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[1]  
สัมมำชีพชุมชน 

หมำยถึง กำรประกอบอำชีพของคนในชุมชนที่ค ำนึงหลักสัมมำอำชีวะ เป็นไปตำมหลักกำรว่ำด้วยอำชีพชอบ 
ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม มีรำยจ่ำยน้อยกว่ำรำยได้ ด ำรงชีพด้วยวิถี
ของกำรพ่ึงตนเอง อันเป็นหลักกำรและเป็นกำรสร้ำงควำมสำมำรถให้มีควำมเหมำะสมที่จะปรับเปลี่ยนจำก 
“กำรท ำมำหำกิน” ไปสู่ “กำรท ำมำค้ำขำย”รวมทั้งเป็นพ้ืนฐำนที่มั่นคงของกำรพัฒนำจำกวิสำหกิจครัวเรือน
ไปสู่กำรรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพในระดับชุมชนหรือ “วิสำหกิจชุมชน 

ตัวอย่ำงควำมส ำเร็จของกำรด ำรงชีพแบบสัมมำชีพชุมชน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่ำงกรณีของนำยเส็ง ธรรมวิจิตร 
ที่บ้ำนห้วยแดง อ.พิบูลมังสำหำร ที่ประกอบอำชีพเลี้ยงปลำ เลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ปลูกมะนำว ผักคื่นช่ำย 
มะเขือ ฯลฯ ในพ้ืนที่ประมำณ 1 ไร่ 2 งำน เพ่ือขำยส่งไปยังตลำดไปตำมวิถีปกติของชุมชน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว
สำมำรถสร้ำงรำยได้เดือนละ 30,000 บำท มำกกว่ำรำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่งอยู่ที่ 
20,453 บำทต่อเดือนต่อครัวเรือน หรือกรณีของชุมชนที่หมู่บ้ำนโคกสยำ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปำดี จ.นรำธิวำส 
ที่มำเข้ำร่วมโครงกำรชีววิถีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยใช้พ้ืนที่ใต้แนวสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูงของ กฟผ.และ
ด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต่ำงๆตำมลักษณะของกำรประกอบกำรแบบสัมมำชีพชุมชน ไม่ว่ำจะเป็นเลี้ยง
ปลำ เลี้ยงไก่ ปลูกมันส ำปะหลัง ปลูกตะไคร้ มะนำว กล้วย ฯลฯ ในกรณีของกำรเลี้ยงปลำ มีสมำชิกในโครงกำร
นี้ด ำเนินกำรอยู่ 3 รำย ผลประกอบโดยเฉลี่ยแล้วต่อรำยจะมีรำยได้ประมำณ 18,750 บำทต่อเดือน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 94 ของรำยได้ต่อครัวเรือนต่อเดือนของคนนรำธิวำส ซึ่งมีตัวเลขอยู่ท่ี 19,890 บำทต่อเดือน 
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[2]  
กำรประกอบกำรในชุมชน (Community Entrepreneur) 

กำรประกอบกำรในชุมชน หมำยถึง ผู้ประกอบวิสำหกิจชุมชน หรือประกอบกิจกำรในระดับชุมชน ทั้งท่ีเป็นไป
โดยวิสำหกิจครัวเรือน (ผู้ประกอบรำยเดียว) เช่น ร้ำนค้ำ ร้ำนขำยก๋วยเตี๋ยว ร้ำนกำแฟ ฯลฯ แบบรวมกลุ่มเป็น
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนหรือกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีวัตถุประสงค์เป็นกลุ่มทำงเศรษฐกิจ ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ ซึ่งเป็นไปในลักษณะของกำรพัฒนำต่อจำกกำรประกอบสัมมำชีพใน
ชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของกำรปรับเปลี่ยนลักษณะของงำนเศรษฐกิจแบบครั้งครำว แบบกิจกรรม และกำร
จัดกำรแบบกึ่งทำงกำรไปสู่กำรท ำงำนที่มีลักษณะเป็นกิจกำร (มีควำมเป็นทำงกำรมำกขึ้นกว่ำเดิม) มี
วิวัฒนำกำรกำรสร้ำงรำยได้จำกรำยได้แบบเบ็ดเตล็ด เป็นรำยได้เสริม และเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถสร้ำงเป็นรำยได้
หลักของครัวเรือนได้ คุณลักษณะส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของกำรประกอบกำรในชุมชน คือ จะเป็นกิจกรรม/
กิจกำรที่ส่งผลต่อกำรไหลเวียนเศรษฐกิจให้กับชุมชน ท ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงของกำรแลกเปลี่ยน สร้ำงสรรค์
มูลค่ำของผลผลิต ผลิตภัณฑ์และบริกำร ซึ่งเป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงเศรษฐกิจ  มำกกว่ำจะเป็นกิจกำรที่สร้ำง
ก ำไรงำมให้กับผู้ประกอบกำรแต่เพียงล ำพัง 
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[3]  
วิสำหกิจชุมชน (Community Enterprise) 
 
ในระยะ 15 ปีนี้ ค ำว่ำวิสำหกิจชุมชน เป็นค ำที่มีกำรใช้กันบ่อยมำกขึ้นในสังคมไทย ค ำๆ นี้ ตำมพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 นิยำมไว้ว่ำ เป็นกิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ 
หรือการอ่ืนๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ
ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่ เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และการพ่ึงพาตนเอง 
ของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยที่กฎหมำยฉบับนี้ เป็นกฎหมำยเพ่ือกำรส่งเสริม มีคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน และมีคณะกรรมกำรระดับจังหวัดเรียกว่ำ คณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
กรุงเทพมหำนครและคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนจังหวัด 
 

วิสำหกิจชุมชนที่จะขอรับกำรสนับสนุนตำมกฎหมำยนี้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แต่โดยทั่วไปจะมีวิสำหกิจของชุมชนอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งอำจจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมนิยำม
ข้ำงต้น แต่ไม่ขอยื่นจดทะเบียน ก็อำจจะเรียกตัวเองว่ำเป็นวิสำหกิจชุมชนด้วยเช่นกัน  
 
