คำ แนวคิด ควำมหมำยของกิจกำรเพื่อสังคม และกำรเปลี่ยแปลงทำงสังคมที่ก่อเกิดจำกสังคมฐำนล่ำง
ดร.สุนทร คุณชัยมัง
Image Plus Communication
[4]
วิสำหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)
หมำยถึง กำรประกอบกำรวิสำหกิจหรือธุรกิจเพื่อร่วมจั ดกำรปัญหำเศรษฐกิจและสังคม เป็นคำ/ควำมคิดที่ มี
นักวิชำกำรให้ควำมหมำยไว้หลำกหลำยและแตกต่ำงกันไปตำมบริบทของลักษณะทำงสังคม เศรษฐกิจ และ
กำรเมืองของแต่ละประเทศ ภูมิภำค ตลอดจนลักษณะทำงชนชำติและวัฒนธรรม นอกจำกนั้น ยังมีรูปแบบของ
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจที่แตกต่ำงกันไป
ในประเทศไทย มี ก ำรนิ ย ำมควำมหมำยของค ำว่ำ Social Enterprise เป็ น ค ำไทยอยู่ 2 ค ำ คื อ “กิ จ กำร
เพื่อสังคม” โดยสำนักงำนสร้ำงเสริมกิจกำรเพื่อสังคมแห่งชำติ (ปัจจุบันยุบเลิกไปแล้ว) โดยให้ควำมหมำยว่ำ
หมำยถึง ธุรกิจหรือกิจกำรที่มีจุดมุ่งหมำยในกำรแก้ไขปัญหำสังคมเหมือนเอ็นจีโอ มูลนิธิ องค์กำรกำรกุศล
ต่ำงๆ แต่มีวิธีหำกำไร วำงระบบมำร์เก็ตติ้งได้เหมือนบริษัททั่วไป กับอีกคำหนึ่ง คือ “วิสำหกิจเพื่อสังคม”
ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วย กำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559
ลงวั น ที่ 24 สิ ง หำคม 2559 ซึ่ ง หมำยถึ ง บริ ษั ท หรื อ ห้ ำ งหุ้ นส่ ว นนิ ติ บุค คลที่ตั้ ง ขึ้ นตำมกฎหมำยไทย ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้บริกำร โดยมุ่งส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในท้องถิ่นที่วิสำหกิจ
เพื่อสังคมตั้งอยู่ หรือมีเป้ำหมำยในกำรจัดตั้งตั้งแต่แรกเริ่มในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งสร้ำงกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และนำผลกำไรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
ไปลงทุนในกิจกำรของตนเอง หรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยำกจน คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส หรือเพื่อใช้
ประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังประกำศกำหนด (และตำมร่ำงพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสำหกิจเพื่อสังคม พ.ศ...ก็ใช้ควำมหมำยเดียวกันนี้)
กำรดำเนินกิจกำรของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนโดยเอกชนชั้นนำ
ของประเทศ เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน), บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน),
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหำชน), บริษัท สหพัฒนำพิบูล จำกัด (มหำชน),
กลุ่มบริษัท น้ำตำลมิตรผล จำกัด ฯลฯ ร่วมกันถือหุ้นในสัดส่วน 24% ร่วมกับบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี
จั งหวัด (วิส ำหกิจ เพื่อสั งคม) จ ำกัด จ ำนวน 76 บริษัท ถือหุ้ นในสั ด ส่ ว น 76% เพื่อร่ว มกันดำเนินกิจตำม
แนวทำงวิสำหกิจเพื่อสังคม เพื่อร่วมจัดกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจชุมชนด้ำนกำรเกษตร กำรแปรรูป และ
กำรท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน ให้ มี ก ำรเข้ ำ ถึ ง ปั จ จั ย กำรผลิ ต ทรั พ ยำกร และแหล่ ง ทุ น สร้ ำ งองค์ ค วำมรู้
