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ขับเคล่ือน Social Enterprise อยางโดนใจคนรุนใหม 

 
โดย...ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒนพรกุล 

  

  เราคงตองยอมรบัความจรงิวา เรื่องของ Social Enterprise (SE) กิจการเพ่ือสังคม หรือ ธุรกิจเพ่ือสังคม ก็ยังคงเปนเรื่อง

ที่ใหมในบานเรา เพราะยังมีผูคนอีกจำนวนมากที่ยังไมเขาใจวา กิจการเพ่ือสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไร และแตกตางจาก

ธุรกิจทั่วๆ ไป อยางไร? เปนการรับบริจาค หรือ เปนองคกรการกุศลหรือไม อยางไร? แลวธุรกิจแบบนี้ จะรอดหรือจะยั่งยืนได

อยางไร? นี่คือขอสงสัยและคำถามที่เกิดขึ้นในใจของใครหลายคนเก่ียวกับเรื่องนี้ ถือเปนโอกาสดีที่จะเราจะไดเขาใจเรื่อง Social 

Enterprise (SE) เนื่องจากสัปดาหที่ผานมาแอดมินไดมีโอกาสไปเปนผูดำเนินรายการเวที เสวนาในหัวขอ SE NEXT GEN ซึ่งจัด

โดย สำนักงานสงเสรมิวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยในวงเสวนานี้ มีตัวแทนนิสิต และนักศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจเพื่อ

สังคม สาขาธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ้งภากรณ สาขาพัฒนาเชิง

สรางสรรค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มารวมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกัน ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาหาคำตอบเก่ียวกับ SE 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสือสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพิมพโพสตทูเดยออนไลน ฉบับประจำวันท่ี 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว  180,000.- 
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ไปพรอมๆ กัน และเราก็จะไดเห็น เพ่ิมเตมิกับมุมมองของตัวแทนนิสิตและนักศึกษาวาเขาคิดอยางไรกับเรื่องของกิจการเพื่อ

สังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม 

  

 
“กิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม คอือะไร? และจะเปนธุรกิจที่ย่ังยืนไดอยางไร?” 

กิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม เปนโมเดลของการทำธุรกิจท่ีไมไดมีเปาหมายเพื่อการแสวงหารายไดและกำไรเพียง

อยางเดียวเทานั้น แตเปนโมเดล ของการทำธุรกิจที่มีจุดมุงหมายหลักในการแกไขปญหาสังคมความคูไปกับการหารายไดนั่นเอง 

เพราะกิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพ่ือสังคม ก็คือ เหมือนธุรกิจทั่วๆ ไปเชนกัน เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได ดังนั้น 

กิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพ่ือสังคม จำเปนตองมีรายได เชน จากการขายสินคา หรือการใหบริการ และธุรกิจก็ตองมีกำไร เพื่อ

จะไดนำกำไรไปขยายผลในการชวยเหลือหรือแกปญหาสังคมตอไป 

 นิสิตและนักศึกษาทุกคนเห็นตรงกันวา กิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพ่ือสังคมจะอยูรอดและยั่งยืนตอไปได จะตองไมพึ่งพา

เงินบริจาคแตเพียงอยางเดียว เพราะ เมื่อไหรก็ตามท่ีหมดเงนิบริจาคหรือไมมีผูบริจาค กิจการเพ่ือสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมก็จะ

ไปไมรอด สุดทายก็ตองปดตัวลงไป 

ดังน้ัน กิจการเพ่ือสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมจะอยูรอดและย่ังยืนตอไปได ก็ตองขับเคลื่อนดวยการใชความรูและนวัตกรรม 

สรางสินคาและบริการ ควบคูไปกับการชวยเหลือและแกโจทยปญหาสังคมไปดวย ตัวอยางที่กลุมนิสิตและนักศึกษา เลาใหฟงในวง

เสวนา อาทิเชน บริษัทนวัตกรรมชาวบาน ที่มุงเนนการแกปญหาความยากจนใหกับเกษตรกรในภาคอีสาน โดยมีจุดเริ่มตนจาก