ลักษณะของค ำว่ำวิสำหกิจชุมชนข้ำงต้น (1) ไม่นับรวมกำรประกอบกำรของผู้ประกอบกำรแบบวิสำหกิจ
ครัวเรือน แบบเถ้ำแก่ (2) มีกรอบของควำมหมำยที่ด้ำนหนึ่งนับรวมเอำควำมเป็นสหกรณ์ - เป็นนิติบุคคล  
อีกด้ำนหนึ่ง ก็เปิดกว้ำงส ำหรับกำรจัดกำรองค์กรของชุมชนที่คล่องตัวมำกกกว่ำสหกรณ์ คือ ไม่เป็นนิติบุคคล  
ก็ได้ (3) ตำมนิยำมข้ำงต้น เปิดกว้ำงส ำหรับกิจกำรขนำดย่อม (แบบเล็กมำก) ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน แต่จะต้อง
จัดตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลของชุมชนและมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงรำยได้และกำรพ่ึงพำตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่ำงชุมชน 
 
อนึ่ง เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมวิสำหกิจ
ชุมชน (ฉบับที่ ....) พ.ศ...... ตำมข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจะมีกำรปรับปรุงลักษณะของ
องค์กรของวิสำหกิจชุมชนให้เป็น “วิสำหกิจชุมชนนิติบุคคล” ปรับปรุงคณะกรรมกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน
โดยเพิ่มรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของกองทุนเพ่ือ
พัฒนำกิจกำรวิสำหกิจชุมชน โดยให้ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ธนำคำรออมสิน กองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ กองทุนหมู่บ้ำน และกองทุนชุมชนเมือง จัดให้มีมำตรกำรส่งเสริมและ
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สนับสนุนด้ำนเงินทุนแก่กิจกำรวิสำหกิจชุมชน และให้ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมจัด
ให้มีมำตรกำร แผน โครงกำร และงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกิจกำรวิสำหกิจชุมชน ปัจจุบันกฎหมำยนี้อยู่ใน
ขั้นตอนกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
 

............................... 
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[4]  
วิสำหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise : SE) 
 
หมำยถึง กำรประกอบกำรวิสำหกิจหรือธุรกิจเพ่ือร่วมจัดกำรปัญหำเศรษฐกิจและสังคม เป็นค ำ/ควำมคิดที่ มี
นักวิชำกำรให้ควำมหมำยไว้หลำกหลำยและแตกต่ำงกันไปตำมบริบทของลักษณะทำงสังคม เศรษฐกิจ และ
กำรเมืองของแต่ละประเทศ ภูมิภำค ตลอดจนลักษณะทำงชนชำติและวัฒนธรรม นอกจำกนั้น ยังมีรูปแบบของ
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจที่แตกต่ำงกันไป  
 
ในประเทศไทย มีกำรนิยำมควำมหมำยของค ำว่ำ Social Enterprise เป็นค ำไทยอยู่ 2 ค ำ คือ “กิจกำร 
เพ่ือสังคม” โดยส ำนักงำนสร้ำงเสริมกิจกำรเพ่ือสังคมแห่งชำติ (ปัจจุบันยุบเลิกไปแล้ว) โดยให้ควำมหมำยว่ำ 
หมำยถึง ธุรกิจหรือกิจกำรที่มีจุดมุ่งหมำยในกำรแก้ไขปัญหำสังคมเหมือนเอ็นจีโอ มูลนิธิ องค์กำรกำรกุศล
ต่ำงๆ แต่มีวิธีหำก ำไร วำงระบบมำร์เก็ตติ้งได้เหมือนบริษัททั่วไป กับอีกค ำหนึ่ง คือ “วิสำหกิจเพ่ือสังคม”  
ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร ว่ำด้วย กำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559 
ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2559 ซึ่งหมำยถึง บริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจกำรขำยสินค้ำหรือกำรให้บริกำร โดยมุ่งส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในท้องถิ่นที่วิสำหกิจ
เพ่ือสังคมตั้งอยู่ หรือมีเป้ำหมำยในกำรจัดตั้งตั้งแต่แรกเริ่มในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งสร้ำงก ำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน และน ำผลก ำไรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70  
ไปลงทุนในกิจกำรของตนเอง หรือใช้เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยำกจน คนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส หรือเพ่ือใช้
ประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนๆ ตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังประกำศก ำหนด  (และตำมร่ำงพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสำหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ...ก็ใช้ควำมหมำยเดียวกันนี้) 
 
กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนโดยเอกชนชั้นน ำ
ของประเทศ เช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน),  บริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน), 
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ ำกัด, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน), บริษัท สหพัฒนำพิบูล จ ำกัด (มหำชน), 
กลุ่มบริษัท น้ ำตำลมิตรผล จ ำกัด ฯลฯ ร่วมกันถือหุ้นในสัดส่วน 24% ร่วมกับบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี
จังหวัด (วิสำหกิจเพ่ือสังคม) จ ำกัด จ ำนวน 76 บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วน 76% เพ่ือร่วมกันด ำเนินกิจตำม
แนวทำงวิสำหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือร่วมจัดกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจชุมชนด้ำนกำรเกษตร กำรแปรรูป และ 
กำรท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต ทรัพยำกร และแหล่งทุน สร้ำงองค์ควำมรู้   
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สร้ำงประโยชน์ต่อยอดจำกเศรษฐกิจชุมชน บูรณำกำรกำรจัดกำรกำรตลำด และสร้ำงควำมยั่งยืนในระบบ
เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยมีหลักกำรส ำคัญ 5 ประกำร คือ 

(1) มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือสังคมไม่ใช่เพื่อก ำไรสูงสุด 
(2) เป็นรูปแบบธุรกิจที่มีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร ไม่ใช่เงินจำกรัฐหรือเงินบริจำค 
(3) มีก ำไรต้องน ำไปใช้ขยำยผลเพ่ือสังคม ไม่ใช่ปันผลเพื่อผู้ประกอบกำร 
(4) กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
(5) มีกำรจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทจ ำกัด 

