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ค าน า 
 

 หนังสือรวบรวมบทควำมวิชำกำรงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติเล่มน้ี จัดท ำข้ึนเพื่อแสดง
ก ำหนดกำร ตำรำงเวลำ กำรจดัประชุมวิชำกำร กำรสัมมนำวิชำกำร และรวมบทควำมวิชำกำรท่ีน ำเสนอภำค
บรรยำยในงำนประชุมวิชำกำรระดบัชำติ คร้ังท่ี 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 วิทยำลยันวตักรรมสังคม 
มหำวทิยำลยัรังสิต เร่ือง “นวตักรรมสังคมกบักำรพฒันำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองไทย และภูมิภำคอำเซียน” 
 กำรจัดประชุมคร้ังน้ี ได้รับควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยท่ีร่วมเป็นภำคี คณะสังคมศำสตร์
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยับูรพำ และคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภฏัหมู่บำ้นจอมบึง มีจ  ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมน ำเสนอบทควำมภำคบรรยำย 
จ ำนวน 26 บทควำม แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่ม 1 นวตักรรมสังคมในประชำคมเศรษฐกิจและและ
ประชำคมสังคม – วฒันธรรม จ ำนวน 4 เร่ือง  กลุ่ม 2 ภำวะผูน้ ำ ธุรกิจ Start-up กบัผูป้ระกอบกำรทำงสังคม 
จ ำนวน 5 เร่ือง  กลุ่ม 3 สังคมพหุนิยมกบัประชำธิปไตย จ ำนวน 5 เร่ือง  กลุ่ม 4 นวตักรรมกำรพฒันำชุมชน 
จ ำนวน 5 เร่ือง  กลุ่ม 5 นวตักรรมทำงกำรเงินและกำรลงทุน จ ำนวน 4 เร่ือง  กลุ่ม 6 แนวโนม้และทิศทำงกำร
วจิยันวตักรรมสังคมในสังคมโลกำภิวตัน์ จ  ำนวน 3 เร่ือง     
     คณะผูจ้ดัท ำหนงัสือรวมบทควำมวิชำกำร ประกอบกำรประชุมวิชำกำรระดบัชำติ คร้ังท่ี 4 ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2561 วิทยำลยันวตักรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต หวงัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่ กำรรวมบทควำมวิชำกำร
ประกอบกำรประชุมวิชำกำรคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ ตลอดจนวงกำรวิชำกำรเพื่อกำรศึกษำ
ต่อยอดและสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรพฒันำประเทศสู่ควำมย ัง่ยนืต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะกรรมกำรทุกท่ำนท่ีมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำหนังสือรวมบทควำมวิชำกำร
ประกอบกำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติคร้ังน้ี หำกมีขอ้ผิดพลำดประกำรใดคณะผูจ้ดัท ำขออภยัไว ้ณ โอกำส
น้ี 
 

            กองบรรณำธิกำร 
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สาสน์ จาก ดร.อาทติย์ อไุรรัตน์ อธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต 

ในการประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังที ่4 ประจ าปีการศึกษา 2561 

เร่ือง “นวตักรรมสังคมกบัการพฒันาสังคม เศรษฐกจิ การเมอืงไทย และภูมิภาคอาเซียน 

------------------------------------------------------------ 

 มหำวิทยำลยัรังสิตเป็นขุมพลงัแห่งปัญญำ  มีปณิธำนอย่ำงแรงกล้ำในกำรสร้ำงสรรค์ส่ิงท่ีดีงำม
ให้กับสังคมไทย  และปรำรถนำจะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมในกำรเสนอทำงออกของประเทศผ่ำน
กระบวนกำรนวตักรรมสังคมซ่ึงมีรำกฐำนทำงวชิำกำรท่ีสนบัสนุนอยำ่งเขม้แขง็   
 กำรพฒันำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองไทยและภูมิภำคอำเซียน   ตอ้งอำศยัควำมรู้ ควำมเขำ้ใจอย่ำง
กวำ้งขวำง  ควำมเขำ้ใจอยำ่งบูรณำกำรและควำมเป็นสหวิทยำกำร  เพื่อสร้ำงนวตักรรมอนัเป็นส่ิงใหม่  ท่ีจะ
เข้ำใจโลกและสังคมได้บนพื้นฐำนของควำมเป็นจริง  ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำท่ีเป็นธรรม  สังคม
ธรรมำธิปไตยอนัเป็นสังคมท่ีมีควำมเป็นธรรม มีกำรกระจำยรำยไดอ้ยำ่งเป็นธรรม ปัญหำควำมยำกจนไดรั้บ
กำรแก้ไขอย่ำงเหมำะสม  มีกำรควบคุมคอร์รัปชั่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  ตลอดจนมี
ระบอบประชำธิปไตยทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองท่ีสมบูรณ์แบบ 
 ผมจึงขอขอบคุณ กำรมีเจตนำรมยร่์วมกนัของหลำยหน่วยงำน  ทั้งมหำวิทยำลยัรังสิต  มหำวิทยำลยั
บูรพำ  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์  และมหำวทิยำลยัรำชภฎัหมู่บำ้นจอมบึง  สถำบนัปฏิรูปประเทศไทย ศูนย์
ส่งเสริมควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรม ซ่ึงแน่นอนว่ำภำคีเครือข่ำยเหล่ำน้ีได้พร่ังพร้อมด้วย
ประสบกำรณ์และนกัวิชำกำรท่ีมำกมำยควำมสำมำรถ ท่ีจะมำร่วมกนัสรรค์สร้ำงสังคมให้มีควำมเป็นธรรม
และผำสุกเพื่อควำมเป็นธรรมในสังคม 
 กำรประชุมวิชำกำรวิชำกำรระดบัชำติ คร้ังท่ี 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เร่ือง “นวตักรรมสังคมกบั
กำรพฒันำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองไทย และภูมิภำคอำเซียน” ในคร้ังน้ีย่อมได้ส่ิงใหม่ ซ่ึงจะมำจำก
เจตนำรมยอ์นัตั้งใจของภำคีเครือข่ำย จำกควำมเขม้แขง็ทำงวิชำกำรทั้งของคณำจำรยแ์ละนกัศึกษำ  ผมขอให้
ผลส ำเร็จจำกกำรประชุมมีส่วนน ำพำสังคมประเทศชำติไปสู่ส่ิงใหม่  ส่ิงท่ีทำ้ทำยอนำคตของคนทุกรุ่นให้มี
ควำมหวงั มีพลงัใจ และมีฐำนทำงวชิำกำรท่ีจะน ำพำประเทศชำติไปสู่ควำมรุ่งเรืองต่อไป   
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ค ากล่าวรายงานการประชุมวชิาการรระดับชาติ 
คร้ังที ่4 ประจ าปีการศึกษา 2561 

โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต  พริิยะรังสรรค์ 

คณบดีวทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต 
------------------------------------------------------------ 

หลวงแม่สุทศัสินี มูลนิธิสุธำสินี นอ้ยอินทร์ คุณปริญญ ์พำนิชภกัด์ิ กรรมกำรตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
และกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรนวตักรรมแห่งชำติ ศำสตรำจำรยธี์รยทุธ บุญมี อำจำรยป์ระจ ำวทิยำลยั
นวตักรรมสังคม มหำวทิยำลยัรังสิต วทิยำกรผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนจำกองคก์รภำครัฐ ภำคเอกชน และแขกผูมี้
เกียรติทุกท่ำนครับ 

วทิยำลยันวตักรรมสังคม มหำวทิยำลยัรังสิต เป็นสถำบนัอุดมศึกษำท่ีท ำหนำ้ท่ีผลิตบณัฑิตทั้งใน
ระดบัปริญญำตรี โท และเอก ซ่ึงกำรจดักำรเรียนกำรสอนใหมี้ประสิทธิภำพไดจ้ ำเป็นจะตอ้งมีกำร
สร้ำงสรรคง์ำนวจิยัของคณำจำรย ์รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์ วทิยำนิพนธ์ และกำรคน้ควำ้อิสระของนกัศึกษำควบคู่
ไปดว้ย ดงันั้น กำรจดัประชุมเพื่อเสนอผลงำนทำงวชิำกำรในคร้ังน้ีจึงเป็นเวทีทำงควำมคิด เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึง
ขอ้คิดเห็นและกำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ระหวำ่งคณำจำรย ์นกัวชิำกำร และนกัศึกษำทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวทิยำลยั ผลกำรประชุมจะถูกน ำไปตีพิมพเ์ผยแพร่ในรูปบทควำมทำงวชิำกำร (Proceedings) 
ออกสู่สังคมต่อไป กำรจดังำนคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี คือ 

1. เพื่อเป็นเวทีใหน้กัวชิำกำรทัว่ไปน ำผลงำนทำงวชิำกำรมำแลกเปล่ียนควำมคิดกนั 
2.   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงำนวจิยัและบทควำมทำงวชิำกำรของคณำจำรย ์รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์ 

วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม 
มหำวทิยำลยัรังสิต ตลอดจนคณำจำรยแ์ละนกัศึกษำมหำวทิยำลยัรังสิตและมหำวทิยำลยัอ่ืนๆ 

3.   เพื่อเสริมสร้ำงและพฒันำคุณภำพมำตรฐำนงำนวิจยั รวมทั้งดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำร
คน้ควำ้อิสระ ตลอดจนทกัษะกำรน ำเสนอผลงำนวจิยัของคณำจำรยแ์ละนกัศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ และ 