การผลิตปจจัยการผลิตสำหรับการเกษตร ไดแก ปยุอินทรีย จุลินทรยีกำจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ และจำหนายใหกับเกษตรกรใน

เครือขาย กลายมาเปนตัวอยางของกิจการเพ่ือสังคมที่เอานวัตกรรม “ระบบเกษตรอินทรียครบวงจร” มาชวยเหลือพี่ๆ นองๆ 

เกษตรกร และนอกจากนี้ เขายังมีบริการการเงิน (สินเชื่อดอกเบ้ียต่ำ) เพ่ือใชเปนเงินทุนในการทำเกษตร รวมไปถึงการสราง

ชองทางกระจายปจจัยการผลิตที่เขาถึงไดงาย พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงในการทำเกษตรอินทรีย ทำการตลาดเชิงรุก การประกันราคารับ

ซื้อผลผลิต และ กองทุนนวัตกรรมแกจน เปนตน 
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Local Alike ตัวอยางของกิจการเพื่อสังคมดานการทองเท่ียวชุมชน เพราะประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม และมี

ประวัติศาสตรความเปนมา ที่นาสนใจเยอะมาก Local Alike จึงมาชวยยกระดับศักยภาพของชุมชนทองถิ่น ดวยการพัฒนาการ

ทองเที่ยวชุมชน (Community-based tourism) เพ่ือชวยชุมชนทองถิ่นตางๆ ใหเติบโตมีรายไดและสามารถพัฒนาตอไปไดอยาง

ยั่งยืน 

“กิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม ก็เหมือนธุรกิจท่ัวไป จะอยูรอดไดก็ตองปรับตัวใหทันกับทุกการเปลี่ยนแปลง” 

ถึงแมวาในชวงสองปกวาๆ ท่ีผานมา การทองเที่ยวซบเซา แตทาง Local Alike ก็ไมไดหยุดนิ่ง เขาก็คิดโครงการใหม ที่ชื่อวา 

Local Aroi ซึ่งเกิดจากความคิดท่ีวา ถาชุมชนหนึ่งไปตอไมไดกับเร่ืองของการทองเท่ียว เราจะสรางรายไดใหชุมชนอยางไรไดบาง 

พวกเขาก็เลยทำเปนอาหารชุมชน เพื่อเปนการสรางรายไดแทนการทองเที่ยว และก็ยังมีอีกโครงการ คือ Local Alot ซึ่งเกิดจาก

การท่ีแตละชุมชนมีสนิคามากมายที่สามารถนำมาขายได ทั้งสินคาเกษตร ของกิน งานศลิปะ หัตถกรรม ทาง Local Alike ก็นำ

ออกมาขาย เพ่ือชวยเหลือชุมชน ในชวงโควิดที่ผานมา 

 
“เลี้ยงวัววิถีธรรมชาติ ใหนมนอยแตย่ังยืน ตอบโจทยของผบูริโภค และตอบโจทยของสิ่งแวดลอม” 

อีกหนึ่งตัวอยางกับ แดรี่โฮม แบรนดผลิตภัณฑนมโคออรแกนิก ที่เขาใจถึงปญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงวัว วาประสบปญหามีรายได

นอย แตมีรายจายเยอะ รายจายสวนใหญก็หมดไปกับคายา คาอาหาร ก็เลยเปนที่มาของการเลี้ยงโคนมวิถีธรรมชาติ โดยไมใช

สารเคมีและยาปฏิชีวนะ ซึ่งก็เปนทางรอดของเกษตรกรไทย ทำใหทุกวันนี้ผลิตนมออกมาเทาไหร ก็ไมเคยพอขาย 
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และลาสุด แดรี่โฮม ก็เขาออกผลิตภัณฑนมดวย packaging แบบถุงนมอีโคลีน ที่ทำจากพลาสติกท่ีสามารถรีไซเคิลไดงายกวา

กลองนม ที่มีสวนผสม ของโลหะ และใชเนื้อพลาสติกนอยลงกวาแบบแกลลอนเดิม ขอดี คือ เบา ไมแตกงาย มีขอบปากถุงท่ีพับ

ปดได รินนมออกไดหมดไมตกคาง เมื่อนม ในซองหมดแลวก็สามารถรีดใหแบนได ประหยัดพ้ืนที่ในการรวบรวมพลาสติกเพื่อสงรี

ไซเคลิในอนาคตอันใกลนี้ได 

  

“กิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม ควรตองทำอยางไร ถึงจะเขาถึงผูบริโภคในกลุมคนรนุใหมได?” 