 
จำกกำรศึกษำเรื่องของ Social Enterprise ในยุโรป ฌำคส์ เดอโฟร์นี (Jacques Defourny) และมำร์เธ นีส์
เสนส์ (Marthe Nyssens) ได้ประมวลลักษณะของวิสำหกิจเพ่ือสังคม - ธุรกิจที่จัดกำรแบบมุ่งต่อกำรจัดกำร
แก้ไขปัญหำสังคมเป็นหลัก (ไม่ใช่หวังแบ่งปันผลก ำไรส ำหรับผู้ถือหุ้น) ว่ำ มี 3 ส ำนัก ประกอบด้วย (1) The 
Earned Income School of Though (2) The Social Innovation School of Thought และ (3) The EMES 
Approach of Social Enterprise ในที่นี้จะขออธิบำยถึงลักษณะของกำรนิยำมค ำและควำมหมำยของ  
2 ส ำนักแรก ส ำนักท่ี 3 จะยกไปพูดถึงเป็นหัวข้อถัดไป 
 
The Earned Income School of Though 

เป็นส ำนักคิดที่เห็นว่ำวิสำหกิจเพ่ือสังคม จะเป็นกิจกำรธุรกิจที่มียุทธศำสตร์กำรสร้ำงรำยได้ด้วยกำร

ผสมผสำนงำนเพ่ือสังคมกับกำรค้ำพำณิชย์ รำยได้จะเกิดข้ึนจำกงำนธุรกิจ (ค้ำขำย และอิงระบบตลำด) แล้วท ำ

ให้องค์กรนั้นสำมำรถน ำรำยได้นั้นไปจัดกำรแก้ไขปัญหำสังคมตำมจุดมุ่งหมำยที่มีอยู่ ส ำนักคิดนี้ ยังมีกำรแบ่ง

ออกเป็น 2 สำย คือ (1) แบบกำรพำณิชย์ขององค์กรไม่แสวงหำก ำไร (Commercial non - profit approach) 

ซึ่งจะสนับสนุนให้องค์กรพัฒนำเอกชน สมำคม และมูลนิธิ ไปสร้ำงงำนพำณิชย์เพ่ือสร้ำงรำยได้ โดยปรับปรุง

จำกกิจกรรมที่ท ำมำก่อนเป็นครั้งครำวมำเป็นกิจกำรที่มีควำมต่อเนื่องเพ่ือน ำเอำรำยได้ที่ได้รับไปด ำเนิน

กิจกรรมเพ่ือสังคม ตัวอย่ำงของกำรริเริ่มจัดตั้งร้ำนขำยหนังสือขำยของที่ระลึกของ Oxfam - เป็นกิจกำร

พำณิชย์ขององค์กรนักพัฒนำเอกชนที่ต้องกำรสร้ำงรำยได้เพ่ือน ำเงินไปใช้จ่ำยตำมแผนงำนเพ่ือสังคมที่มีอยู่   

(2) แบบก ำหนดพันธกิจของบริษัทเป็นแม่งำนเพ่ือสังคม (Mission - driven business approach) กิจกำร

หรือวิสำหกิจตำมแบบนี้ จะเหมือนกับหน่วยลงทุนของเศรษฐกิจตลำด แต่เน้นที่จะลงทุนในกิจกำรที่มีพันธกิจ 

กำรจัดกำรปัญหำสังคมโดยตรง (Social - purpose venture) นอกจำกนี้ ยังรวมไปถึงกำรจัดกำรก ำไรของ

ธุรกิจให้เป็นไปเพ่ือกิจกำรสังคม ซึ่งเป็นกำรเปิดกว้ำงให้เอกชนโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจตลำดเข้ำมำร่วม

ด ำเนินงำนตำมกรอบของวิสำหกิจเพ่ือสังคมมำกขึ้น ตัวอย่ำง เช่น บริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคี (ประเทศไทย) 

จ ำกัด ที่ริเริ่มโดยบริษัทขนำดใหญ่จ ำนวนหนึ่ง - เป็นกิจกำรที่ริเริ่มโดยเอกชนแล้วไปสร้ำงพันธกิจเพ่ือสังคม 
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The Social Innovation School of Thought 
เป็นสกุลควำมคิดที่เน้นให้ควำมส ำคัญกำรประกอบกำรที่น ำเอำควำมใหม่ในมิติต่ำงๆ มำสร้ำงสรรค์เป็น

สินค้ำหรือบริกำร ที่จะสร้ำงเป็นควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในระบบเศรษฐกิจแบบตลำด ด้วยเชื่อมั่นว่ำ

นวัตกรรมหรือควำมใหม่นั้น จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงควำมยั่งยืนของควำมสำมำรถในกำรจัดกำรธุรกิจและกำร

แก้ไขปัญหำของสังคมไปพร้อมๆ กัน นวัตกรรมที่ว่ำนี้ จะหมำยถึง ควำมใหม่ของกำรผลิต ควำมใหม่ของปัจจัย

กำรผลิต ควำมใหม่ของกำรให้บริกำร ควำมใหม่ของคุณภำพ ควำมใหม่ขององค์กร และควำมใหม่ของกำรตลำด 

โดยเฉพำะอย่ำงควำมใหม่เหล่ำนี้ หำกเกิดขึ้นจำกประสบกำรณ์ของสร้ำงสรรค์ของกระบวนกำรทำงสังคมของ

ชุมชนด้วยแล้ว ยิ่งจะเป็นกำรยืนยันในควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน ควำมได้เปรียบทำงธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อไปยัง

ควำมมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืนของกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำของสังคมนั้นๆ  

ตัวอย่ำงของวิสำหกิจเพ่ือสังคม แบบนวัตกรรมสังคม ของบริษัท Driptech ซึ่งเป็นกิจกำรที่เกิดขึ้นจำก
ข้อเสนองำนดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษำปริญญำเอกของมหำวิทยำลัยแสตนฟอร์ด ที่มหำวิทยำลัยให้ทุนสนับสนุน
ค้นคว้ำ สร้ำงสรรค์ และบ่มเพำะงำนต้นแบบ รวมทั้งจัดหำผู้ลงทุนร่วมประกอบกิจกำร เพ่ือผลิตระบบน้ ำหยด 
ที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำนในพ้ืนที่แห้งแล้ง ทุรกันดำร ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ควำมดันแรงต่ ำ มีควำมเหนียวของ  
เส้นท่อยำง และแก้ไขจุดอ่อนของระบบข้อต่อ ฯลฯ ต่อมำ กิจกำรนี้ได้มีกำรลงทุนร่วมกับกองทุนเพ่ือสังคม 
(Social Venture Capital Fund) ไปตั้งโรงงำนในจีนและอินเดีย ที่ที่ประชำชนในภำคชนบทของทั้ง 2 
ประเทศขำดแคลนระบบชลประทำน และได้รับประโยชน์โดยตรงจำกผลิตภัณฑ์นี้ 