4. เพื่อจะไดมี้เอกสำรตีพิมพเ์ผยแพร่ในรูปบทควำมทำงวชิำกำร (Proceedings) 
วิทยำลยันวตักรรมสังคม คำดหวงัว่ำเวทีกำรประชุมทำงวิชำกำรในวนัน้ีจะสอดคล้องกับกระแสควำม
ตอ้งกำรของสังคมท่ีก ำลงัมีกำรเรียกร้องให้มีกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงจริงจงัและกวำ้งขวำงอย่ำงท่ีไม่เคย
ปรำกฏมำก่อนในสังคมไทย กำรจดัประชุมวิชำกำรระดบัชำติ คร้ังท่ี 4 เร่ือง “นวตักรรมสังคมกบักำรพฒันำ
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สังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองไทย และภู มิภำคอำเซียน” คร้ัง น้ี จึง เป็นควำมพยำยำมส่วนหน่ึงของ
สถำบนักำรศึกษำโดยเฉพำะมหำวทิยำลยัรังสิต ท่ีจะช่วยคน้หำค ำตอบเร่ืองกำรปฏิรูปประเทศไทย 
 วิทยำลัยนวตักรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต ถือเป็นเกียรติอย่ำงยิ่งท่ีไม่เคยปรำกฏมำก่อนใน
สังคมไทย กำรจดัประชุมวิชำกำรระดับชำติ เร่ือง “นวตักรรมสังคมกับกำรพฒันำสังคม เศรษฐกิจ กำร
เมืองไทย และภูมิภำคอำเซียน” คร้ังน้ีจึงเป็นควำมพยำยำมส่วนหน่ึงของสถำบนักำรศึกษำ โดยเฉพำะ
มหำวทิยำลยัรังสิต ท่ีจะช่วยคน้หำค ำตอบเร่ืองกำรพฒันำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง ในมิติต่ำงๆ 

กรำบขอบพระคุณ หลวงแม่สุทศัสินี มูลนิธิสุธำสินี น้อยอินทร์ คุณปริญญ์ พำนิชภกัด์ิ กรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์ฯ และกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรนวตักรรมแห่งชำติ ศำสตรำจำรยธี์รยุทธ บุญมี 
อำจำรยป์ระจ ำวิทยำลยันวตักรรมสังคม มหำวิทยำลยัรังสิต  วิทยำกรผูท้รงคุณวุฒิ ผูแ้ทนจำกองคก์รภำครัฐ 
ภำคเอกชน และแขกผูมี้เกียรติทุกท่ำนครับท่ีไดร่้วมกนัจดังำนอนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในวนัน้ี 

ในโอกำสน้ี ผมใคร่ขอกล่ำวเปิดงำนประชุมวิชำกำรระดบัชำติ คร้ังท่ี 4 เร่ือง “นวตักรรมสังคมกบั
กำรพฒันำสังคม เศรษฐกิจ กำรเมืองไทย และภูมิภำคอำเซียน” ณ บดัน้ี 
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มติิของการปฏบิัติการนวัตกรรมสังคม 
DIMENSIONS OF SOCIAL INNOVATION PRACTICES 

 

ดร.สุนทร คุณชยัมงั1 
 

บทคัดย่อ 
 โดยทัว่ไป นวตักรรมสังคม ได้รับกำรอธิบำยด้วยควำมหลำกหลำย ทั้งตำมกำรริเร่ิมของปัจเจก
บุคคล กลุ่มหรือองคก์ร และกำรท ำงำนแบบเครือข่ำย มีกำรด ำเนินงำนโดยภำครัฐ เอกชน และประชำสังคม 
รวมทั้งกำรท ำงำนตำมควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ซ่ึงน ำเอำทั้งนวตักรรม และควำมเป็นสังคม 
ประกอบเขำ้ดว้ยกนัเพื่อสร้ำงเป็นควำมใหม่ เป็นเพรำะควำมซบัซอ้นและมิติท่ีหลำกหลำยของควำมเก่ียวขอ้ง
ขำ้งตน้ จึงท ำใหก้ำรท ำควำมเขำ้ใจต่อนวตักรรมสังคมเป็นไปแบบไม่ถว้นทัว่ ทั้งกำรอธิบำยควำมหมำย และ
กำรปฏิบติักำรของนวตักรรมสังคม บทควำมน้ี จึงท ำควำมเขำ้ใจดว้ยกำรอธิบำยกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม 
จำกควำมใหม่ของนวตักรรมสังคม ตำมกำรมุ่งเนน้กระบวนกำร และผลลพัธ์ของกำรปฏิบติักำร 
 

ค าส าคัญ: นวตักรรมสังคม   วถีิกระบวนกำร   กำรเนน้ผลลพัธ์   ควำมสำมำรถของสังคม 
 

Abstract 
 Social innovation has explained generally in the framework of meaning as a preliminary. 
However, with the diversity of the existence of social innovation, both arising from individual initiatives 
group integration as an organization. Including with working as a network, operating by the government, 
private sector, civil society, and collaboration also a common combination that might create confusing in 
the meaning. This article will create a framework for understanding both by explaining definition and 
practice of social change, lead to describe the newness  from “social mean” and “social end” . 
 

Keywords: social innovation, social mean, social end, social capability 
 
 
 

                                                           
1 ศูนยศึ์กษำและพฒันำกิจกำรเพ่ือสงัคม วทิยำลยันวตักรรมสงัคม มหำวทิยำลยัรังสิต 
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บทน า 
ในช่วงรอยต่อระหวำ่งศตวรรษ 20 – 21 ควำมสนใจของโลกท่ีมีต่อเร่ือง “นวตักรรมสังคม” (social 

innovation) เป็นไปอยำ่งคึกคกัและกวำ้งขวำง อนัเน่ืองมำจำกกำรสร้ำงสรรคแ์ละกำรใชง้ำนผลิตภณัฑ์ และ
บริกำรท่ีเป็นนวตักรรมต่ำง ๆ อย่ำงแพร่หลำย ทั้งด้ำนเทคโนโลยี และกำรบริหำรจดักำร ส่งผลให้กำร
แข่งขันในระบบเศรษฐกิจและกำรตลำดเป็นอย่ำงเข้มข้น พร้อมกันนั้ น สังคมก็ปรับตัวและขยำย
ควำมสำมำรถตำมไปกบัควำมกำ้วหน้ำเหล่ำนั้น เป็นกำรปรับเปล่ียนไปตำมควำมสำมำรถของกำรจดักำร
แก้ไขปัญหำของเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่เคยได้รับกำรแก้ไขมำก่อน ยกตวัอย่ำง กำรสร้ำงสรรค์บริกำร
แทก๊ซ่ีของอูเบอร์ (Uber) ท่ีใหบ้ริกำรแทก็ซ่ีในรำคำเดียวหรือใกลเ้คียงกบัแท็กซ่ีสำธำรณะ แต่เป็นบริกำรท่ีมี
คุณภำพมำกกว่ำ กำรบริกำรของอูเบอร์เกิดข้ึนได้ก็เพรำะรวมทรัพยำกรจำกรถยนต์ส่วนบุคคล และศูนย์
รวบรวมขอ้มูลในระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ท่ีท  ำหนำ้ท่ีลงทะเบียนขอ้มูลรถ ขอ้มูลส่วนตวัของผูป้ระสงค์
จะใหบ้ริกำร และสร้ำงช่องทำงใหผู้บ้ริโภคเขำ้ถึงซ่ึงกำรติดต่อขอ้มูลข่ำวสำรนั้น ๆ เพื่อใชบ้ริกำร แต่กำรเกิด
บริกำรแท็กซ่ีแบบอูเบอร์ ไม่ไดเ้ป็นเพียงกำรเพิ่มทำงเลือกของแท๊กซ่ี และเพิ่มประสิทธิภำพของกำรบริกำร
กำรเดินทำงของประชำชน และเมืองเท่ำนั้น บริกำรของอูเบอร์ ยงัเปล่ียนทศันคติของกำรเป็นเจำ้ของรถยนต์
ส่วนบุคคล ท่ีเคยเป็นส่ิงบ่งบอกถึงสถำนภำพทำงสังคมของกำรเป็นเจำ้ของ ไปใช้งำนเป็นรถรับจำ้ง และ
ยอมรับอำชีพใหม่ของตนดว้ยกำรเป็นคนขบัรถ เพื่อสร้ำงเป็นรำยไดท้ำงเศรษฐกิจ  

บทควำมน้ี จะสร้ำงกำรท ำควำมเข้ำใจต่อ “นวตักรรมสังคม” (social innovation) จำก “กำร
ปฏิบติักำรของนวตักรรมสังคม” (social innovation practices) โดยแบ่งตำมกำรมุ่งเนน้ตำมกระบวนกำรและ
กำรสร้ำงผลลพัธ์สุดทำ้ยของกำรปฏิบติักำร โดยรวบรวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
สร้ำง “ควำมใหม่” (newness) ของ “นวตักรรม” (innovation) ตำมบริบทของ “ควำมเป็นสังคม” (society) 
โดยจะสืบคน้ขอ้มูลจำกหนงัสือ บทควำมในวำรสำรและพื้นท่ีเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลทุติย
ภูมิ แลว้น ำมำวิเครำะห์ขอ้มูลแบบพรรณนำ พร้อมสอดแทรกกรณีศึกษำของไทยเทียบเคียงกบักรณีของ
ต่ำงประเทศ เพื่อท ำควำมเขำ้ใจใหมี้ควำมชดัเจนมำกข้ึน 
 

