของ	บรษิทัจ�ากัด	หรอืห้างหุ้นส่วนเท่าน้ัน	กิจการ
เพ่ือสงัคมเป็นการท�างานเพ่ือสงัคมท่ีมรีปูแบบ
การด�าเนนิธุรกิจท่ีหลากหลาย	และควรมคีวาม
ยืดหยุ่นในการให้ค�าจ�ากัดความ	อย่างไรก็ตาม	
สิ่งที่เป็นประเด็นส�าคัญในการเป็น	 “กิจการ”	
เพ่ือสังคมนั้น	 ควรพิจารณาท่ีความอยู่รอด	
ในการด�าเนินการของแต่ละกิจการมากกว่า	
โดยไม่จ�าเป็นต้องค�านึงว่ารายได้เพ่ือให้อยู่รอด
นัน้มาจากการ	 “ซือ้มาขายไป”	หรอืให้บรกิาร	
ในรปูแบบการด�าเนินธุรกิจเพียงอย่างเดยีว

นอกจากน้ัน	ประเดน็ของการปันผลก�าไร
ทีไ่ด้จากการด�าเนินกิจการเพ่ือสงัคม	ก็เป็นอกี
ประเด็นหน่ึงท่ีผู ้ให้สัมภาษณ์มีความเห็น	
ที่แตกต่างกัน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่าง	
ผู้ประกอบการและตัวแทนจากภาครัฐ	 โดย	
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะมองว่าการแบ่งปัน
ก�าไรให้ผู้ถือหุ้น	หรือเจ้าของกิจการเป็นสิ่งที่
สามารถท�าได้	และควรมองว่าเป็นค่าตอบแทน
ในการบรหิารกจิการอย่างมปีระสทิธิภาพและ
ประสบความส�าเร็จ	อย่างไรก็ตาม	ตวัแทนจาก
ภาครฐัส่วนใหญ่กลบัมองว่ากิจการเพ่ือสงัคม
ต้ังข้ึนเพ่ือการท�างานเพ่ือสังคม	 การไม่ปัน	
ผลก�าไรจะเป็นวิธีการหนึ่งในการแบ่งแยก
กิจการเพ่ือสังคมกับกิจการขนาดเล็กและ	
ขนาดย่อม	 (SMEs)	 ท่ีหวังผลก�าไรเป็นหลัก	
ได้ง่ายกว่า

เมื่อถามถึงคุณสมบัติของการเป็น
กิจการเพื่อสังคมที่ส�าคัญที่สุด	 ทุกคนต่าง	
เห็นตรงกันว่า	 เป้าหมายทางสังคมที่ชัดเจน	
และการบรหิารจดัการเชงิธุรกิจท่ีมปีระสทิธิภาพ	
เป็นคุณสมบัติสองข้อที่กิจการเพ่ือสังคมพึงมี	
อย่างไรก็ตาม	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมี
ความเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นเป้าหมายทาง
สังคมว่า	 จ�าเป็นอย่างย่ิงที่กิจการเพ่ือสังคม
ต้องสามารถพิสจูน์ได้และมหีลกัฐานประจกัษ์
ถึงผลลพัธ์ทางสงัคม	(social	impact)	ทีช่ดัเจน	
นอกจากน้ี	 เมื่อสอบถามถึงความจ�าเป็นของ
ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายทางสังคม
และกิจกรรมหลกัของกิจการนัน้	บางส่วนมอง
ว่ากิจการเพ่ือสังคมจ�าเป็นต้องมีความเชื่อม
โยงระหว่างกิจกรรมและเป้าหมายทางสังคม
อย่างชัดเจน	 เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้หลักที่จะ
ช่วยแยกระหว่างกิจการเพ่ือสังคมกับการจัด
กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม	 หรือ	 CSR		
(Corporate	 Social	 Responsibility)	 ของ	
ธุรกิจที่หวังผลก�าไร