ส ำหรับในประเทศไทย จะเห็นได้จำกกิจกำรของบริษัท Local Alike จ ำกัด ที่น ำเอำเทคโนโลยี 

กำรสื่อสำรแบบใหม ่(กำรค้นข้อมูล กำรสั่งจองบริกำร และกำรบริกำรสนับสนุน ฯลฯ) ไปใช้ส ำหรับกำรแนะน ำ

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือสร้ำงช่องทำงกำรตลำดและร่วมพัฒนำบริกำรต่ำงๆ 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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ค ำ แนวคิด ควำมหมำยของกิจกำรเพ่ือสังคม และกำรเคลื่อนไหวของสังคมฐำนรำก 
ดร.สุนทร คุณชัยมัง 
ผู้อ ำนวยกำรหลักสตูร Leadership for Change มูลนิธสิัมมำชีพ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและพัฒนำกิจกำรเพื่อสังคม วิทยำลัยนวตักรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต 

 
[5]  
วิสำหกิจเพ่ือสังคม (2) 
ตำมคุณลักษณะของวิสำหกิจเพ่ือสังคมในยุโรป ที่ประมวลโดย Emergence of Social Enterprises in 
Europe : EMES (http://emes.net) 
 
EMES เป็นเครือข่ำยเพ่ือกำรวิจัยของยุโรป (European Research Network) ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 โดยเป็น
รวมนักวิจัยมำจำกทั่วยุโรป 15 ประเทศ ตำมกำรขับเคลื่อนภำคประชำสังคมก่อนที่จะรวมตัวกันเป็น EU เป็น
กำรรวมตัวสร้ำงควำมร่วมมือของหน่วยงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยและนักวิจัยเอกชน ที่มีควำมสนใจจะร่วมกัน
ค้นหำค ำอธิบำยทำงทฤษฎีและกำรอธิบำยควำมรู้ ควำมหลำกหลำยของหลักกำร และวิธีกำรของที่ต่ำงๆใน
ยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ social enterprise, social entrepreneurship, social economy, solidarity 
economy and social innovation. 
 
ฌำคส์ เดอโฟร์นี (Jacques Defourny) และมำร์เธ นีส์เสนส์ (Marthe Nyssens) นักวิจัยคนส ำคัญของ EMES 
ได้ประมวลลักษณะของ Social Enterprise ในยุโรปไว้ 5 กลุ่มด้วยกัน คือ (1) แบบยุโรปตอนใต้ ที่มี
วิวัฒนำกำรต่อเนื่องมำจำกขบวนกำรสหกรณ์ในอิตำลีและโปรตุเกส เป็นตัวอย่ำงของกำรขยำยกรอบกำร
บริกำรจำกกำรท ำงำนเพ่ือตอบสนองต่อสมำชิก เป็นกำรท ำงำนเพ่ือตอบสนองและร่วมจัดกำรแก้ ไขปัญหำที่
รวมไปถึงครอบครัวของสมำชิกและชุมชนของสมำชิก (2) กลุ่มยุโรปตอนกลำง เช่น เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมัน 
และไอร์แลนด์ (หรือกลุ่มประเทศที่เรียกว่ำ Bismarckian countries) มีกำรจัดตั้งบริษัทเพ่ือร่วมจัดกำรต่อ
สังคมมำก่อนหน้ำแล้ว เป็นบริษัทแบบไม่มุ่งเน้นที่จะแสวงหำก ำไรเพ่ือน ำเอำก ำไรนั้นไปแบ่งปันเป็นรำยได้ของ
ผู้ถือหุ้น (non-profit private organizations) ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นตัวกลำงในกำรบริกำรทำงสังคมและระบบ
เศรษฐกิจเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก  (3) กลุ่มประเทศนอร์ดิก ที่รัฐและ
กิจกำรเอกชนจะเน้นควำมรับผิดชอบต่อสวัสดิกำรสังคม ยิ่งกว่ำนั้นยังเพ่ิมกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรขยำย
บทบำทของสหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์คนงำน กำรปฏิรูปกิจกำรสังคม/พยำบำล และเด็ก (4) ในอังกฤษ เป็น
ประเทศที่มุ่งพัฒนำให้เป็นไปตำมรูปแบบของกิจกำรแบบกึ่งเศรษฐกิจกำรตลำด (quasi-market) กล่ำวคือ 
รัฐบำลสนับสนุนให้องค์กของรัฐ สังคม และเอกชนที่มุ่งก ำไร ร่วมแข่งขันจัดกำรในเรื่องทำงสังคมด้วยวิธีกำร
แข่งขันทำงกำรตลำด ดังจะเห็นได้จำกนโยบำยกำรจัดกำรสำธำรณสุขในชุมชนที่รัฐบำลกระจำยอ ำนำจไปให้
ท้องถิ่นจัดกำร (5) กิจกำร Social Enterprise ในยุโรปตะวันออก ซึ่งมุ่งเน้นต่อกำรรองรับต่อปัญหำกำร
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เปลี่ยนผ่ำนลักษณะอุตสำหกรรมจำกอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนที่ใช้แรงงำนไร้ทักษะเป็นแรงงำนที่มีทักษะ ด้วยกำร
ส่งเสริมพัฒนำทักษะแรงงำนร่วมกับรัฐและภำคธุรกิจ 
 