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สร้ำงประโยชน์ต่อยอดจำกเศรษฐกิจชุมชน บูรณำกำรกำรจัดกำรกำรตลำด และสร้ำงควำมยั่งยืนในระบบ
เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยมีหลักกำรสำคัญ 5 ประกำร คือ
(1) มีเป้ำหมำยหลักเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุด
(2) เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร ไม่ใช่เงินจำกรัฐหรือเงินบริจำค
(3) มีกำไรต้องนำไปใช้ขยำยผลเพื่อสังคม ไม่ใช่ปันผลเพื่อผู้ประกอบกำร
(4) กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
(5) มีกำรจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทจำกัด
จำกกำรศึกษำเรื่องของ Social Enterprise ในยุโรป ฌำคส์ เดอโฟร์นี (Jacques Defourny) และมำร์เธ นีส์
เสนส์ (Marthe Nyssens) ได้ประมวลลักษณะของวิสำหกิจเพื่อสังคม - ธุรกิจที่จัดกำรแบบมุ่งต่อกำรจัดกำร
แก้ไขปัญหำสังคมเป็นหลัก (ไม่ใช่หวังแบ่งปันผลกำไรสำหรับผู้ถือหุ้น) ว่ำ มี 3 สำนัก ประกอบด้วย (1) The
Earned Income School of Though (2) The Social Innovation School of Thought และ (3) The EMES
Approach of Social Enterprise ในที่ นี้ จ ะขออธิ บ ำยถึ ง ลั ก ษณะของกำรนิ ย ำมค ำและควำมหมำยของ
2 สำนักแรก สำนักที่ 3 จะยกไปพูดถึงเป็นหัวข้อถัดไป
The Earned Income School of Though
เป็นสำนักคิดที่เห็นว่ำวิสำหกิจเพื่อสังคม จะเป็นกิจกำรธุรกิจที่มี ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงรำยได้ด้วยกำร
ผสมผสำนงำนเพื่อสังคมกับกำรค้ำพำณิชย์ รำยได้จะเกิดขึ้นจำกงำนธุรกิจ (ค้ำขำย และอิงระบบตลำด) แล้วทำ
ให้องค์กรนั้นสำมำรถนำรำยได้นั้นไปจัดกำรแก้ไขปัญหำสังคมตำมจุดมุ่งหมำยที่มีอยู่ สำนักคิดนี้ ยังมีกำรแบ่ง
ออกเป็น 2 สำย คือ (1) แบบกำรพำณิชย์ขององค์กรไม่แสวงหำกำไร (Commercial non - profit approach)
ซึ่งจะสนับสนุนให้องค์กรพัฒนำเอกชน สมำคม และมูลนิธิ ไปสร้ำงงำนพำณิชย์เพื่อสร้ำงรำยได้ โดยปรับปรุง
จำกกิจ กรรมที่ทำมำก่อนเป็ นครั้ งครำวมำเป็นกิจกำรที่มีควำมต่อเนื่องเพื่อนำเอำรำยได้ที่ได้รับไปดำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม ตัวอย่ำงของกำรริเริ่ มจั ดตั้งร้ำนขำยหนังสื อขำยของที่ระลึ กของ Oxfam - เป็นกิจกำร
พำณิชย์ขององค์กรนักพัฒนำเอกชนที่ต้องกำรสร้ำงรำยได้เพื่อนำเงินไปใช้จ่ำยตำมแผนงำนเพื่อสังคมที่มีอยู่
(2) แบบกำหนดพันธกิจของบริษัทเป็นแม่งำนเพื่อสังคม (Mission - driven business approach) กิจกำร
หรือวิสำหกิจตำมแบบนี้ จะเหมือนกับหน่วยลงทุนของเศรษฐกิจตลำด แต่เน้นที่จะลงทุนในกิจกำรที่มีพันธกิจ
กำรจัดกำรปัญหำสังคมโดยตรง (Social - purpose venture) นอกจำกนี้ ยังรวมไปถึงกำรจัดกำรกำไรของ
ธุรกิจให้เป็นไปเพื่อกิจกำรสังคม ซึ่งเป็นกำรเปิดกว้ำงให้เอกชนโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจตลำดเข้ำมำร่วม
ดำเนินงำนตำมกรอบของวิสำหกิจเพื่อสังคมมำกขึ้น ตัวอย่ำง เช่น บริษัท ประชำรั ฐรักสำมัคคี (ประเทศไทย)
จำกัด ที่ริเริ่มโดยบริษัทขนำดใหญ่จำนวนหนึ่ง - เป็นกิจกำรที่ริเริ่มโดยเอกชนแล้วไปสร้ำงพันธกิจเพื่อสังคม