อย่างไรก็ตาม	มีผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วน
ทีม่องว่า	ความเชือ่มโยงระหว่างเป้าหมายทาง
สังคมกับกิจกรรมเชิงธุรกิจของกิจการเพ่ือ
สังคมน้ันเป็นเพียง	 “ส่วนประกอบ”	หน่ึงที่จะ
ช่วยอธิบายให้สงัคมเข้าใจว่ากิจการนีท้�าอะไร
ให้ง่ายข้ึน	แต่หากตวักิจการเพ่ือสงัคมสามารถ
มผีลงานพิสจูน์ให้เหน็ว่าตวักิจการเองสามารถ
สร้างผลลัพธ์ทางสังคมตามที่ตั้งเป้าหมาย	
ไว้ได้	และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ที่เพียง
พอแล้ว	ก็ไม่จ�าเป็นจะต้องสร้างความเชือ่มโยง
ระหว่างกิจกรรมและเป้าหมายทางสังคมของ
องค์กรแต่อย่างใด
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การบริหารงานกิจการเพ่ือสังคมก็เหมือนกับธุรกิจท่ัว	 ๆ	 ไป	 ในแง่
มุมของความอยู่รอด	กล่าวคือ	 กิจการเพ่ือสังคมเองจ�าเป็นจะต้องต่อสู้
เพ่ือความอยูร่อดขององค์กรให้ได้	การใช้แนวคดิทางธุรกิจเป็นเครือ่งมอื
ในการด�าเนนิกิจการจะเปิดโอกาสให้กิจการเพ่ือสงัคมมทีางเลอืกในการ
ต่อสูไ้ด้มากข้ึน	ในการสมัภาษณ์ประเดน็เรือ่งการอยู่รอดของกิจการเพ่ือ
สงัคมนัน้	มุง่เน้นหาค�าตอบเรือ่งของ	“จดุเปลีย่น”	ทีส่�าคญัของกิจการเพ่ือ
สงัคมแต่ละแห่ง	ทีม่คีวามส�าคญักับตวักิจการเอง	และปัจจยัท่ีส�าคญัใน
การอยู่รอดของกิจการเพื่อสังคม	โดยในประเด็นแรก	จากการสัมภาษณ์	
พบว่ากิจการเพ่ือสงัคมม	ี“จดุร่วม”	ทีเ่ป็นจดุเปลีย่นท่ีส�าคญั	3	ด้าน	ได้แก่	
1)	การค้นหาตวัตนและคณุค่าของกิจการเอง	2)	การปรบัตวัให้มแีนวคดิ
การใช้ธุรกิจในการบริหารกิจการมากขึ้น	 3)	 การพยายามปรับรูปแบบ
องค์กรให้ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่มากขึ้น	 เป็นที่น่า	

เพือ่
ความ
ต่อสำู้

อยู่
รอด

การ
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สังเกตว่า	 จากประสบการณ์ตรงของผู ้ประกอบการเพ่ือสังคมที่ให้
สัมภาษณ์นั้นต่างกล่าวเป็นเสยีงเดยีวกันว่า	จดุเปลีย่นเหล่าน้ีจะเกิดขึน้
เมื่อกิจการเพ่ือสังคมนั้น	 ๆ	 เกิดการขยายกิจการอย่างรวดเร็ว	 และ	
ท�าหลายอย่างมากเกินไป