ด้วยกำรนิยำมค ำจ ำกัดควำมของ Social Enterprise ที่มีอยู่ด้วยกันหลำกหลำย ไปตำมคุณลักษณะของปัญหำ
และบริบททำงสังคมของแต่ละประเทศ EMES จึงได้สรุปคุณลักษณะร่วมของ Social Enterprise ว่ำ เป็นกำร
ประกอบกำรขององค์กรเอกชนแบบไม่แสวงหำก ำไร (Not - for - profit private organizations) ที่มี
องค์ประกอบในมิติทำงเศรษฐกิจและกำรประกอบกำร และมิติทำงสังคม ร่วมกัน (บำงเรื่องจะแตกต่ำงกันไป
ตำมควำมจ ำเป็นและกำรให้น้ ำหนัก) ดังนี้  

1) มิติทำงเศรษฐกิจและกำรประกอบกำร 4 ประกำร คือ 

(1) ควำมต่อเนื่องของกิจกำรกำรผลิตและ/หรือกำรขำยบริกำร 

(2) กำรด ำเนินกำรด้วยตนเอง - อยู่ในระดับสูง 

(3) ค ำนึงและรับรู้ในควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจ 

(4) มีกำรจ้ำงงำนต้องไม่ต่ ำกว่ำรำคำข้ันต่ ำ 

2) มิติทำงสังคม 5 ประกำร คือ 

(1) ก ำไรของกิจกำรเป็นไปเพ่ือสนับสนุนต่อสังคม 

(2) ริเริ่มโดยกำรรวมกลุ่มของพลเมือง 

(3) อ ำนำจกำรตัดสินใจไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเป็นเจ้ำของทุน 

(4) กำรมีส่วนร่วมเป็นคุณสมบัติเบื้องต้น - ผันแปรไปตำมกลุ่มกิจกรรม 

(5) จ ำกัดกำรแบ่งปันผลก ำไร 

 
อย่ำงไรก็ตำม คุณลักษณะของ Social Enterprise ที่ประมวลข้ำงต้น กล่ำวได้ว่ำ เป็นคุณลักษณะร่วมของ
วิสำหกิจที่ด ำเนินงำนกันอยู่ในยุโรป ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว จึงควรที่จะมีกำรศึกษำเรื่อง 
Social Enterprise นี้ที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีอ่ืนและโดยเฉพำะอย่ำงในประเทศก ำลังพัฒนำ  
 
บรรณำนุกรม 
Defourney,Jacques and Nyssens, Marthe (2010). ‘Conceptions of Social Enterprise and  

Social Entrepreneurship in Europe and the United States : Convergences and  
Divergences’, Journal of Social Entrepreneurship, 1-1,32 - 53 



1 
 

ค ำ แนวคิด ควำมหมำยของกิจกำรเพ่ือสังคม และกำรเคลื่อนไหวของสังคมฐำนรำก 
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[6]  
ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Business : SB) 
  

Muhammad Yunus ดัฒนำแนวคิดว่ำด้วยธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Business) ขึ้นจำกประสบกำรณ์
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสินเชื่อรำยย่อย (Microfinance) ที่ Grameen Bank ได้ปล่อยกู้
ให้กับคนจนที่ด้อยโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนทำงกำรเงิน ด้วยกำรส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มเพ่ือกำรพ่ึงพำ
ตนเอง (Self-Help Group) และเป็นกำรให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย แต่ผู้กู้จะต้องส่งคืนเงินต้นให้กับธนำคำรตำม
ก ำหนด เพ่ือธนำคำรจะได้น ำเงินต้นนั้นไปช่วยเหลือผู้ที่มีควำมต้องกำร/จ ำเป็นในกลุ่มหรือกลุ่มอ่ืนต่อไป กำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำว Yunus พบว่ำ เงินต้นไม่มีสูญหำย และท ำให้ชุมชนที่รวมกลุ่มมีกิจกำรทำง
เศรษฐกิจของชุมชนและพ่ึงตนเองได้ ด ำรงชีวิตทำงเศรษฐกิจร่วมไปกับเศรษฐกิจในชุมชน/ท้องถิ่น และหำกมี
กำรขยำยขนำดของกำรจัดกำรเศรษฐกิจธุรกิจให้กับชุมชนนี้ออกไป จะเป็นกำรแก้ไขปัญหำวงจรควำมยำกจน
ได้ เพรำะควำมยำกจน จะมำจำกกำรที่ประชำชนมีรำยได้ต่ ำ มีเงินออมต่ ำ และมีกำรลงทุนหรือควำมสำมำรถ
ในกำรลงทุน รวมทั้งควำมสำมำรถอ่ืนๆ ต่ ำตำมไปด้วย แต่กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสินเชื่อรำยย่อยแบบไม่
คิดดอกเบี้ย / คืนเงินต้น จะเป็นกำรช่วยสร้ำงงำน สร้ำงเศรษฐกิจกำรลงทุนรำยย่อย สร้ำงรำยได้เพ่ิม และ
น ำไปสู่กำรออมที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเท่ำกับเป็นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรจัดกำรตนเองหรือสร้ำงกำรพ่ึงพำ
ตนเองของสมำชิกในโครงกำร 
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Yunus น ำเอำควำมส ำเร็จข้ำงต้น ไประดมกำรสนับสนุนเงินทุนจำกเอกชนที่สนใจสนับสนุนกำรช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกำส / คนจน เพ่ือท ำหน้ำที่เหมือนกับ Grameen Bank ตำมหลักกำรของ non –loss / non – 
dividend  และขยำย scale ของกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (รวมทั้งปัญหำเศรษฐกิจและสังคมใน
ด้ำนต่ำงๆ) ให้กว้ำงขวำงออกไป โดยมี Yunus Foundation เป็นองค์กรประสำนงำน Yunus เรียกกำรร่วม
ด ำเนินงำนในกิจกรรมสนับสนุนกำรจัดกำรเศรษฐกิจชุมชนร่วมกับเอกชนนี้ว่ำ “ธุรกิจเพ่ือสังคม” (Social 
Business) โดยเรียกเงินทุนที่น ำมำร่วมด ำเนินงำนเป็น “กำรลงทุน” (Investment) ประเภทหนึ่ง เป็นลงทุน
ส ำหรับธุรกิจเพ่ือสังคม ไม่เรียกว่ำเป็นเงินบริจำคเพ่ือกำรกุศลแบบให้เปล่ำ (Charity) ในขณะเดียวกัน Yunus 
ก็ตอกย้ ำกับผู้ลงทุนว่ำจะไม่มุ่งหวังผลตอบแทนจำกเงินปันผล จะมุ่งหวังผลตอบแทนเป็นควำมส ำเร็จของกำร
แก้ไขปัญหำสังคม/ควำมยำกจนให้ขยำยวงออกไปแทน Yunus เรียกรูปแบบของกำรจัดกำรนี้ว่ำ Social 
Business Type 1 Model 
 