ความหมายของนวตักรรมสังคม 
 ค ำว่ำนว ัตกรรมสังคม ได้รับกำรอธิบำยทั้ งตำมควำมหมำยของค ำ และตำมกระบวนกำร
ควำมสัมพนัธ์ของสังคม เช่น เป็นแนวคิดใหม่ (new ideas) ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริกำร และตวัแบบ ท่ี
น ำไปสู่กำรจดักำรแกไ้ขปัญหำของสังคม สร้ำงสรรคเ์ป็นควำมสัมพนัธ์ หรือสร้ำงเป็นควำมร่วมมือข้ึนใหม่
ในสังคม ซ่ึงเป็นนิยำมจำกแนวคิดพื้นฐำนท่ียึดโยงกบันวตักรรมเป็นเร่ืองของกำรสร้ำงส่ิงท่ีดีต่อสังคม 
(Murray, Caulier - Grice & Mulgan, 2010) และควำมใหม่ของผลิตภณัฑ์ บริกำร กระบวนกำร ตลำด พื้นท่ี 
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(platforms) กำรจดัองคก์รรูปร่ำงใหม่ และตวัแบบใหม่ของธุรกิจ ซ่ึงเป็นนิยำมจำกแนวคิดพื้นฐำนท่ียึดโยง
กบัแนวคิดวำ่ดว้ยกำรประกอบกำรของโจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter)  (Caulier-Grice, Davies, 
Patrick, & Norman, 2012) 

ทีจอนโบ (Tjornbo, 2015) ระบุวำ่ “...นวตักรรมสังคม คือ กำรริเร่ิมผลิตภณัฑ์ บริกำร หรือกิจกรรม
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน (program) ท่ีคน้พบกำรเปล่ียนแปลงไปจำกกำรท ำงำนตำมหน้ำท่ีเดิม ทรัพยำกร 
และกระแสกำรไหลเวยีนของอ ำนำจหนำ้ท่ีหรือควำมเช่ือต่ำงๆในระบบสังคม ...” 

นิโคล, ไซมอน และกำเบรียล (Nicholls, Simon & Gabriel, 2015) ช้ีวำ่ “...นวตักรรมสังคม เป็นเร่ือง
ท่ีสร้ำงข้ึนจำกควำมใหม่ของแนวคิด กำรลงมือท ำ กำรสร้ำงกรอบ ตวัแบบ ระบบ กระบวนกำร กำรบริกำร 
กฎ และกติกำใหม่ๆ รวมทั้งกำรจดัองค์กรรูปแบบใหม่ ท่ีน ำไปสู่กำรจดักำรปัญหำเศรษฐกิจและสังคมท่ีไม่
เคยไดรั้บกำรแกไ้ขอยำ่งไดผ้ลมำก่อน (unmet social needs)”  
  มูลแกน (Mulgan, 2015) ช้ีว่ำ “...นวตักรรมสังคม เป็นเร่ืองทศันคติเชิงบวกของมนุษยชำติ ท่ีจะ
ออกแบบจดักำรปกครอง กำรใชชี้วิตของปัจเจก และกำรท ำควำมเขำ้ใจใหม่ต่อเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในสังคม เป็น
กำรอธิบำยต่อกำรเปล่ียนแปลงของสังคมมำกกวำ่กำรอธิบำยในระดบัวธีิกำรจดักำรปัญหำ ..”  

สุนทร คุณชัยมงั (2560) อธิบำยว่ำ “...นวตักรรมสังคม เป็นกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ ท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีของภำคส่วนทำงสังคม ท่ีท่ีผลิตภณัฑ์ บริกำร และนวตักรรมท่ีเกิดข้ึนโดยรัฐและระบบเศรษฐกิจ
กำรตลำดครอบคลุมไปไม่ถึง และเป็นไกสัญญำณ (trigger) ของกำรยกระดบัควำมสำมำรถของสังคม และ
คุณภำพชีวติของผูค้นในสังคม...” 

กล่ำวโดยสรุป นวตักรรมสังคม หมำยถึง กำรสร้ำงสรรค์ซ่ึงควำมใหม่ (newness) ของผลิตภณัฑ ์
บริกำร กระบวนกำร กฎ กติกำ กำรสร้ำงกรอบ ตวัแบบ ระบบ กระบวนกำร และกำรจดัองคก์ร แลว้สร้ำง
เป็นงำน รวมทั้งกรอบทศันคติท่ีมุ่งเนน้อธิบำยผลท่ีน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงสังคม หรือกำรแกไ้ขปัญหำของ
เศรษฐกิจและสังคม โดยมีควำมเป็นสังคมร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององคป์ระกอบ  

 

นวตักรรม ความเป็นสังคม และความใหม่ 
ดว้ยเร่ืองของนวตักรรมสังคม มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งใกลชิ้ดระหวำ่งนวตักรรม ควำมเป็นสังคม และ

ควำมใหม่ เพรำะว่ำ นวตักรรม เป็นเร่ืองของควำมใหม่ กำรคิดสร้ำงสรรค์ และกำรยอมรับในคุณค่ำของ
ประโยชน์ท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วยคุณลกัษณะต่ำง ๆ ของนวตักรรม เช่น นวตักรรม
ผลิตภณัฑ์ (product development) นวตักรรมกระบวนกำร (process innovation) นวตักรรมเทคโนโลย ี
(technology innovation) และนวตักรรมกำรจดักำรองคก์ร (administrative innovation) มีกำรปฏิบติักำรต่อ
กระบวนกำรท ำงำน กำรใช้ชีวิต และสังคมทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป (incremental innovation) และแบบตดั
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ขำดเฉียบพลนั (radical innovation) โดยผูป้ฏิบติักำร 2 ระดบั คือ ระดบัปัจเจกบุคคล (individual) และ
องคก์ร (organization) (สมนึก, พกัตร์ผจง, อจัฉรำ และประกอบ, 2553)  

นวตักรรม จะมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม ไปตำมกระบวนกำรสร้ำงสรรค ์กำรลงมือท ำ และ/หรือกำรใช้
งำน จึงจะเกิดกำรยอมรับในคุณค่ำของส่ิง ๆ นั้น ทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือแบบเปล่ียนแปลงโดยทนัที 
สอดคลอ้งกบักำรน ำสินคำ้ใหม่เขำ้สู่ตลำด ซ่ึงจะมี 5 ขั้นตอน คือ (1) กำรอธิบำยขอ้มูล (2) กำรกระตุน้ (3) 
กำรตดัสินใจของผูบ้ริโภค (4) กำรใชง้ำนจริง และ (5) กำรยืนยนัหรือกำรยอมรับไดใ้นคุณค่ำหรือประโยชน์
ของกำรใช้งำน ซ่ึงเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงควำมใหม่ของผลิตภณัฑ์กบัผูบ้ริโภค หำกสินคำ้นั้น ๆ ผ่ำน
กระบวนกำรไปตำม 5 ขั้นตอนก็ยอ่มจะเป็นท่ียอมรับและเขำ้สู่ระบบตลำดได ้(Roger, 1983) 

จะเห็นไดว้่ำ นวตักรรม มีควำมเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมเป็นพื้นฐำน หำก ควำมใหม่ของ
ผลิตภณัฑท่ี์น ำเขำ้สู่ตลำด เป็นไปเพื่อตอ้งกำรแกไ้ขปัญหำสังคมท่ีไม่เคยไดรั้บกำรแกไ้ขมำก่อน คุณลกัษณะ
และกระบวนกำรท่ีเป็นควำมเก่ียวข้องกับสังคม ข้ำงต้น ย่อมจะเป็นคุณลักษณะและกระบวนกำรของ
นวตักรรมสังคมตำมไปด้วย แต่นวตักรรมสังคม จะมีลักษณะท่ีซับซ้อนไปมำกกว่ำนั้น เพรำะเป็น “ก่ึง
แนวคิดก่ึงปฏิบติักำร” (quasi – concept) (Osberg & Schmidpeter, 2013; Jenson, 2015) ท่ียึดโยงกบัคุณค่ำ 
(values) กำรลงมือท ำ (actions) และกำรสร้ำงผลลพัธ์ (outcomes) ของสังคม (BEPA, 2011; Mulgan, 2006) 
มุ่งแก้ไขจุดอ่อนของกำรบริหำร ท่ีเกิดจำกล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจตลำด ระบบงำนท่ีท ำไปตำมตำม
หนำ้ท่ีของรัฐ และควำมสำมำรถท่ีจ ำกดัของประชำสังคม ควำมใหม่ของนวตักรรมสังคม จะถูกสร้ำงข้ึนใน 2 
รูปแบบ คือ หน่ึง กำรลงมือท ำไปตำม “กระบวนกำรของสังคม” (social processes) สอง กำรสร้ำง“ผลผลิต
และผลลพัธ์ต่อสังคม” (social outputs and outcomes) (Nicholls, Simon & Gabriel, 2015) หรือตำมกำร
ผนวกรวมกนัเป็น “วิถีกระบวนกำร” (social mean) กบั“มุ่งเน้นผลลพัธ์สุดทำ้ยท่ีมีต่อกำรแกไ้ขปัญหำต่อ
สังคม” (social end)  (Young Foundation, 2010)  

กำรปฏิบติักำรของนวตักรรมสังคม จะเกิดข้ึนใน 3 ระดบัดว้ยกนั คือ (1) ปัจเจกบุคคล (2) กลุ่มหรือ
องคก์ร และ (3) กำรท ำงำนของระบบหรือเครือข่ำยของสังคม ในขณะเดียวกนั คุณลกัษณะของกำรสร้ำงผล
กำรเปล่ียนแปลงสังคม ใน 3 แบบดว้ยกนั คือ (1) แบบค่อยเป็นค่อยไป (incremental) (2) แบบสร้ำงสถำบนั
ทำงสังคม (institutional) และ (3) แบบปฏิเสธควำมเป็นระบบเดิมโดยส้ินเชิง (disruptive) (Nicholls, Simon 
& Gabriel, 2015)  

กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมแบบค่อยเป็นค่อยไป จะเห็นได้จำกผลของกำรใช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในสังคม เช่น กำรใชบ้ริกำรระบบป๊ัมน ้ ำ เคร่ืองมือส ำหรับเกษตรกรรรำยยอ่ยแบบใชเ้ทำ้
เหยียบ ยี่ห้อ Kickstart เป็นเคร่ืองมือทำงเกษตรท่ีไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้ำหรือน ้ ำมนั รำคำไม่แพง เม่ือเกษตรกรน ำ
เคร่ืองมือชนิดน้ีไปใชง้ำน ก็จะสำมำรถเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร และสร้ำงรำยไดเ้พิ่มข้ึน (Nicholls, Simon 
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& Gabriel, 2015) กำรแพร่หลำยของกำรใชเ้คร่ืองมือเหล่ำน้ี ก็ยอ่มจะหมำยควำมถึง กำรสร้ำงเปล่ียนแปลง
ทำงสังคมท่ีขยบัขยำยตวัตำมไปตำมกำรใช้เทคโนโลยี่และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้เพิ่มของ
เกษตรกรนัน่เอง นอกจำกกรณีขำ้งตน้ ตวัอยำ่งของกำรใชเ้คร่ืองจกัรกลทำงกำรเกษตรของเกษตรกรในภำค
ชนบทของไทย ไม่วำ่จะเป็นรถไถนำแบบคนเดินตำม เคร่ืองปลูกออ้ย เคร่ืองเก่ียวขำ้ว เคร่ืองนวดขำ้ว ฯลฯ 
ซ่ึงจะเปล่ียนไปตำมกำรทดแทนกำรขำดแคลนแรงงำน  ก็เป็นตวัอย่ำงของกำรสะสมกำรเปล่ียนแปลงทำง
สังคมแบบค่อยเป็นค่อยไป 

กำรสร้ำงควำมเป็นสถำบันทำงสังคม มีตัวอย่ำงจำกกำรให้บริกำรทำงกำรเงินของเครือข่ำย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ Vodafone ในเคนยำ ท่ีเรียกว่ำ M-PESA (M ย่อมำจำก mobile, PESA เป็นภำษำ
ทอ้งถ่ิน แปลว่ำ เงิน) ท่ีให้ลูกคำ้ของบริษทัสำมำรถโอนเงินผ่ำนบญัชีตำมเครือข่ำยของส่ือสำร พร้อมกบั
สร้ำงระบบบริกำรข้ึนใหม่ โดยใหลู้กคำ้น ำเอำรำยกำรทำงกำรเงินของระบบน้ี (โอนเงิน รับเงินทำงบญัชีผำ่น
ระบบขอ้มูลของบริษทั) แลว้ผูรั้บสำมำรถไปเบิกเงินสดกบัธนำคำรไดโ้ดยไม่ตอ้งใชส้มุดบญัชีเงินฝำก หรือ
เบิกถอนกับร้ำนค้ำย่อยในพื้นท่ีชนบทห่ำงไกล ท่ีท่ีไม่มีบริกำรของธนำคำร เพียงแต่ร้ำนค้ำเป็นลูกค้ำ
เครือข่ำยบริกำรของ M-PESA กำรบริกำรทำงกำรเงินร่วมกบัธนำคำรของ Vodafone และ M-PESA ไดส้ร้ำง
ควำมใหม่ของกำรบริกำรและร่วมแกไ้ขปัญหำทำงสังคมไปพร้อมกนั (Nicholls, Simon & Gabriel, 2015) 
ในกรณีของไทย ก็มีบริกำรของ MYMO ของธนำคำรออมสิน ท่ีร่วมงำนกบักลุ่มออมทรัพยใ์นระดบัชุมชน 
เพื่อบริกำรควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยเงินผำ่นระบบบญัชีออนไลน์ แลว้ในขณะเดียวกนัก็สร้ำงรำยไดจ้ำก
ค่ำธรรมเนียมใหก้บักลุ่มไปอีกทำงหน่ึงดว้ย  

ตวัอย่ำงของกำรปฏิเสธควำมเป็นระบบเดิม (disruptive) ท่ีสร้ำงควำมใหม่ให้กบักำรเปล่ียนแปลง
ทำงสังคม จะเห็นไดจ้ำก กำรเคล่ือนไหวผลกัดนัประเด็นสิทธิมนุษยชน ของ Tostan International ซ่ึงเป็น
องค์กรพฒันำเอกชนระหว่ำงประเทศ ท่ีริเร่ิมรณรงค์จนท ำให้สหประชำชำติ องค์กรระหว่ำงประเทศ และ
ประเทศต่ำงๆ น ำเอำหลักว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นหลักส ำคัญร่วมของกำรปกครองและกำรพฒันำ
ประชำธิปไตย (Nicholls, Simon & Gabriel, 2015) กำรเคล่ือนไหวผลกัดนัเร่ืองสิทธิมนุษยชน จนไปสู่กำร
พิจำรณำของสหประชำชำติของ Tostan International เป็นกำรริเร่ิมและด ำเนินกำรตำมวิธีกำรของขบวนกำร
เคล่ือนไหวทำงสังคม ไม่ใช่เป็นไปตำมบทบำทของรัฐบำลท่ีเป็นสมำชิกขององคก์ำรสหประชำชำติ กรณีน้ี 
จะเทียบเคียงไดก้บักำรริเร่ิมสร้ำงบริกำรประชำชนในรูปแบบใหม่ของโรงพยำบำลบำ้นแพว้ อ.บำ้นแพว้ จ.
สมุทรสำคร ท่ีใหบ้ริกำรรำคำแบบเหมำจ่ำย 30 บำทรักษำทุกโรค ทั้งผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ท่ีมีบตัรประกนั
สุขภำพและโรงพยำบำลก็มีระบบขอ้มูลสุขภำพของชุมชน และต่อมำรัฐบำลไดน้ ำเอำควำมส ำเร็จน้ีไปจดัท ำ
เป็นนโยบำยประกนัสุขภำพถว้นหนำ้ หรือท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปวำ่ “30 บำทรักษำทุกโรค” ก็เป็นตวัอยำ่งของกำร
สร้ำงควำมใหม่ท่ีมีผลต่อสังคมแบบปฏิเสธควำมเป็นระบบเดิม 
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ในมิติของกำรบริหำรงำนองค์กรและกำรจัดกำรนโยบำย นวตักรรมสังคม ยงัถูกใช้อธิบำย
ปรำกฏกำรณ์ท่ีเป็นควำมใหม่ของโลกำภิวตัน์ ท่ีน ำเอำควำมไม่เป็นทำงกำรมำบวกรวมเขำ้กบักำรจดักำรท่ี
เป็นทำงกำรแล้วสร้ำงระบบงำนท่ีมีประสิทธิภำพข้ึนใหม่ เช่น กำรบริหำรสำธำรณะรูปแบบใหม่ (new 
public management) หรือกำรบริหำรงำนธรรมำภิบำลแบบใหม่ (new public governance) ซ่ึงต่ำงไปจำก
บริหำรงำนท่ีแขง็ท่ือไปตำมหนำ้ท่ีประจ ำขององคก์ร (public sector) (Sorensen & Torfing, 2015) นวตักรรม
สังคม จะห้อมลอ้มไปดว้ยกำรปฏิบติักำรใหม่ (new practices) ทั้งแนวคิด เคร่ืองมือของกำรสร้ำงนโยบำย 
กำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบใหม่ กำรจดักำรองคก์รแบบใหม่ กำรสร้ำงแบบแผนวิธีกำร กฎและกระบวนกำร
ของกำรพฒันำข้ึนใหม่ รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง ผูบ้ริโภค และนกักำรเมือง (Howwaldt, Kopp & 
Schwarz, 2015) นวตักรรมสังคมเปล่ียนกำรไหลเวียนของกำรจดักำรงำนตำมหนำ้ท่ี ไปสู่กำรผูกโยงเขำ้กบั
ควำมยืดหยุน่ของระบบและควำมย ัง่ยืน (Westley, Zimmerman & Patton, 2006) เป็นกำรสร้ำงควำมเป็น
สมยัใหม่ในสังคม (modernization of society) (Howaldt & Schwarz, 2010) เป็นกำรจดัสรรให้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมให้ไดรั้บประโยชน์จำกรัฐ และชุมชนห่ำงไกลให้ไดรั้บประโยชน์จำกระบบเศรษฐกิจ
โลก (Bouchard, 2012) เป็นควำมใหม่ท่ีมำจำกกำรปฏิบติัในภำคสังคม และมีส่วนน ำไปสู่กำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลง (improvement) เพื่อสนองตอบต่อส่ิงท่ีดีกวำ่ของสังคม (Phills, Deiglmeier, & Miller, 2008) 
เป็นทฤษฎีทำงสังคมท่ียึดโยงกบัพลวตัของกำรเปล่ียนแปลง มีกำรสร้ำงสรรค์ เรียนรู้ ก ำหนดระเบียบ และ
ด ำเนินกำรร่วมกนัของสมำชิกในสังคม (Howwaldt, Kopp & Schwarz , 2015) 