นิสิตและนักศึกษาทุกคนเห็นตรงกันวา “การสื่อสาร” เปนเรื่องที่สำคัญมาก จริงๆ ก็ถือเปนจุดออนในตอนนี้ของกิจการเพื่อสังคม

หรือธุรกิจเพ่ือสังคมเลยก็วาได เพราะถาหากตองการเขาถึงพวกเขา หรือ คนใน Generation Z ได จะตองเขาใจความตองการ

ของพวกเขาจริงๆ เพราะพวกเขาใชชีวิต อยูในโลกออนไลนเปนสวนใหญ 

ตัวอยางเชน หากเปนของกิน ของใช ทั่วๆ ไป ก็ตองทำการสื่อสารโดยเฉพาะในชองทางออนไลน ก็จะตองเปนเนื้อหาที่เขาใจงาย 

รวดเรว็ ตรงประเด็น ไมยืดเยื้อ โดยจะตองมีขอมูลรายละเอียดเชิงลึกใหสามารถไปคนหาตอไปไดดวย หากสินคาและบริการนั้นๆ 

เปนที่นาสนใจ หรือในกรณีที่เปนของประเภทงานศิลปะ เชนกระเปาถือ เปสะพาย หรือ อ่ืนๆ ตัวแทนนิสิตและนักศึกษาบอกวา 

พวกเขาอยากไดประเภทเปนของที่มีนอยชิ้น หรอืเปน Rare item ซึ่งพวก ไมชอบของโหลที่ใครๆ ก็ใชเหมือนๆ กัน เปนตน 

เรื่องของ Packaging ก็สำคัญ เพราะเปนสิ่งที่ผูบริโภคมองเห็นเปนอันดับแรก หลายครั้งคนซื้อก็เพราะ Packaging ดังนั้น กิจการ

เพื่อสังคม หรือธุรกิจเพื่อสังคมไหนๆ ก็มีสินคาที่ดีแลว ก็ควรตองใหความสำคัญกับการออกแบบและทำ Packaging ดวย ซึ่งดู

ตัวอยางกรณขีอง แดรี่โฮม ที่เขาทำถุงนมก็ได ตอบโจทยทั้งสวนของผูบริโภคและเรื่องของสิ่งแวดลอมไดท้ังคู 

“สินคาและบริการตองมีเรื่องราว ตองมีสิ่งที่ทำใหรสูึกวาอยากสนับสนุน” 

นิสิตและนักศึกษาทุกคนเห็นตรงกันวา ถึงแมวาสินคาของกิจการเพ่ือสังคมจะเหมือนๆ สินคาทั่วๆ ไป ที่มีในทองตลาด แตนั่นก็

ไมไดหมายความวาจะขายไมได หรือ จะไมมีผูสนับสนุน สิ่งท่ีกิจการเพ่ือสังคมควรจะตองทำ ก็คือ เร่ืองของการนำเสนอจุดขาย 

เรื่องราวความเปนมา นำเสนอคุณคาของ สินคาหรือ บริการที่สรางหรือผลิตขึ้นมา โดยเจาของกิจการเพื่อสังคมจะตองเปนนักเลา

เรื่องที่เกงอีกดวย ทั้งนี้ เพ่ือที่จะโนมนาวใหผูบริโภคเขาใจในธุรกิจของพวกเขา และเชิญชวนใหมาสนบัสนุนเปนหนึ่งในคน