การค้นหาตวัตนและคณุค่าของกิจการเป็นปัญหาร่วมของกิจการ
เพ่ือสังคมรุ่นใหม่ที่พ่ึงก่อต้ัง	 โดยปัญหาหลัก	 ๆ	 ของการค้นหาตัวและ
คุณค่าของกิจการเกิดขึ้นจากการมีแนวทางธุรกิจและการเสนอคุณค่า	
ให้กับตลาดทีไ่ม่ชดัเจน	ยกตวัอย่างปัญหาของหลาย	ๆ	กิจการ	เช่น	การ	
ขยายกิจกรรมเชิงธุรกิจเกินขอบเขตจากการมุ่งเน้นการศึกษาเป็นการ	
รับจัดและขายชุดของขวัญเพ่ือการอยู่รอดของกิจการ	 แต่การมีหลาก
หลายกิจกรรมกลับท�าให้เกิดความไม่มั่นคงและความสับสนในเชิง	
เป้าหมายทางสังคม	 อีกหนึ่งตัวอย่างเป็นการจ้างพนักงานใหม่ของ	
กิจการอย่างรวดเร็วจนไม่ทันส�ารวจคุณค่าหลักขององค์กร	 ท�าให้เกิด	
ความขดัแย้งภายในทีมในภายหลงั

ในประเดน็การปรบัตวัให้มีแนวคิดการใช้ธรุกิจในการบรหิารกิจการ
มากขึน้ ส่วนมากเกิดกับผูป้ระกอบการท่ีผนัตัวเองจากการท�างานในภาค
ประชาสังคมหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร	Heartist	 เป็นหนึ่งในกิจการ
เพ่ือสงัคมทีป่ระสบปัญหาการปรบัแนวทางให้เป็นธุรกิจมากขึน้	ในระยะ
เริม่แรกนัน้	คณุโปสเตอร์มคีวามกังวลกับการคดิก�าไรกับผูซ้ือ้ผลติภณัฑ์
ของ	Heartist	 เนือ่งจากไม่ได้มองว่า	การหาก�าไรให้กิจการสามารถอยู่ได้
เป็นสิง่ท่ีควรให้ความส�าคญัมากเท่ากับการช่วยเหลอืสงัคมและบรรลเุป้า
หมายทางสังคม	อย่างไรก็ตาม	 คุณโปสเตอร์จ�าเป็นต้องกลับมาคิดถึง
การหาก�าไรใหม่ในวันที่	 Heartist	 ขาดเงินหมุนเวียนพอที่จะด�าเนิน	
กิจการต่อ	ปัญหาการขาดเงินหมุนเวียนท�าให้คุณโปสเตอร์ต้องกลับมา
คดิว่า	การไม่คดิก�าไรนัน้ท�าให้	Heartist	ไม่สามารถทีจ่ะประกอบกิจการ	
และไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้ตามท่ีตั้งใจไว้	ดังน้ัน	ส�าหรับ	
คณุโปสเตอร์แล้ว	บทเรยีนการปรบัใช้แนวทางการด�าเนินธุรกิจเพ่ือหาก�าไร	
เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญของ	Heartist	 จากการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมกับ		
อาจารย์ศิญาณี	พบว่า	ณ	ขณะทีกิ่จการเพ่ือสงัคมน้ันก�าลงัจะต้องตดัสนิ
ใจปิดตัวลงหรือไม่	 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญท่ีสุดของกิจการ	 เน่ืองจาก
สถานการณ์บังคับให้กิจการต้องคิดถึงการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้า
หมายทางสงัคมทีว่างไว้ว่าเหมาะสมและสามารถท�าได้จรงิหรอืไม่
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การปรบัรปูแบบองค์กรให้ทันสมัยและเป็นท่ียอมรับของคน
รุน่ใหม่	เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับกิจการเพ่ือสังคมทีด่�าเนนิการมานานแล้ว	
โดยรูปแบบของปัญหาน้ันม	ี2	รปูแบบใหญ่	ๆ 	ด้วยกัน	แบบแรกเป็นการ
ปรับรูปแบบองค์กรให้ทันสมัยเน่ืองจากเป้าหมายทางสังคมท่ีมีในระยะ
แรกน้ันไม่ได้เป็นปัญหาเร่งด่วนอกีต่อไป	หรอือาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้	
อย่างเป็นระบบ	ตัวอย่างขององค์กรท่ีจ�าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบการ
ด�าเนินการ	คอื	มลูนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ซึง่ในระยะแรก
เน้นด้านการใช้สมุนไพรรักษาโรคเป็นหลัก	แต่หลังจากพบว่าการรักษา
โรคเพียงอย่างเดียวน้ันไม่เพียงพอ	 จึงขยายรูปแบบการด�าเนินการเป็น
มุง่เน้นการป้องกันและส่งเสรมิสขุภาพทีด่ด้ีวยสมนุไพรไทยด้วย	ลกัษณะ
ของปัญหาแบบท่ีสองมกัเกิดจากภายในองค์กรเอง	ซึง่มกัเป็นปัญหาเรือ่ง
ช่องว่างระหว่างวัย	 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	 เป็นหน่ึงในองค์กรที่ประสบ
ปัญหานี้	เนื่องจากเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานาน	ท�าให้มีพนักงาน
ท่ีมาจากหลากหลายรุ ่น	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการสื่อสารกับ
พนักงานรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นก�าลังส�าคัญขององค์กรในอนาคต	 และการ
ท�างานระหว่างรุ่น