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The Social Innovation School of Thought
เป็นสกุลควำมคิดที่เน้นให้ควำมสำคัญกำรประกอบกำรที่นำเอำควำมใหม่ในมิติต่ำงๆ มำสร้ำงสรรค์เป็น
สินค้ำหรือบริกำร ที่จะสร้ำงเป็นควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบตลำด ด้วยเชื่อมั่นว่ำ
นวัตกรรมหรือควำมใหม่นั้น จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงควำมยั่งยืนของควำมสำมำรถในกำรจัดกำรธุรกิจและกำร
แก้ไขปัญหำของสังคมไปพร้อมๆ กัน นวัตกรรมที่ว่ำนี้ จะหมำยถึง ควำมใหม่ของกำรผลิต ควำมใหม่ของปัจจัย
กำรผลิต ควำมใหม่ของกำรให้บริกำร ควำมใหม่ของคุณภำพ ควำมใหม่ขององค์กร และควำมใหม่ของกำรตลำด
โดยเฉพำะอย่ำงควำมใหม่เหล่ำนี้ หำกเกิดขึ้นจำกประสบกำรณ์ของสร้ำงสรรค์ของกระบวนกำรทำงสังคมของ
ชุมชนด้วยแล้ว ยิ่งจะเป็นกำรยืนยันในควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน ควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อไปยัง
ควำมมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนของกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำของสังคมนั้นๆ
ตัวอย่ำงของวิสำหกิจเพื่อสังคม แบบนวัตกรรมสังคม ของบริษัท Driptech ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกิดขึ้นจำก
ข้อเสนองำนดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษำปริญญำเอกของมหำวิทยำลัยแสตนฟอร์ด ที่มหำวิทยำลัยให้ทุนสนับสนุน
ค้นคว้ำ สร้ำงสรรค์ และบ่มเพำะงำนต้นแบบ รวมทั้งจัดหำผู้ลงทุนร่วมประกอบกิจกำร เพื่อผลิตระบบน้ำหยด
ที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำนในพื้นที่แห้งแล้ง ทุรกันดำร ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ควำมดันแรงต่ำ มีควำมเหนียวของ
เส้นท่อยำง และแก้ไขจุดอ่อนของระบบข้อต่อ ฯลฯ ต่อมำ กิจกำรนี้ได้มีกำรลงทุนร่วมกับกองทุนเพื่อสังคม
(Social Venture Capital Fund) ไปตั้ ง โรงงำนในจี น และอิ น เดี ย ที่ ที่ ป ระชำชนในภำคชนบทของทั้ ง 2
ประเทศขำดแคลนระบบชลประทำน และได้รับประโยชน์โดยตรงจำกผลิตภัณฑ์นี้
ส ำหรั บ ในประเทศไทย จะเห็ น ได้ จ ำกกิ จกำรของบริ ษั ท Local Alike จ ำกั ด ที่ น ำเอำเทคโนโลยี
กำรสื่อสำรแบบใหม่ (กำรค้นข้อมูล กำรสั่งจองบริกำร และกำรบริกำรสนับสนุน ฯลฯ) ไปใช้สำหรับกำรแนะนำ
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้ำงช่องทำงกำรตลำดและร่วมพัฒนำบริกำรต่ำงๆ ของวิสำหกิจท่องเที่ยวที่จัดกำร
โดยชุมชน เป็นส่วนผสมทั้งกิจกำรแบบใหม่ของ Local Alike และควำมใหม่ในกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรท่องเที่ยวที่จัดกำรโดยชุมชน หรือกรณีของกำรพัฒนำกิจกำรของวิสำหกิจชุมชนศูนย์ข้ำวชุมชน
บ้ำนอุ่มแสง อ.รำษีไศล จ.ศรีสะเกษ ที่ผลิตข้ำวหอมมะลิ - อินทรีย์ตำมคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำทั้งไทยและ
สำกลถึง 8 มำตรฐำนและสำมำรถขำยข้ำวที่สร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรสมำชิกได้มำกกว่ำรำคำตลำดทั่วไปมำก
ถึง 25% ของรำคำตลำด (ในปี พ.ศ. 2560 มียอดขำยมำกถึง 100 ล้ำนบำท)
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