 
 
 
ในระหว่ำงกำรพัฒนำงำนตำม Social Business Type 1 Model ก็มีชุมชนบำงแห่ง /บำงรำย มีควำม
ประสงค์ท่ีจะน ำเอำเงินทุนที่มีอยู่มำร่วมทุนเพ่ือกำรดังกล่ำว เป็นกำรสมทบด้วย อำจจะเป็นไปได้ทั้งชุมชนทั้งใน
และนอกพ้ืนที่กำรด ำเนินกิจกำรนั้นๆ ในกรณี้ Yunus ให้แบ่งก ำไรเป็น 2 ส่วน โดย หนึ่ง จัดสรรเป็น “เงินปัน
ผล”ต่อชุมชนที่มำร่วมลงทุน (เฉพำะทุนที่มำจำกชุมชน)  สอง น ำเอำก ำไรส่วนที่สองไปใช้ในกำรขยำยผลต่อ
กำรขยำยตัวของกำรลงทุนให้กว้ำงขวำงออกไป Yunus เรียกรูปแบบของกำรจัดกำรนี้ว่ำ Social Business 
Type 2 Model 
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แนวคิดว่ำด้วย Social Business ของ Muhammad Yunus ข้ำงต้น หำกพิจำรณำตำมทฤษฎีว่ำด้วยวิสำหกิจ
เพ่ือสังคมของเดอโฟร์นี (Defourny) และนีส์เสนส์ (Nyssens)  ก็จะพบว่ำ Social Business จะสอดคล้องกับ
แนวคิดของส ำนักเน้นที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงรำยได้ให้กิจกำร (Earned Income School of Thought) ตำมกำรจัด
กลุ่มแนวคิดและทฤษฎีของเดอโฟร์นี (Defourny) และนีส์เสนส์ (Nyssens) ซึ่งอธิบำยถึงกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรไม่แสวงหำก ำไรที่บวกเพ่ิมด้วยกำรจัดกำรแบบธุรกิจเ พ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มหรือองค์กร 
(Commercial non – profit approach) ในขณะเดียวกัน หำกมองจำกบทบำทของธุรกิจเอกชนที่เป็นผู้ร่วม
ลงทุน ก็จะสอดคล้องกับกำรบวกเพ่ิมวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมของกิจกำรธุรกิจ (Mission – driven business 
approach) ควำมสอดคล้องต่อคุณลักษณะของวิสำหกิจเพ่ือสังคมนี้ Yunus ได้ระบถึงเรื่องนี้ในบทควำมเรื่อง 
Creating a world without poverty : social business and the future of capitalism ว่ำ ธุรกิจเพ่ือ
สังคมว่ำ เป็นส่วนหนึ่งของกำรประกอบกำรเพ่ือสังคม (social business is a subset of social 
entrepreneurship) (Yunus,2008) 
 
Reference 
Yunus, Muhammad (2008). Creating a world without poverty : social business and the future  

of Capitalism, http://www.globalurban.org/GUDMag08Vol4Iss2/Yunus.pdf 
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[7]  
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 

โดยทั่วไปค ำว่ำ “สังคม” ที่มำเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำหรือกำรท ำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จะมีควำมหมำยสอง
แบบ คือ แบบหนึ่ง จะหมำยถึงควำมเกี่ยวข้องกับสังคมและคุณค่ำต่อสังคม เช่น กำรจัดกำรปัญหำควำม
ยำกจน กำรขำดแคลนโอกำสทำงสังคม และกำรไม่มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ แบบที่สอง จะหมำยถึงลักษณะ
ของกำรด ำรงอยู่และกำรร่วมกระท ำกำรของสังคม (คน ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม และโครงสร้ำงทำงสังคม) ที่จะ
สะท้อนตำมลักษณะของควำมสัมพันธ์ ประเพณี วัฒนธรรม ควำมคิด ควำมเชื่อ รวมทั้งกำรด ำรงอยู่ของปัจเจก 
ครอบครัว กลุ่ม และเชื้อชำติ ฯลฯ 
 
ค ำว่ำ “ควำมรับผิดชอบต่อสังคม” (Social Responsibility : SR) หรือที่เรียกโดยย่อว่ำ CSR นี้ Phills et al 
(2008) บอกว่ำ “…ก่อนคริสต์ทศวรรษ 1960s ค ำนี้มีกำรใช้เป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของกิจกำรบริษัทหลำย
แห่ง เช่น Body Shop, Ben & Jerry’s และ Patagonia ...” แต่ค ำๆนี้ เป็นที่รู้จักแพร่หลำยและกลำยเป็น
ควำมจ ำเป็นใหม่ของกำรบริหำรงำนองค์กรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกิจกำรของภำคชน เป็นผลมำจำกกำร
ประกำศใช้  The United Nations Global Compact ที่เรียกกันโดยย่อว่ำ UN Global Compact เมื่อวันที่ 
26 มกรำคม ค.ศ. 2000 โดยมีหลักกำรเบื้องต้น ที่บรรษัทข้ำมชำติ/กิจกำรลงทุนต่ำงๆ จะต้องค ำนึงถึง 4 
ประกำร คือ หลักว่ำด้วยกำรเคำรพสิทธิแรงงำน หลักสิทธิมนุษยชน หลักกำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(สภำวะกำรเปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศของโลก) และหลักกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (ปัจจุบัน UN Global 
Compact ขยำยหลักกำร 4 เรื่องนี้เป็นแนวปฏิบัติ 10 ประกำร แต่ยังอยู่ในกรอบของหลักกำรเบื้องต้นทั้ง 4 
เรื่องข้ำงต้น) มกีำรจัดตั้งองค์กรเพื่อกำรรณรงค์โดยตรง พัฒนำเป็นงำนตำมควำมร่วมมือกับเอกชน มีกำรจัดท ำ
แนวปฏิบัติมำตรฐำนที่เก่ียวกับ CSR เช่น ISO 26000 และแนวทำงปฏิบัติส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกับผู้มีส่วนได้
เสีย SR กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประกอบกำรเพ่ือสังคม (CSR Report or Sustainability Report)  
 