ประเดน็ค�าถามทีเ่ก่ียวข้องกับการอยูร่อดขององค์กร	เก่ียวเน่ืองกับ
ปัจจยัหลกัทีท่�าให้กิจการเพ่ือสงัคมสามารถอยู่รอดได้อย่างย่ังยืนน่ันเอง	
โดยจากค�าตอบท่ีได้	 สามารถแบ่งออกเป็น	3	ปัจจัยหลัก	ๆ	 โดยปัจจัย
แรกคอื	การคดัเลอืกทรพัยากรบคุคล	การเลอืกคนทีเ่หมาะสมมาท�างาน
เป็นเรือ่งส�าคญัของการบรหิารงานองค์กรท่ัวไปอยู่แล้ว	แต่การท�างานใน
สายงานที่เก่ียวข้องกับการประกอบการเพ่ือสังคมนั้น	 ย่ิงมีความส�าคัญ
มากย่ิงขึน้ไปอกี	ทัง้น้ีเนือ่งจากนอกเหนอืจากความรูค้วามสามารถทัว่ไป
ในการท�างานองค์กรแล้ว	ผู้ที่ท�างานในสายงานกิจการเพื่อสังคมจ�าเป็น
ต้องมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมที่ตรงกับกิจการ
เพ่ือสังคมน้ัน	ๆ	อีกด้วย	และที่ส�าคัญ	จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจ�าต้องมีความ
เข้าใจในด้านการประกอบการเพ่ือสงัคม	ซึง่มลีกัษณะพิเศษ	ต่างจากการ
ท�างานด้านธุรกิจ	หรอืด้านสงัคมท่ัวไป	อย่างไรกต็าม	ปัญหาทีพ่บในการ
หาคนท่ีเหมาะสมนัน้มสีาเหตมุาจากการขาดแคลนนกัศกึษาจบใหม่ทีม่ี
ความรูด้้านการประกอบกิจการเพ่ือสงัคม	เน่ืองจากยังถือว่าเป็นแนวคดิ
ที่ค่อนข้างใหม่ในสังคมไทย
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ปัจจัยที่สอง	 ได้แก่	 การเข้าถึงตลาดซื้อขายในประเทศไทย		
ท้ังน้ีผู้ประกอบการท้ังหมดมีความเห็นว่าตลาดสินค้าและบริการของ
กิจการเพื่อสังคมยังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร	ผู้บริโภคยังขาดความรู้ความ
เข้าใจว่า	กิจการเพ่ือสงัคม	หรอืการประกอบการเพ่ือสงัคมหมายถึงอะไร	
ดังนั้นแล้วพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคยังคง	
เปรียบเทียบสินค้าและบริการจากกิจการเพ่ือสังคมกับธุรกิจทั่วไป		
ท้ังทางด้านคุณภาพและราคา	 โดยไม่ได้ค�านึงถึงผลลัพธ์ทางสังคมของ
กิจการเพ่ือสังคมเหล่านั้นเพ่ิมเติม	 ดังนั้นแล้ว	 จ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวคิดการประกอบการเพ่ือสังคม	 และ
กิจการเพ่ือสงัคมให้ผูบ้รโิภคท่ัวไปได้ทราบทีม่าทีไ่ปเพ่ิมเตมิ	และเพ่ิมการ
เข้าถึงตลาดที่หลากหลายของตัวกิจการเพ่ือสังคมเอง	และให้ผู้บริโภค	
มีความเข้าใจในกิจการเพ่ือสังคมว่าแตกต่างจากธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมอย่างไร