นอกจำกกำรอธิบำยนวตักรรมสังคมตำมกำรปฏิบติักำรของปัจเจกบุคคล กลุ่มหรือองค์กรขำ้งตน้
แลว้ ยงัมีกำรอธิบำยนวตักรรมสังคมจำกกำรท ำงำนของ “สถำบนัทำงสังคม” (institutions) ประกอบดว้ย (1) 
กำรท ำงำนวำ่ดว้ยกฎ (regulative elements) ซ่ึงเป็นเร่ืองกติกำ ขั้นตอน และส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบติัโดยปกติ
ของสังคม (2) กรอบกฎเกณฑ์ของกำรสร้ำงกฎ (normative elements) ซ่ึงเป็นเร่ืองของปทสัถำนทำงสังคม 
หรือส่ิงท่ีฝ่ังแน่นในพฤติกรรมของคนในสังคม (social embeddedness) และ (3) กำรท ำงำนของวฒันธรรม – 
กำรยอมรับของสังคม (cultural - cognitive elements) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียึดโยงกบัระบบคิด และควำมเช่ือ ทั้ง 3 
องคป์ระกอบของสถำบนัทำงสังคม ต่ำงเป็นทรัพยำกรและกิจกรรมทำงสังคมของกนัและกนั ร่วมกนัสร้ำง
เสถียรภำพ และสร้ำงควำมหมำยของชีวิตของสังคม (Scott, 2001) ดงันั้น หำกมีควำมใหม่เกิดข้ึนในพื้นท่ีใด
พื้นท่ีหน่ึงของกลไกของสถำบนัทำงสังคม ก็ย่อมจะน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมข้ึนได้ และกำร
เปล่ียนแปลงสถำบนัทำงสังคมนั้น จะมีมำกนอ้ยเพียงใด จะข้ึนอยูก่บักำรท ำงำนของโครงสร้ำงของกำรผลิต
ซ ้ ำ (structural reproduction) ของสังคม ซ่ึงประกอบดว้ย (1) กำรกระท ำตำมแบบเดิมท่ีเคยปฏิบติั (2) พลงั
ร่วมของกำรควบคุมก ำกบั (3) บทบำทของผูน้ ำ (4) กำรกระท ำทำงเศรษฐกิจ และ (5) กติกำทำงกำรเมือง 
(Heiskala, 2007) 
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จะเห็นวำ่ กำรท ำควำมเขำ้ใจเร่ืองนวตักรรมสังคมตำมค ำนิยำมเพียงมิติใดมิติเดียว จะมีขอ้จ ำกดัใน
กำรท ำควำมเขำ้ใจ ทั้งน้ี ก็เพรำะว่ำนวตักรรมสังคม สำมำรถพิจำรณำไดจ้ำกมุมมองท่ีหลำกหลำยทั้งจำกผู ้
ปฏิบติักำร กำรปฏิบติักำร และท่ีท่ีปฏิบติักำร จำกท่ีไดก้ล่ำวถึงรำยละเอียดขำ้งตน้ ขอสรุปถึงคุณลกัษณะของ
นวตักรรมสังคม เป็น 4 เร่ืองดว้ยกนั คือ (1) ควำมยืดหยุน่ตำมลกัษณะของ“ก่ึงแนวคิดก่ึงปฏิบติักำร” เป็นทั้ง
แนวคิด ทฤษฎี งำนระหว่ำงท ำ กำรจดักำรองค์กร แบบแผนวิธีกำร กฎ กระบวนกำร กำรสร้ำงสรรค์ กำร
เรียนรู้ กำรลงทุน และกำรด ำเนินกำรร่วมกนัของสมำชิกในสังคม (2) กำรจดักำรควำมใหม่เป็นงำนธรรมำภิ
บำล ท่ีปิดช่องว่ำงควำมลม้เหลวในระบบเศรษฐกิจตลำด รัฐ และประชำสังคม และ (3) กำรปฏิบติักำรท่ี
มุ่งเนน้  “วิถีกระบวนกำร” (social mean or social process) และ (4) กำรปฏิบติักำรท่ีมุ่งเนน้ “ผลลพัธ์ของ
สังคม” (social end or social outcome) 

 

การปฏิบัติการของ “วถิีกระบวนการ” (social mean or social process) 
กำรปฏิบติักำรของวิถีกระบวนกำร เป็น approach ท่ีให้ควำมส ำคญัต่อกระบวนกำรท ำงำน จะเห็น

ได้จำกกำรสร้ำงควำมใหม่ท่ีเกิดข้ึนของกำรท ำงำนองค์กร เช่น กำรท่ีเทศบำล Southwark กรุงลอนดอน 
สหรำชอำณำจกัร ไดจ้ดัหำอำสำสมคัรมำร่วมดูแลผูป่้วยมะเร็งในระยะสุดทำ้ย ท่ีตอ้งกำรจะรับบริกำรท่ีบำ้น
ของตนแทนกำรรับกำรรักษำในโรงพยำบำล เรียกเป็นช่ือโครงกำรวำ่ Southwark Circle โดยอำสำสมคัรจะ
เป็นคนในยำ่นชุมชนเดียวกนักบัผูป่้วย มีเวลำวำ่งพอ และมีควำมประสงคท่ี์จะร่วมกำรช่วยเหลือ ซ่ึงเป็นกำร
แบ่งเบำภำระของกำรจดักำรของรัฐ ทั้งงบประมำณ สถำนพยำบำล และอตัรำก ำลงั (“Link Age Southark,” 
2018) กำรร่วมงำนของอำสำสมคัรในลกัษณะเดียวกนัน้ี ในไทย ก็มีกำรท ำงำนของ “อำสำสมคัรสำธำรณสุข
ประจ ำหมู่บำ้น” (อสม.) ซ่ึงเป็นโครงกำรของกระทรวงสำธำรณสุข ท่ีจดัให้มีอำสำสมคัรในแต่ละหมู่บำ้น 
มำร่วมท ำหน้ำท่ีช่วยดูแลคนไขติ้ดเตียง คนสูงวยั จดัระบบขอ้มูลและร่วมสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) เท่ำกบัวำ่ เทศบำล Southwark และกระทรวงสำธำรณสุขของ
ไทย น ำเอำอำสำสมคัร ซ่ึงเป็นควำมสมคัรใจของแต่ละคนหรือปัจเจกบุคคล (individual) มำเป็นกลไกร่วม
ในกำรบริกำรดูแลงำนดำ้นสำธำรณสุข เป็นกำรรวมควำมไม่เป็นทำงกำรมำร่วมท ำงำนกบักำรท ำงำนท่ีเป็น
ทำงกำรของโรงพยำบำล เป็นควำมใหม่ของกำรบริกำรท่ีเกิดข้ึนตำมวถีิของกำรท ำงำนหรือวถีิกระบวนกำร  

วิถีของกระบวนกำรท่ีสร้ำงควำมใหม่ข้ึนด้วยกำรจดัตั้งองค์กรเป็นกลุ่มหรือองค์กร ในท่ีน้ี จะขอ
ยกตวัอยำ่งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อกำรผลิตบำ้นสระยำยชี ต.เนินปอ อ.สำมง่ำม จ.พิจิตร ท่ีมีสมำชิก 1,475 คน จดั
ระดมเงินออมรำยยอ่ยแบบเป็นรำยเดือน แลว้น ำไปใหส้มำชิกกูใ้ปใชจ่้ำยเพื่อกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของกลุ่ม 
ในแต่ละปีจะมีกำรสรุปผลประกอบกำรเพื่อน ำเอำรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงของดอกเบ้ียเงินกู ้หกัดอกเบ้ียท่ีจะตอ้ง
จดัสรรใหก้บัผูฝ้ำกเงิน และค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ แลว้จะน ำเงินส่วนท่ีเหลือไปจดัสรรไปตำมระเบียบของกลุ่ม กำร
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ด ำเนินงำนของกลุ่มออมทรัพยบ์ำ้นสระยำยชี ในแต่ละปีจะมีเงินหมุนเวียนต่อปี 40 ล้ำนบำท และมีผล
ประกอบกำร ประมำณ 2.5 ลำ้นบำทต่อปี กลุ่มออมทรัพยแ์ห่งน้ี จดัสรรเงินจ ำนวนหน่ึงจดัตั้งเป็น “กองทุน
พฒันำอำชีพ” ส ำหรับสมำชิกและประชำชนในชุมชนท่ีประสงคจ์ะกูย้ืมไปประกอบอำชีพเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ซ่ึง
เป็นกำรริเร่ิมกำรสนบัสนุนกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพดว้ยกระบวนกำรของชุมชน (มูลนิธิสัมมำชีพ, 2561) 
เป็นตวัอยำ่งของควำมใหม่ท่ีถูกสร้ำงข้ึนดว้ยกำรท ำงำนแบบรวมกลุ่ม อน่ึง ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำม
ใหม่จำกกำรท ำงำนแบบรวมกลุ่มน้ี ยงัจะเห็นได้จำกกำรท ำงำนแบบเครือข่ำยของกำรร่วมงำนของผูอ่้ำน 
หรือผูใ้ช้ขอ้มูลท่ีประสงค์จะร่วมบรรจุและแกไ้ขขอ้มูลใน “วิกิพีเดีย” (Wikipedia) ซ่ึงเป็นกำรท ำงำนของ
สมำชิกประจ ำของกลุ่มท่ีสำมำรถสร้ำงผลสะเทือนต่อกำรคน้ควำ้ขอ้มูลของคนทั้งโลก  