ในห้วงระยะเวลำเดียวกันนี้ ในทำงวิชำกำรมีกำรรวมเอำเรื่องควำมรับผิดชอบของเอกชนนี้ไปร่วมกับ Moral & 
Ethics, Governance, Globalization, Sustainable Development รวมทั้งพัฒนำแนวคิดใหม่ๆที่
สอดคล้องไปในทำงเดียวกัน เช่น แนวคิดว่ำด้วยธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Business) ของ Muhammad 
Yunus, นักประกอบกำรเพ่ือสังคม (Social Entrepreneur) ของ Greg Dees และกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำธุรกิจ
คู่สังคม (Creating Shared Value) ของ Michael Porter and Mark Kramer มีกำรยกระดับเนื้อหำวิชำกำร
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ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรเพ่ือ
สังคมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งกำรเชื่อมโยงกับค ำว่ำ “นวัตกรรมสังคม” (Social 
Innovation) ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำรวมไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเปลี่ยนผ่ำนทำงสังคม ( Social 
transformation) มหำวิทยำลัยทั่วโลก ต่ำงตื่นตัว เปิดกำรเรียนกำรสอน และทุ่มเทงำนวิจัยในหมวดวิชำที่
เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนื่อง (ในไทยก็มีพัฒนำกำรเรื่องนี้โดยต่อเนื่อง 
รวมทั้งกำรให้ควำมสนใจของรัฐบำล ตำมนโยบำยประชำรัฐ ก็มีผลต่อกำรด ำเนินงำนเพ่ือสังคมของรัฐ เอกชน 
และองค์กรภำคประชำสังคม) 
 
ค ำว่ำ CSR และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้นิยำมอย่ำงหลำกหลำยตำมบริบทที่จะมีกำรมุ่งเน้น เช่น ระหว่ำง
ประเทศพัฒนำแล้วกับระหว่ำงประเทศก ำลังพัฒนำ วิชำกำรกับกำรใช้ปฏิบัติ กำรกระจำยไปตำมสำขำ
เศรษฐกิจ (เกษตร/อุตสำหกรรม/บริกำร) ก่อนและหลังสังคมทุนนิยม ฯลฯ ตัวอย่ำงของกำรอธิบำยเรื่อง CSR 
กับลักษณะของกำรน ำไปใช้ในประเทศที่พัฒนำแล้วกับประเทศที่ก ำลังพัฒนำนั้น จะเห็นได้จำกกำรอธิบำยของ 
Carroll (1991) ที่ชี้ให้เห็นถึงระดับกำรให้ควำมส ำคัญของควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเอกชน (ใน
ประเทศที่พัฒนำแล้ว) 4 เรียงจำกระดับต่ ำไปสูงจำก (1) กำรรับผิดชอบทำงเศรษฐกิจต่อกำรลงทุน (2) กำร
รับผิดชอบต่อกฎหมำย (3) กำรรับผิดชอบต่อกำรยึดมั่นในหลักจริยธรรม (4) กำรรับผิดชอบต่อสำธำรณะกุศล 
ในขณะที่ Wisser (2004) พบว่ำ ในประเทศก ำลังพัฒนำมีกำรเรียงล ำดับที่ต่ำงออกไปเป็น (1) กำรรับผิดชอบ
ทำงเศรษฐกิจต่อกำรลงทุน กำรจ้ำงงำน และภำษี (2) กำรรับผิดชอบต่อสำธำรณะกุศลควบคู่ไปกับกำรจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือสังคมและกิจกรรมโครงกำรสนับสนุนชุมชน (3) กำรรับผิดชอบต่อกฎหมำยเพ่ือเป็นหลักประกันที่ดี
ต่อควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนรัฐ (4) กำรรับผิดชอบต่อกำรยึดมั่นในหลักจริยธรรม 
 
Garriga & Mele ได้จัดแบ่งทฤษฎี CSR ไว้ 4 กลุ่ม คือ 1) เน้นกำรเป็นเครื่องมือท ำงำนขององค์กร 2) เน้นกำร
บริหำรจัดกำรทำงกำรปกครอง (หรือร่วมจัดระเบียบสังคม) 3) เน้นกำรแก้ปัญหำทำงสังคม 4) เน้นจริยธรรม 
กลุ่มแรก เห็นว่ำ CSR เป็นเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร ที่องค์กรน ำมำใช้ท ำงำนเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ทำงเศรษฐกิจและกำรสร้ำงสรรค์ควำมมั่งคั่ง ตัวอย่ำงนักทฤษฎีที่สนับสนุนควำมคิดของกลุ่มนี้ เช่น Friedman 
ที่ยืนยันว่ำ ธุรกิจที่บริหำรธุรกิจตำมปกติและจัดสรรก ำไรต่อผู้ถือหุ้นตำมกรอบกฎหมำยที่มีอยู่ รวมทั้งปฏิบัติ
ตำมครรลองทำงจริยธรรมของสังคมนั้นๆ ก็เป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือมีกำรด ำเนินงำนตำม
กรอบ CSR แล้ว นอกจำก Friedman แล้ว Porter กับ Kramer เจ้ำของบทควำมเรื่อง Competitive 
Advantage ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย กลุ่มที่สอง เห็นว่ำ CSR เป็นกำรบริหำรงำนกำรเมือง ซึ่งเป็นข้อต่อระหว่ำง
ธุรกิจ สังคม และอ ำนำจ ทฤษฎีย่อยที่น่ำสนใจของกลุ่มทฤษฎีนี้ เช่น ทฤษฎีที่อธิบำยบทบำทสถำบันทำงสังคม
ของธุรกิจ กลุ่มที่สำม เป็นทฤษฎีที่อธิบำยเรื่อง CSR ตำมควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเองมีส่วนท ำให้เกิดผล
กระทบต่อสังคม มีทฤษฎีย่อยที่น่ำสนใจ เช่น ทฤษฎีที่อธิบำยถึงบริษัทในฐำนะเป็นส่วนหนึ่งของพลเมือง กำร
บริหำรจัดกำรประเด็น กำรบริหำรผู้มีส่วนได้เสีย กำรรับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯลฯ กลุ่มที่สี่ ทฤษฎี 
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CSR ที่อิงหลักจริยธรรม โดยมีทฤษฎีย่อยที่น่ำสนใจ เช่น หลักเบื้องต้นที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย หลักสิทธิสำกล 
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และกำรบริกำรสินค้ำสำธำรณะ เป็นต้น (Garriga and Mele,2004) 
 