ปัจจัยที่สาม	 ได้แก่	 ความอดทนและการมีจิตวิญญาณการเป็น	
ผู้ประกอบการของเจ้าของกิจการเพ่ือสังคมเอง	 โดยจากประสบการณ์
การท�างานร่วมกับผู้ประกอบการที่หลากหลาย	 คุณหนุ่มและอาจารย	์
ศิญาณีเห็นตรงกันว่า	ปัจจัยน้ีเป็นปัจจัยที่ส�าคัญท่ีสุดท่ีจะผลักดันให้
กิจการเพ่ือสงัคมประสบความส�าเรจ็	ในทีส่ดุแล้วกจิการเพ่ือสงัคมไม่ใช่
มเีพียงกิจการเท่าน้ัน	กิจการจะสามารถไปต่อได้หรอืไม่	ขึน้อยู่กบับคุคล
ท่ีท�างานในองค์กร	โดยเฉพาะอย่างย่ิงตวัเจ้าของกิจการเอง	 โดยสิง่ส�าคญั
ในการบรหิารกิจการเพ่ือสงัคมนัน้	จ�าเป็นทีจ่ะต้องมอีย่างน้อยหน่ึงคนใน
องค์กรที่มีความรู้ด้านธุรกิจและการบริหารงานองค์กร	 เพ่ือให้กิจการ
สามารถอยู่รอดได้	และตัวเจ้าของกิจการเองจ�าเป็นต้องมีความยืดหยุ่น	
ปรับตัวตามสถานการณ์	 และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
กะทันหันได้อย่างดี
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จากการสัมภาษณ์ทั้งผู ้ประกอบการ	
เพ่ือสังคม	และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเอง	
พบว่า	มีความแตกต่างในมุมมองด้านความ
ต้องการในการสนบัสนนุกจิการเพ่ือสงัคมและ
การสร้างระบบนิเวศส�าหรับกิจการเพ่ือสังคม
โดยมุมมองท่ีได ้จากผู ้ให ้สัมภาษณ์มีทั้ง	
การด�าเนินการของภาครัฐในอดีต	ในปัจจุบัน		
บทเรียนส�าหรับอนาคตในการขับเคลื่อน	
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม	
พ.ศ.	2562	อย่างมปีระสทิธิภาพ	และทีส่�าคญั
ที่สุด	 ข้อสรุปที่ได้จากบทเรียนในอดีตจะ	

กับ

แปรเปลี่ยนไปเป็นวิธีการสนับสนุนกิจการ	
เพื่อสังคอย่างไร

ในยุคก่อนพระราชบัญญัติส ่งเสริม
วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 พ.ศ.	 2562	 จะเห็น	
ความแตกต่างกันระหว่างบทบาทของภาครัฐ	
ส�าหรับกิจการเพ่ือสังคมในยุคแรก	 ได้แก	่
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	และมูลนิธิโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	และกิจการเพ่ือสังคม
รุ่นใหม่	โดยส�าหรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	และ
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรน้ัน	