กำรท ำงำนแบบเครือข่ำยท่ีมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงสังคมในวงกว้ำงอีกเร่ืองหน่ึง ก็คือกรณี 
Grameen Bank ท่ีกระตุน้ให้คนจนในบงัคลำเทศรวมตวักนัเป็นกลุ่มแบบพึ่งตนเอง (self-help group)  
ส่งเสริมกำรออม และใหส้มำชิกกูย้มืไปลงทุนในกิจกำรเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แบบไม่มีดอกเบ้ีย แต่มีก ำหนดคืนเงิน 
โดยกลุ่มจะท ำหน้ำท่ีติดตำม ตรวจสอบ และค ้ ำประกนั ฯลฯ ผลกำรท ำงำนของกลุ่มประสบควำมส ำเร็จ
ดว้ยดีและแกไ้ขปัญหำควำมยำกจนอย่ำงไดผ้ล ต่อมำไดมี้พฒันำงำนรวมกลุ่ม กำรให้กูย้ืม และด ำเนินกำร
ดว้ยตนเองน้ีเป็นหน่ึงในตวัแบบของ “ธุรกิจเพื่อสังคม” (social business) โดยจดัให้กำรร่วมสนับสนุน
เงินกองทุนจำกภำคธุรกิจเอกชนท่ีมีควำมประสงคจ์ะแกไ้ขปัญหำสังคมร่วมกนั (Yunus, 2008) 

ตัวอย่ำงท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น เป็นกำรอธิบำยควำมใหม่หรือนวัตกรรมสังคมท่ีเกิดข้ึนจำกวิถี
กระบวนกำรท ำงำนของปัจเจกบุคคล กลุ่มหรือองคก์ร ยงัมีกำรอธิบำยถึงกำรปฏิบติักำรของนวตักรรมสังคม 
ท่ีเป็นวิถีกระบวนกำรของสถำบนัทำงสังคม เป็นกรณีกำรจดักำรขยะ ของเมือง Kamikatsu จงัหวดั 
Tokushima ประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองขนำดเล็กท่ีซ่อนตวัอยู่ในพื้นท่ีหุบเขำ มีประชำกรอำศยัอยู่ประมำณ 
1,500 คน ประกอบอำชีพเกษตรกรรม และท่องเท่ียวธรรมชำติเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลกั เดิมกำรจดักำรขยะ
ของเมืองใช้รถขยะของเทศบำลไปตระเวนจดัเก็บตำมบ้ำนเรือนของประชำชนแล้วน ำไปเผำ ซ่ึงสร้ำง
มลภำวะทั้งกล่ิน ควนั และเร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภำพของพนกังำน และผูอ้ยูอ่ำศยัท่ีใกลก้บัเตำเผำขยะ  ในปี 
ค.ศ. 2003 เทศบำลน ำเอำปัญหำน้ี เป็นวำระส ำคญัในกำรจดัประชุมรับฟังควำมคิดเห็นประชำชน เพื่อ
แสวงหำทำงเลือกวำ่จะจดักำรขยะของเมืองแบบเผำหรือไม่เผำ ในท่ีสุดประชำชนตกลงท่ีจะจดักำรขยะแบบ
ไม่เผำ เทศบำลไดป้ระกำศเป็นเมือง Zero waste ในปี ค.ศ. 2020 และเป็นเมืองระดบัชุมชนแห่งแรกของญ่ีปุ่น
ท่ีร่วมโครงกำรเพื่อกำรน้ี (Kamikatsu, Tokushima, 2003) 

โครงกำร Zero Waste ไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรมจดักำรขยะของประชำชนท่ีเคยท ำมำก่อนเป็น
เวลำนำนจำกเก็บขยะแบบรวม ๆ แลว้ ใส่ถุงพลำสติกวำงไวห้นำ้บำ้น เพื่อรอรถขยะจำกเทศบำลมำรับไปเผำ 
เป็นกำรแยกขยะตำมกระบวนของรีไซเคิล แยกขยะจำกเศษอำหำร ไปใช้เป็นวสัดุท ำปุ๋ยหมักเพื่อใช้
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ประโยชน์ในกำรเกษตร โดยเทศบำลเป็นผูจ้ดัซ้ืออุปกรณ์ให้ กลำยเป็นของใช้ท่ีมีประโยชน์ของแต่ละ
ครัวเรือน และลดกำรน ำเขำ้ปุ๋ยเคมีเพื่อกำรเกษตรไปอีกเร่ืองหน่ึง ขยะส่วนท่ีเหลือ จะแยกเป็นไปตำมชนิด
ของวสัดุ และกำรใชป้ระโยชน์ เช่น ขวด พลำสติก กระดำษ เศษผำ้ เส้ือผำ้ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ แลว้ให้แต่ละ
ครัวเรือนน ำไปส่งใหก้บั “ศูนยรั์บวสัดุเหลือใชเ้พื่อกำรรีไซเคิล” ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีมำท ำหนำ้ท่ีแทนรถขยะ
และกำรเผำ โดยมีเวลำท ำกำรระหวำ่ง 08.30-14.30 ทุกวนั ไม่มีวนัหยุด ศูนยฯ์ จะจดัสถำนท่ี และตะกร้ำเพื่อ
รองรับขยะประเภทต่ำงๆ มีกำรจดบนัทึกมูลค่ำของขยะแต่ละชนิดท่ีแต่ละคนน ำมำส่งมอบในแต่ละวนั เม่ือ
ครบทุกส้ินเดือน ก็จะมีกำรคิดเป็นมูลค่ำและจดัให้มีกำรจบัฉลำกรำงวลั “ลอตเตอร่ี” เป็นส่ิงจูงใจตอบแทน 
ส่วนท่ีเป็นวสัดุต่ำงๆ จะมีกำรขำยไปยงับริษทัรับซ้ือวสัดุรีไซเคิลในตวัเมือง ส่วนท่ีเป็นงำนเศษผำ้และวสัดุ
บำงส่วนจะน ำไปใชง้ำนของ Zero Waste Academy ซ่ึงจะมีอำสำสมคัรมำร่วมงำนเพื่อกำรดดัแปลงของเหลือ
ใชต่้ำง ๆ และสร้ำงสรรคเ์ป็นผลิตภณัฑเ์พื่อกำรใชง้ำนใหม่ น ำไปขำยส ำหรับผูส้นใจทัว่ไป เส้ือโค๊ช ตูเ้ส้ือผำ้ 
เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ท่ีมีสภำพดี ก็จะจดัแยกไปจดัเป็นร้ำนสินคำ้มือสอง ท่ีเรียกวำ่ Kuru Kuru Recycle Store 
ในขณะเดียวกนั Zero Waste Academy ซ่ึงต่อมำแยกตวัออกมำเป็นองค์กรแบบไม่แสวงหำก ำไร และท ำ
หน้ำท่ีสนับสนุนงำนของเทศบำล ชักชวนร้ำนอำหำร โรงแรม บริษทัต่ำงๆ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมต่อกำร
รณรงค์ เช่น ไม่น ำเขำ้วสัดุท่ีจะก่อให้เกิดเป็นขยะพลำสติก แนะน ำให้นกัท่องเท่ียวปฏิบติัตำมเง่ือนไขของ
กำรจดักำรขยะ ฯลฯ (Kamikatsu, Tokushima, 2003) 
 กำรปรับเปล่ียนวิธีกำรจดักำรขยะชุมชนของเมือง Kamikutsu ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงกำรปฏิบติักำร
ของนวตักรรมสังคมในระดบัต่ำงๆ ของสถำบนัทำงสังคม คือ (1) กำรร่วมสร้ำงกฎ จำกกำรท ำงำนของแต่ละ
ครัวเรือน ท่ีแยกขยะเศษอำหำรไปใชท้  ำปุ๋ยหมกั น ำเอำขยะรีไซเคิลไปส่งให้กบัศูนยรั์บขยะของเทศบำล (2) 
ปรับเปล่ียนวธีิกำรจดักำรขยะแบบเดิมท่ีเป็นงำนของเทศบำล ไปเป็นงำนร่วมรับผิดชอบของแต่ละครัวเรือน 
ซ่ึงเป็นเร่ืองของปทสัถำนทำงสังคม และ (3) กำรสร้ำงค่ำนิยมใหม่วำ่อะไรเป็นขยะ อะไรเป็นส่ิงมีค่ำ ซ่ึงเป็น
ระบบคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ก็เป็นกำรท ำงำนของกลไกว่ำดว้ยวฒันธรรม – กำรยอมรับ ในขณะเดียวกนั 
เม่ือพิจำรณำปัจจยัท่ีท ำให้โครงสร้ำงของกำรผลิตซ ้ ำทำงสังคม ท่ีท ำให้เมือง Kamikatsu เปล่ียนไปจำกเดิม 
อยำ่งนอ้ยจะมี 2 ปัจจยั คือ (1) ควำมสำมำรถของกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปจำกเดิม เกิดข้ึนไดเ้พรำะกำร
เปล่ียนควำมเช่ือจำกของท่ีใชแ้ลว้เป็นขยะ และขยะเป็นเร่ืองของเทศบำล ไปเป็นส่ิงของท่ีน ำไปใชป้ระโยชน์
ต่อได ้และเป็นเร่ืองท่ีครัวเรือนท ำไดด้ว้ยตนเอง (2) กำรประสบมลภำวะจำกกำรเผำขยะ และกำรเจ็บป่วย 
เป็นพลงักดดนัต่อกำรปรับเปล่ียน  
 กล่ำวโดยสรุป กำรปฏิบัติกำรของนวตักรรมสังคมตำมวิถีกระบวนกำร จะเกิดข้ึนตำมกำร
สร้ำงสรรค์ควำมใหม่ข้ึนเพื่อจดักำรแกไ้ขปัญหำสังคมดว้ยกำรท ำงำนของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ำยท่ีมีแนวคิดเพื่อสนองตอบกำรจดักำรแกไ้ขปัญหำสังคมเป็นหลกั ในขณะเดียวกนั วิถีกระบวนกำร 
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ยงัอธิบำยได้ตำมกำรท ำงำนของกลไกปทสัถำนทำงสังคม ท่ีว่ำด้วยกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม กำรร่วม
สร้ำงสรรคก์ฎ กติกำข้ึนใหม่ร่วมกนัของคนในชุมชน ซ่ึงวิถีกระบวนกำรเหล่ำน้ี เป็นส่ิงยืนยนัท่ีจะน ำไปสู่
กำรเปล่ียนแปลงทำงสังคมไปในทำงท่ีดีข้ึนกวำ่เดิม กำ้วพน้ไปจำกปัญหำท่ีประสบอยู ่
 