ชวยเหลือและแกปญหาสังคมไปดวยกัน 

นิสิตและนักศึกษาบอกวา สิ่งที่เจาของกิจการเพื่อสังคม ไมควรทำก็คือ การเอาปญหาของสังคมเปนจุดขาย หรือ เอามาเปน

ประเด็นเพื่อกดดัน ใหผูบริโภค มาสนับสนุน เพราะการทำแบบนี้จะทำใหผูบริโภคสนับสนุนแลอุดหนุนสินคาเพราะแคอยากชวย 

แตไมอยากซื้อเพื่อมาใช ผลที่ตามมาก็กลาย เปนการทำธุรกิจ เพื่อการบริจาคไป ตางกันก็เพียงแคมีของไปแลกเงนิที่ไดมาจาก

ผูสนับสนุนนั่นเอง และ ก็จะกลายเปนธุรกิจที่ไมยั่งยืนในทายที่สุด 

…. 

“สิ่งที่กิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม ควรตองทำ และ ควรตองมี เพื่อความยั่งยืน คืออะไร?” 

นิสิตและนักศึกษาทุกคน นำเสนอในทิศทางเดียวกันวา กิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพ่ือสังคมจะอยูรอดและยั่งยืนตอไปได ตองมี 

Community ที่แข็งแรง เพราะแตและธุรกิจจะอยูรอดคนเดียวไดยาก ดังนั้น การรวมกลุมกัน เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนกันจึง

เปนเรื่องสำคัญมาก 

การ Sharing best practices ในกลุมของกิจการเพ่ือสงัคมหรือธุรกิจเพ่ือสังคมดวยกัน ก็เปนสิ่งท่ีควรทำเปนอยางย่ิง เพราะมี

กิจการเพื่อสังคม หรอืธุรกิจเพื่อสังคมอีกเปนจำนวนมากที่ยังประสบปญหาในการดำเนินธุรกิจ การมีการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษา 

วิธีการที่ไดพิสูจนแลว หรือองคกรไหน ท่ีสามารถยืนหยัดไดแลว ก็สามารถมาเปนพ่ีเลี้ยงใหกับกลุมที่ยังมปีญหาได หากทำแบบนี้

ไดก็จะชวยใหกิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพ่ือสังคมที่เหลือประสบ ความสำเรจ็ไดงายขึ้น 
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การสนับสนุนจากภาครัฐเปนเรื่องสำคัญมาก ไมวาจะเปนในดานของนโยบาย กฎหมาย หรือ ผลประโยชนของการเปนวิสาหกิจ

เพื่อสังคม ก็จะสามารถทำให กลุมของกิจการเพ่ือสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคมสามารถขับเคลื่อนตอไปได ในสวนการสนับสนุนจาก

ภาคเอกชน ตัวอยางเชน องคกรธุรกิจ สามารถรวม แกปญหาสังคมไปดวยกันได โดยสามารถรวมกำหนดนโยบายใหมีการ

สนับสนุนการจางงาน การซื้อสินคา หรอื วัตถุดิบจากกลุมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เปนตน 

  

ทั้งหมดก็เปนบทสรุปที่ แอดมินถอดบทเรียนมาไดจาก งานเสวนา  SE Next GEN โดย สำนักงานสงเสรมิวิสาหกิจเพ่ือสังคม วันที่ 

10 มิถุนายน 2565 รวมไปถึงสิ่งที่ไดเพิ่มเติมจากการทำงานรวมกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 
หวังวาขอสงสัยและคำถามที่เกิดข้ึนในใจของใครหลายคนเกี่ยวกับเรื่อง Social Enterprise (SE) ในตอนตน หากอานถึงตรงนี้  

ก็คงไดรับคำตอบ เรียบรอยแลว หากเราอยากชวยแกปญหาสังคม เราสามารถเริ่มไดงายๆ ดวยการใหการสนับสนุนกลุมวสิาหกิจ

เพื่อสังคม หรืออยากเขาใจรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องน้ี ก็สามารถดูไดที่: https://www.osep.or.th/  

 

  

  

  

  