ความคาดหวัง

กิจการ

ความ

เพื่อสำังคม

ของเป็นจริง
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ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	 มีความสัมพันธ์และการ
ท�างานท่ีใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐอยู่เป็น
ทุนเดิมในประเด็นทางสังคมท่ีทั้งสองหน่วย
งานสนใจ	ดังนั้นในมุมมองของทั้งสององค์กร	
พบว่า	หน่วยงานภาครฐัให้การสนบัสนุนอย่าง
ต่อเนือ่ง	อาทิ	การร่วมงานในโครงการของภาค
รัฐ	หรือการได้ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐในด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	
อย่างไรก็ตาม	สังเกตได้ว่า	 การสนับสนุนใน	
รูปแบบข้างต้นอาจไม่ได้เก่ียวข้องกับการ
ประกอบการเพ่ือสังคมโดยตรง	 ในส่วนของ
กิจการเพ่ือสังคมรุ ่นใหม่	 ซึ่งมีลักษณะการ
ด�าเนินงานเป็นกิจการเพ่ือสงัคมตัง้แต่แรกเริม่	
พบว่า	มคีวามเห็นท่ีแตกต่างออกไป	กล่าวโดย
สรปุแล้ว	ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่มองว่า	ภาครฐั
ไม่ได้มส่ีวนส�าคญัในการสนบัสนนุกิจการเพ่ือ
สังคม	 ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้เน่ืองจาก
แนวคดิเร่ืองกิจการเพ่ือสงัคมในช่วงแรกน้ันยัง
ถือว่าเป็นแนวคดิทีใ่หม่	และไม่มกีฎหมายหรอื
นโยบายใดมารองรับอย่างจริงจัง	 จึงเป็น
ธรรมชาตทิีท่างภาครฐัต้องใช้เวลาเพ่ือปรบัตวั

ในระยะหลัง	 เมื่อกิจการเพ่ือสังคมใน
ประเทศไทยมีมากข้ึน	ภาครัฐก็มีความตื่นตัว
ที่จะสนับสนุนผู ้ประกอบการมากขึ้น	 ยก
ตัวอย่างเช่น	การจัดตั้ง	 สกส.	ตามที่ได้กล่าว
ไปแล้วข้างต้น	 หรือการรวมเรื่องสนับสนุน
กิจการเพ่ือสังคมในยุทธศาสตร์การบริหาร
ประเทศ	 ซึ่งส่งผลให้เกิดพระราชบัญญัติส่ง
เสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมฯ	 ในเวลาต่อมา	 โดย
ผลพวงจากการออกพระราชบัญญัติฯ	ท�าให้
เกิดมาตรการส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมทาง
กฎหมาย	อาทิ	การรับรองวิสาหกิจเพื่อสังคม
หรือมาตรการทางภาษีเพ่ือส่งเสริมให้เกิด	

การลงทนุกบัวสิาหกจิเพือ่สงัคมทีจ่ดทะเบยีน	
เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	ในภาพรวมแล้ว	ทุกคน
เหน็ตรงกันว่ามาตรการทางภาษอีาจเรว็เกินไป
ส�าหรับการเริ่มต้นสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคม	
เน่ืองจากกิจการเพ่ือสังคมส่วนใหญ่ยังเป็น
กิจการขนาดเล็ก	 ก่อตั้งใหม่	 จึงยังไม่ได้
ต้องการมาตรการทางภาษีมากนัก	 ผู ้ที่ได้
ประโยชน์จากการลดภาษีจะเป็นธุรกิจขนาด
ใหญ่ทีผ่นัการท�าโครงการรบัผดิชอบเพ่ือสงัคม
เป็นกิจการเพื่อสังคมมากกว่า