การปฏิบัติการของการมุ่งเน้น “ผลลพัธ์” (social end or social outcome) 
ส ำหรับกำรปฏิบติักำรของนวตักรรมสังคมอีกแบบหน่ึง เป็น approach ท่ีให้ควำมส ำคญัต่อกำร

สร้ำงผลลพัธ์ในกำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม โดยท่ีกำรปฏิบติักำรของนวตักรรมสังคมจะด ำเนินโดย
กลุ่มของชุมชน นกัพฒันำองค์กรเอกชน องค์กรธุรกิจแบบไม่แสวงหำก ำไร องค์กำรมหำชน ธุรกิจแบบ
แสวงหำก ำไร องคก์รภำครัฐ และขบวนกำรเคล่ือนไหวทำงสังคม (social movement organization) ท่ีเป็น
ผูท้  ำหนำ้ท่ีหยิบยกประเด็นควำมเดือดร้อนของสังคมมำน ำเสนอ หรือนกักำรเมืองซ่ึงเป็นผูก้  ำหนดนโยบำย
สำธำรณะ ก็ถือวำ่ทุกภำคส่วน ลว้นแต่มีโอกำสท่ีจะสร้ำงผลงำนใหเ้ป็นผลลพัธ์ต่อสังคมไดท้ั้งส้ิน (Carberry, 
Bharati, Levy, & Chaudhury, 2017) 

ตวัอยำ่ง กำรท ำงำนของ Dr. G. Venkataswamy ผูก่้อตั้ง  Aravind Eye Hospital ท่ีเร่ิมจำกคลินิกท่ีมี
ควำมสำมำรถให้บริกำรเพียง 11 เตียงใน ปี ค.ศ. 1976 เป็นกิจกำรท่ีด ำเนินงำนโดยกองทุนแบบไม่แสวงหำ
ก ำไร (nonprofit trust) เพื่อจดับริกำรต่อผูป่้วยโรคเก่ียวกบัสำยตำในอินเดียซ่ึงมีผูป่้วยประมำณ 9 ลำ้นคน 
จำกจ ำนวนผูป่้วยท่ีมีอยูท่ ัว่โลก 45 ลำ้นคน กำรรักษำโรคเก่ียวกบัสำยตำ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้่ำใชจ่้ำยท่ีสูง
มำกส ำหรับคนอินเดีย Aravind Eye Hospital จดัท ำโครงกำรแพทยเ์คล่ือนท่ีเพื่อคดักรองผูมี้ปัญหำสำยตำ 
เพื่อให้ค  ำแนะน ำ และรักษำเบ้ืองตน้ผูป่้วยท่ีไม่สำมำรถจะมำใชบ้ริกำรของโรงพยำบำลได ้กรณีท่ีมีผูป่้วยท่ี
จะตอ้งรักษำด้วยกำรผ่ำตดัหรือเปล่ียนเลนส์ตำ ก็จะน ำไปรักษำฟรีท่ีโรงพยำบำลในเมือง Madurai ใน
ปัจจุบนั เฉพำะท่ีน่ีสำมำรถให้บริกำรผูป่้วยไดถึ้ง 1,500 เตียง ให้บริกำรผำ่ตดัเก่ียวกบัสำยตำได ้95,000 รำย
ต่อปี รวมทั้งขยำยโรงพยำบำลไปยงัเมือง Theni, Tirunelveli, Coimbatore และ Pondicherry โดยรวม ๆ แลว้ 
โรงพยำบำลน้ี สำมำรถให้บริกำรผูป่้วยไดม้ำกถึง 190,000 รำยต่อปี คิดเป็น 45 % ของผูป่้วยในรัฐ Tamil 
Nadu และคิดเป็น 5 % ของอินเดีย (Prahalad, 2005) กรณีน้ี เป็นตวัอยำ่งของกำรสร้ำงผลลพัธ์ต่อบุคคลท่ี
เจ็บป่วย (ระดบัปัจเจกบุคคล) ตวัอย่ำงของไทยในกรณีกำรแกไ้ขปัญหำสังคมแบบเจำะจงน้ี จะเห็นไดจ้ำก
กำรรับคนพิกำรหูหนวก มำเป็นพนกังำนทุกต ำแหน่งประจ ำร้ำนกำแฟอเมซอน สำขำศำลำยำ ของบริษทั 
ปตท.จ ำกดั (มหำชน) เป็นงำนตำมโครงกำรริเร่ิมกิจกำรแบบวิสำหกิจเพื่อสังคมแบบกำรจดัจำ้งงำน (work 
integration social enterprise) 

กำรท ำงำนท่ีมุ่งต่อกำรสร้ำงผลลพัธ์ท่ีมีขอบเขตกวำ้งออกไปจำกงำนท่ีท ำอยู ่เช่น Greyston Bakery 
ซ่ึงเป็นกิจกำรร้ำนขนม ไอศกรีม ท่ีนิวยอร์ค มีพนกังำน 40 อตัรำ แต่บริษทัมีควำมประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือ
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กำรแก้ไขปัญหำกำรสร้ำงงำนและกำรจำ้งงำนในอเมริกำ จึงได้จดัสรรก ำไรจ ำนวนหน่ึง ไปจดัตั้งมูลนิธิ 
Greyston Foundation เพื่อใหมู้ลนิธิดงักล่ำว ไปสร้ำงสรรคกิ์จกรรมเพื่อสร้ำงงำน มีกำรจำ้งงำนข้ึนใหม่ เป็น
กำรขยำยควำมสำมำรถของกิจกำรท่ีมีต่อสังคมให้กวำ้งขวำงต่อไปอีก (Leipziger, 2013) ตวัอยำ่งของกำร
ท ำงำนในระดบัองค์กร แล้วไปสร้ำงองค์กรอีกประเภทหน่ึงเพื่อขยำยคงำมสำมำรถในกำรจดักำรปัญหำ
สังคมในกรณีของไทย จะเห็นไดจ้ำกกำรท ำงำนของมูลนิธิของบริษทัขนำดใหญ่ เช่น มูลนิธิซีเมนตไ์ทย ของ
กลุ่มบริษทั SCG มูลนิธิพลงัท่ีย ัง่ยืนของกลุ่ม ปตท. บริษทัสำนพลงัประชำรัฐท่ีเอกชนขนำดใหญ่จดัตั้งข้ึน
เป็นหน่วยส่งเสริมกิจกำรแบบวิสำหกิจเพื่อสังคมของเครือเซ็นทรัล ปตท. และไทยเบพเวอร์เรจ หรือธุรกิจ
และกิจกำรเพื่อสังคมของคุณมีชัย วีระไวทยะ ท่ีส่วนหน่ึง ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรและกำรให้บริกำร
สถำนท่ี Cabbages & Condoms แลว้น ำเอำก ำไรไปใชจ่้ำยเพื่อกำรช่วยเหลือในกิจกำรเพื่อสังคม 