กำรให้ควำมสนใจงำน CSR นี้ ยังมีกำรให้ควำมส ำคัญจัดแบ่งตำมลักษณะกำรบริหำรงำนของเอกชน เช่น 1) 
แบบส ำนักอำสำสมัคร – CSR คือ กิจกำรที่เอกชนอำสำสมัครไปด ำเนินกำรเพ่ือร่วมจัดกำรแก้ไขปัญหำของ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่จัดกำรโดยตนเอง ไม่ใช่งำนตำมกฎหมำยบังคับ 2) แบบส ำนัก Milton 
Friedman- อธิบำยตำมกรอบควำมรับผิดชอบโดยพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบของธุรกิจและก ำไร โดยยึดตำม
หลักของกำรใช้ทรัพยำกร (ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ตำมกฎหมำยที่บังคับใช้ (ในแต่ละประเทศ) ก็เป็นกำร
แสดงออกถึงควำมรับผิดชอบต่อทั้งสังคมและผู้ถือหุ้นตำมหลักกำรพ้ืนฐำนนี้แล้ว  (Weber, Manuela 
(2008),The business case for corporate social responsibility, cited by Saatci and Urper,2013) 
หรือ Visser อธิบำยถึงวิวัฒนำกำรของ CSR ไว้เป็น 2 ระยะ คือ CSR 1.0 เป็นกำรท ำงำนเพ่ือสังคมแบบ
เอกชนบริจำคเพ่ือสำธำรณกุศล ตั้งอยู่บนควำมเกี่ยวข้องกำรบริหำรงำนควำมเสี่ยงองค์กร (แบบตั้งรับ) 
ค ำนึงถึงภำพลักษณ์องค์กรเป็นหลัก (Image-driven) บริหำรงำนแบบเจำะจงเฉพำะเรื่องที่เกี่ยวข้อง ท ำให้ได้
ตำมมำตรฐำนเป็นพ้ืนฐำน ท ำแบบเหลือเป็นส่วนเหลื่อม-เผื่อให้กับสังคม ยึดเอำตำมบริบทควำมเป็นสังคม
ตะวันตกเป็นฐำน ในขณะที่ในอนำคต จะพัฒนำไปอีกลักษณะหนึ่งมีฐำนกำรคิดที่ต่ำงออกไป เป็น CSR 2.0 คือ 
ท ำงำนร่วมกับองค์กรอ่ืนแบบสร้ำงควำมร่วมมือ ท ำงำนแบบฐำนรำงวัลเป็นพ้ืนฐำน (แทนกำรท ำงำนป้องกัน
แบบจัดกำรควำมเสี่ยง) เน้นงำนบ ำรุงรักษำมำตรฐำนองค์กร (แทนกำรท ำงำนเพ่ือภำพลักษณ์องค์กร) นับรวม
เอำภำคส่วนอ่ืนมำรวมเป็นงำน (แทนกำรเจำะจงควำมเกี่ยวข้อง) แปรควำมสำมำรถให้เป็นพลังขยำยออกไป 
(มำกกว่ำจะท ำแต่เพียงตำมมำตรฐำน) ขยำยขนำดกิจกำรเพ่ือสังคม และอิงตำมกระแสของโลกเป็นฐำน 
(Visser,2011) 
 
ในประเทศไทย ก็มีกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรรณรงค์เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกิจกำรเอกชนและ
รัฐวิสำหกิจ รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญในกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย  กรมโรงโรงงำนอุตสำหกรรม โดย
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้มีกำรรรณรงค์เรื่อง CSR DIW เพ่ือชักชวนให้โรงงำนจัดท ำงำนตำมกระบวนกำร
ตำมควำมรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน กรมทรัพยำกรพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ รณรงค์เรื่อง CSR DPIM โดยมี
วิธีกำรและกระบวนกำรในลักษณะเดียวกัน มีกำรจัดตั้งเป็นเครือข่ำยและมีกำรมอบรำงวัลประจ ำปี พร้อมกัน
นั้นรัฐบำลก็ได้ลงนำมรับเอำงำนมำตรฐำนสำกลว่ำด้วย ISO 26000 มำใช้เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปโดยเฉพำะใน
กำรท ำงำนขององค์กรภำคเอกชนและภำครัฐ (โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรัฐวิสำหกิจ) นอกจำกนั้ นแล้ว ยังมีกำร
รณรงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ร่วมพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับ
บริษัทจดทะเบียน กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือนักธุรกิจในประเทศ เช่น (Thailand Business Council 
for Sustainable Development : TBCSD กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงประเทศ เช่น CSR ASEAN เป็นต้น 
อนึ่ง กำรสร้ำงควำมร่วมมือนี้ ในปัจจุบัน จะเห็นได้จำกกำรชักชวนร่วมกำรด ำเนินงำนตำม Sustainable 



4 
 

Development Goals : SDGs ซึ่งก ำหนดไว้เป็น Agenda 2030 ที่บรรลุในเป้ำหมำยในมิติต่ำงๆ 17 กรณี
ด้วยกัน กำรรณรงค์นี้ มีกำรขยำยวงออกไปตำมองค์กรต่ำงๆ ทั้งหน่วยงำนของภำครัฐ เอกชน และประชำ
สังคม ทั้งในส่วนกลำง ภูมิภำค ท้องถิ่น และกำรสร้ำงควำมรู้ขึ้นในระดับชุมชน 
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