หากมองในเชิงบวก	พระราชบัญญัติส่ง
เสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมฯ	 เป็นกรอบทาง
กฎหมายทีเ่ป็นใบเบกิทางให้กบัภาครฐัในการ
สนับสนุนและสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการ
เติบโตของกิจการเพ่ือสังคมอย่างจริงจังผ่าน
การท�างานของส�านักงานส่งเสรมิวสิาหกิจเพ่ือ
สังคม	 ยกตัวอย่างเช่น	 การให้อ�านาจกับ
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมจัดตั้ง
และดูแลกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม	
และท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจาก
หลายกระทรวง เ พ่ือบู รณาการอย ่ างมี
ประสทิธิภาพ	จากการวิเคราะห์และสมัภาษณ์
ผู้ประกอบการ	ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ	และ
ผู้ท่ีท�างานร่วมกับกิจการเพ่ือสังคมอย่างต่อ
เนื่องข้างต้น	บทความนี้สามารถสรุปทิศทาง
การส่งเสรมิกิจการเพ่ือสงัคมในอนาคตทีต่อบ
โจทย์ความต้องการของกิจการเพ่ือสงัคม	ดงันี้
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ประการแรก	
ควรส่งเสริมการสร้างชุมชนร่วมของผู้ประกอบการ

และกิจการเพ่ือสงัคม	โดยมุง่เน้นการแบ่งปันประสบการณ์
ระหว่างกิจการเพื่อสังคม	เพื่อให้ผู้ประกอบการและกิจการ
เพ่ือสังคมท่ีอยู่ในระยะเริ่มต้นใหม่ค้นหาคุณค่าและตัวตน
ของกิจการได้ง่ายขึ้น

ประการที่สำอง
ควรส่งเสริมศักยภาพผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

และการมพีีเ่ลีย้ง	(coaching)	ทีมุ่ง่เน้นให้ผูป้ระกอบการเพ่ือ
สงัคมมแีนวคดิเชงิธุรกิจและท�างานเชงิรกุมากขึน้	เพ่ือเสรมิ
จุดอ่อนของหลาย	ๆ	กิจการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่มี
รากฐานจากการท�างานเพื่อสังคมแบบไม่หาก�าไรมาก่อน

ประการที่สำาม
ควรส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลในอนาคตที่มี

ความรูแ้ละความเข้าใจในการท�างานด้านการประกอบการ
เพื่อสังคม	โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ประการที่สำี่
ควรสร้างตลาดส�าหรับสินค้าและบริการของกิจการ

เพ่ือสังคม	หรือช่วยให้กิจการเพ่ือสังคมเข้าถึงตลาดและ	
ผูบ้ริโภคได้ง่ายขึน้	เพ่ือลดความล้มเหลวของตลาด	(market	
failure)	ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริโภคเก่ียว
กับประโยชน์ของการประกอบการเพ่ือสังคม	 ที่นอกเหนือ
จากการเสนอสินค้าและบริการเหมือนธุรกิจท่ัวไป	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแบรนด์กิจการเพื่อสังคม	และการ
ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกิจการเพื่อสังคม	เป็นต้น
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สุดท้ายนี้ การพัฒนาของกิจการเพื่อ
สังคมในประเทศไทย ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของคน
ใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง 
แต่เป็นงานของทกุคนทีเ่กีย่วข้อง ภาครฐัควร
ท�ความเข้าใจและให้ความสนใจกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการเพื่อสังคมอย่าง
แท้จรงิ ส่วนกจิการเพือ่สงัคมเองกต้็องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและท�งานร่วมกับภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดโครงการที่ตอบโจทย์กับกิจการ
เพ่ือสังคมมากย่ิงขึ้น รวมไปถึงการท�งาน
ร ่วมกัน เองเพื่อส ่ง เสริมและสนับสนุน 
การเติบโตไปพร้อม ๆ กัน อย่างไรก็ตาม  
บทวิเคราะห์ ข้อสรุป และข้อเสนอข้างต้น  
เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่อยู ่ใกล้ชิด 
กับกิจการเพ่ือสังคม ไม่ได้เป็นมุมมองหลัก
ทั้งหมด ผู้อ่านควรท�ความเข้าใจ พิจารณา
เพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่เหมาะสมกับ
ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้อ่านเอง