อีกเร่ืองหน่ึง เป็นตวัอย่ำงของกำรท ำงำนแบบเครือข่ำยและพฒันำงำนในเชิงระบบของ Barefoot 
College ซ่ึงเป็นโครงกำรอำสำสมคัรในประเทศอินเดีย ท่ีริเร่ิมโดย Bunker Roy ผูซ่ึ้งมีควำมนิยมแนวคิดแบบ
ชุมชนเขม้แข็งของมหำตมะ คำนธี กิจกำรท่ีสร้ำงผลงำนท่ีโดดเด่นให้กบั Barefoot College คือ กำรน ำเอำ
สตรีจำกพื้นท่ีชนบทมำอบรมทกัษะควำมรู้ดำ้นช่ำงส ำหรับกำรติดตั้ง และกำรบ ำรุงรักษำหน่วยผลิตไฟฟ้ำ
จำกพลงังำนแสงอำทิตย ์เพื่อใชง้ำนในครัวเรือนและพื้นท่ีชุมชน โดยเฉพำะชนบทห่ำงไกล เป็นโครงกำรท่ี
ไม่เนน้กำรอบรให้อ่ำนออกเขียนไดแ้บบกำรศึกษำทัว่ไป โครงกำรอบรมทกัษะช่ำงไฟฟ้ำ ท ำให้ประชำชน
จ ำนวนมำกกวำ่ 450,000 คนสำมำรถเขำ้ถึงกำรบริกำรไฟฟ้ำ มีหมู่บำ้นจ ำนวน 1,160 หมู่บำ้นท่ีใชพ้ลงังำน
จำกแสงอำทิตย ์ต่อมำโครงกำรไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก UNESCO กระทรวงกิจกำรต่ำงประเทศอินเดีย และ
จำก Skoll Foundation ซ่ึงเป็นกิจกำรมูลนิธิของเจำ้ของบริษทั Amazon เพื่อพฒันำวิศวกรไฟฟ้ำสตรีโดยตรง 
ปัจจุบนั Barefoot College ไดข้ยำยไปยงัหลำยประเทศ และมีสตรีผูผ้ำ่นกำรอบรมท่ีสำมำรถประกอบอำชีพ
เป็นวศิกรไฟฟ้ำไปแลว้ 740 รำย กระจำยอยูใ่น 64 ประเทศ (Remedios & Rao, 2013) กรณีน้ีเป็นตวัอยำ่งของ
กำรปฏิบติักำรของนวตักรรมสังคมท่ีมุ่งเนน้ต่อผลลพัธ์ท่ีมีต่อสังคม และสำมำรถขยำยตวัไปตำมเครือข่ำย 
กรณีน้ีหำกจะเทียบเคียงกบัไทย จะเทียบเคียงไดจ้ำกกลุ่มสัจจะออมทรัพยข์องครูชบ ยอดแกว้ ท่ีริเร่ิมกิจกำร
ใหมี้กำรออมของสมำชิก จำกกำร “ลดรำยจ่ำย”ในชีวติประจ ำวนั วนัละบำท แลว้มำรวมเป็นกองทุน เพื่อกำร
ช่วยเหลือเป็นสวสัดิกำรชุมชน เป็นค่ำใช้จ่ำยของสมำชิกในยำมเจ็บป่วย และมีควำมจ ำเป็นใช้จ่ำยในยำม
ฉุกเฉิน น ำเอำรำยไดจ้ำกกำรฝำกออมทรัพยไ์ปใชจ่้ำยเพื่อสร้ำงงำนเศรษฐกิจเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในชุมชน เป็นกำร
สร้ำงสรรคง์ำนตำมกระบวนกำรรวมกลุ่มชุมชนเขม้แข็งและพึ่งพำตนเอง และผลงำนตำมควำมส ำเร็จน้ี ได้
เป็นส่วนหน่ึงของกำรพฒันำเป็นกองทุนสวสัดิกำรชุมชนของสถำบนัพฒันำองค์กรชุมชน (พอช.) ใน
ปัจจุบนั 
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ส ำหรับกำรแบบมุ่งเนน้กำรสร้ำงผลลพัธ์ท่ีเป็นผลของกำรปฏิบติักำรของนวตักรรมสังคมในพื้นท่ี 
ของสถำบนัทำงสังคม ในท่ีน้ีจะขออธิบำยจำกผลของกำรพฒันำเมืองให้เป็นแหล่งรวมศูนย ์วิจยั และพฒันำ
ระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีขอ้มูลข่ำวสำร และระบบกลไกสนับสนุนแวดลอ้ม (ecosystem) ของเมือง 
Silicon Valleys ผลของกำรพฒันำเมืองในลกัษณะน้ี ไดส่้งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
ทั้งต่อเมือง Silicon Valley มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และสหรัฐอเมริกำ ในขณะเดียวกนั ผลของกำรใช้งำน
ผลิตภณัฑ ์บริกำร เทคโนโลย ีและระบบงำนท่ีสร้ำงสรรคข้ึ์นใหม่จำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตท่ีไปจำก Silicon 
Valley ก็สะทอ้นยอ้นกลบัมำเป็นขอ้มูลควำมตอ้งกำร ประสบกำรณ์ของผูบ้ริโภค และกำรสร้ำงสรรคใ์หม่ ๆ 
ซ่ึงเป็นเร่ืองของพฤติกรรมและกำรยอมรับของสังคม จะกลบัมำร่วมพฒันำผลิตภณัฑ์ บริกำร เทคโนโลย ี
และระบบงำนให้ก้ำวหน้ำไปจำกเดิมอีกรอบหน่ึง เป็นผลของพลวตัท่ีต่อเน่ืองจำกนวตักรรมเป็นผูส้ร้ำง
ควำมกำ้วหนำ้ทำงสังคมในช่วงแรก และนวตักรรมสังคมจะมีบทบำทส ำคญัต่อกำรพฒันำ ผลิตภณัฑ์ บริกำร 
เทคโนโลยี ระบบงำน ซ่ึงเป็นนวตักรรม และเป็นเร่ืองของกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจในช่วงถดัไป (Young 
Foundation, 2005) กำรปรับเปล่ียนนโยบำยกำรจดักำรส่ิงแวดล้อมและอุตสำหกรรมของญ่ีปุ่น อนัเป็น
ผลกระทบจำกมลภำวะของกำรพฒันำเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในช่วงทศวรรษท่ี 1970s ดว้ยกำรลงทุนพฒันำ
เทคโนโลยีเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และระบบนิเวศ พร้อมกบักระจำยอ ำนำจ
กำรปกครองจำกส่วนกลำงไปยงัทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่นในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1980s จนท ำให้จงัหวดัต่ำง ๆ ของ
ญ่ีปุ่น พฒันำงำนต่อดว้ย Eco – Industrial Town เพื่อให้กำรจดักำรส่งแวดลอ้ม ระบบนิเวศ และกำรพฒันำ
เศรษฐกิจสำมำรถเป็นเร่ืองท่ีไม่ขดัแยง้กนั (Broadbent, 1995; Higuchi & Norton, 2008) ก็เป็นกำรท ำงำน
ตำมกลไกของสถำบนัทำงสังคม ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปรับเปล่ียนกฎ กติกำ กำรปทสัถำนทำงสังคม (ว่ำดว้ย
ส่ิงแวดลอ้ม และบทบำทของทอ้งถ่ิน) และวฒันธรรม-กำรยอมรับของสังคม อน่ึง ปัจจยัผลกัดนัของกำร
น ำไปสู่กำรสร้ำงผลลัพธ์ของสังคมในกรณีของ Silicon Valley เป็นแรงผลักดนัเชิงบวกท่ีมำจำกควำม
ต้องกำรของผูบ้ริโภค ในขณะท่ีกรณีของนโยบำยอุตสำหกรรมของญ่ีปุ่นจะมำจำกควำมเสียหำยทำง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นแรงกดดนั  

กล่ำวโดยสรุป กำรปฏิบติัแบบเนน้กำรสร้ำงผลลพัธ์ขำ้งตน้ จะประกอบไปดว้ยผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ระดบัปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และผูเ้ก่ียวขอ้งตำม “ห่วงโซ่ของสำยพำนกำรผลิต”(supply chain) และ 
“ห่วงโซ่คุณค่ำ” (value chain) รวมทั้งกำรขยำยตวัไปตำมเครือข่ำยของระบบงำนท่ีสร้ำงสรรคข้ึ์น เช่น กรณี
ของ Barefoot College ในขณะเดียวกนั ก็ยงัสะทอ้นประสบกำรณ์ของสังคมกลบัไปเป็นควำมตอ้งกำรและ
กำรสร้ำงสรรคท่ี์มีต่อผลิตภณัฑ์ บริกำร เทคโนโลยี และระบบงำนใหม่ ๆ ท่ียกระดบัไปจำกควำมตอ้งกำร
สนองตอบต่อควำมจ ำเป็นโดยพื้นฐำน ไปสู่คุณภำพชีวิตโดยรวมท่ีดีข้ึนของสังคม (กรณีของผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนจำก Silicon Valley) รวมทั้งร่วมจดักำรต่อเง่ือนไขท่ีเคยเป็นอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน ให้มีควำม
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ลุล่วงไปได ้(ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจำกนโยบำยกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้มกบัอุตสำหรรมของญ่ีปุ่น) และเป็นกำร
แสดงถึง “ควำมสำมำรถของสังคม” (social capability) ท่ีสังคมมีส่วนร่วมสร้ำงข้ึน 
 

สรุป 
 จำกขอ้มูลท่ีไดอ้ธิบำยและเทียบเคียงกรณีศึกษำของต่ำงประเทศกบัไทยตำมล ำดบัขำ้งตน้ จะเห็นวำ่ 
นวตักรรมสังคม เป็นกำรปฏิบติัของควำมใหม่ ทั้งกำรสร้ำงควำมใหม่ กำรท ำงำนของควำมใหม่ และผลผลิต
และผลลพัธ์ รวมทั้งกำรส่งต่อของผลกำรท ำงำนของควำมใหม่ท่ีไปจดักำรแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม 
(ท่ีไม่เคยได้รับกำรแก้ไขมำก่อน) จนเป็นท่ีส ำเร็จลุล่วงของ (และโดย) ปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร และ
เครือข่ำย รวมทั้งกลไกของสถำบนัทำงสังคม ทั้งตำมวิถีกระบวนกำรของกำรท ำงำนขององค์กร และกำร
สร้ำงผลลัพธ์ต่อกำรเปล่ียนแปลงสังคม โดยท่ีกำรเปล่ียนแปลงนั้น จะเกิดข้ึนทั้งระดบับุคคล กลุ่ม และ
เครือข่ำย นวตักรรมสังคม ยงัมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรสะทอ้นยอ้นกลบัผลของกำรเปล่ียนแปลงนั้นส่งต่อไป
เป็นควำมตอ้งกำรและควำมคิดสร้ำงสรรคข์องกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ บริกำร เทคโนโลยี ระบบงำน และกำร
บริหำรจดักำรใหม่ท่ียกระดบัจำกคุณภำพเดิมข้ึนไปอีก ดงันั้น นวตักรรมสังคม จึงเป็นสัญญำณท่ีบ่งบอกถึง
ควำมสำมำรถของสังคมทั้งกำรเปล่ียนแปลงสังคม และกำรเปล่ียนผำ่นทำงสังคม 
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