
มาทําความเข้าใจใน CSR – ธุรกิจเพื่อสังคมและธุรกิจฐานสังคม 
กับบทบาทท่ีเหมือนและแตกต่างกัน 

 
 ในช่วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา ภาคธุรกิจเอกชนมีการกล่าวถึง CSR และธุรกิจเพ่ือสังคมกันมากขึ้น 
รวมท้ังสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ก็ได้พูดถึง ธุรกิจฐานสังคม ซึ่งเป็นตัวแบบธุรกิจที่เป็นผลผลิตจากการวิจัย 
ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม”1 โดยทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวมีเป้าหมายใน
การดําเนินการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม ตลอดจนความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน ในที่น้ีจึงจะได้กล่าวถึง
ความหมาย บทบาท และกิจกรรมการดําเนินงานของ CSR ธุรกิจเพ่ือสังคมและธุรกิจฐานสังคม ที่ดําเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน ดังต่อไปน้ี 
 
1. พัฒนาการแนวคิดของ CSR : 

 นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา กระแสเร่ืองสิ่งแวดล้อมได้ถูกหยิบยกเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกให้
ความสนใจ ซึ่งได้นําไปสู่การประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการมุ่งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยใน
ปี พ.ศ. 2515 ในการประชุมสหประชาชาติ เรื่อง Human Environment ที่กรุงสต็อกโฮม ได้ทําให้มีการจัดต้ัง 
UNEP (United Nation Environment Program) ให้เป็นหน่วยงานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมภาคต่างๆ รวมถึงภาค
ธุรกิจ 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2519 กลุ่มประเทศ OECD ได้จัดทํากรอบแนวทางสําหรับบริษัทข้ามชาติที่ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2530 ได้มีการจัดทําเอกสารช่ือ “Our Common Future” นิยาม
ความหมาย “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ว่าหมายถึง การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนยุคปัจจุบัน
ได้โดยไม่ทําให้ความต้องการของคนยุคต่อมาเกิดปัญหา และในช่วงปี พ.ศ. 2532 หลังเหตุการณ์เรือบรรทุก
นํ้ามันดิบล่มบริเวณทะเลอลาสกา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม ได้นํามาซึ่งการกําหนดเป็น 
CERES Principle เพ่ือกําหนดลักษณะองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติเพ่ือคุณภาพชีวิตของพนักงานตามกฎขององค์การแรงงานระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (ILO) ใน
ปี พ.ศ. 2538 การกําหนดมาตรฐาน ISO 14000 ในคราวการประชุม Rio Summit ในปี พ.ศ. 2539 ที่เน้น
เรื่องมาตรฐานของธุรกิจที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ในปี พ.ศ. 2542 การประชุม World Economic Forum ได้กําหนดบรรทัดฐานของการทํา CSR ของ
องค์กรธุรกิจ ที่รวมเอาแนวคิดทั้งด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าด้วยกัน 
ในปี พ.ศ. 2544 มีการกําหนดกรอบกติกาว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (European Framework for 
CSR) ในภายหลังได้มีการรรวมตัวกันของ European Alliance for CSR ได้ส่งผลให้มีการรณรงค์เรื่อง CSR 
กันอย่างแพร่หลาย เช่น บริษัท Toyota Motor Europe ได้นําหลักการของ CSR ไปใช้ในการจัดการโซ่
อุปทานเพ่ือดําเนินการผลิตช้ินส่วนยานยนต์จากหลายประเทศ การคิดค้นเทคโนโลยียานยนต์ที่รักษา
สิ่งแวดล้อม 
 
2. ความหมายของ CSR : กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
                                                            
1
 ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ดําเนินการโดย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน 
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 The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) กล่วว่า “CSR 
เป็นการปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาอย่างต่อเน่ืองของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ โดยใช้พ้ืนฐานจริยธรรมเป็น
เครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานและคุณภาพชุมชนท้องถิ่น 
รวมถึงสภาพสังคมโดยรวม” 

 คณะทํางานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้ความหมาย “Corporate Social 
Responsibility” หมายถึง การดําเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมและการกํากับที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษา
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน หรือเรียกว่า เข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม ช่วยบอก
พิกัดการดําเนินงานที่มีเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

 สถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) CSR คือ
การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในระดับใกล้ (ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
โดยตรงกับองค์กร เช่น ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัว พนักงาน ชุมชนท้องถิ่นที่องค์กรต้ังอยู่) และระดับไกล (ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับองค์กรทางอ้อม เช่น คู่แข่งทางธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป) ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร 
หรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทําให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

 ฟิลิป คอตเลอร์ และ แนนซี่ ลี ได้ให้ความคิดเห็นเรื่องแนวปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมว่า ควรเป็นแนวปฏิบัติที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น การผสมผสานประเด็นปัญหาทางสังคม
เข้ากับแผนงานการตลาดและสื่อสารองค์กร แต่ควรระวังไม่ให้ดูเป็นการสร้างภาพมากกว่าความต้ังใจช่วยเหลือ
สังคมจริงๆ แต่เป็นการดําเนินการที่ภาคเอกชนมองว่า จําเป็นต้องตอบแทนสังคมด้วยการเสียสละเงินทองและ
ตอบแทนสิ่งดีงามคืนให้สังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างย่ังยืน 

 Arthe D. Little บริษัทที่ปรึกษาช้ันนําของโลก มีผลการศึกษาที่ช้ีให้เห็นว่า CSR ก่อให้เกิดผลดี
ต่อองค์กรธุรกิจ 8 ประการ ได้แก่ การสร้างความน่าเช่ือถือ การจัดการความเส่ียง การสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานเพ่ือรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ความสัมพันธ์กับนักลงทุนและความสามารถเข้าถึงแหล่งทุน การ
เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและจุดยืนในตลาด ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และการ
ยอมรับของสังคมต่อการดําเนินงาน 

 สภาพัฒน์ (2553) รายงานการศึกษาโครงการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติสังคมรายไตรมาส 
เรื่องภารกิจร่วมของเอกชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม : CSR และ 
Social Enterprises ช้ีว่า CSR อาจจําแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) กิจกรรมเพ่ือสังคมที่ดําเนินการในลักษณะ CSR after Process คือ การดําเนินกิจกรรม CSR 
ขององค์กรธุรกิจที่แยกส่วนจากกระบวนการธุรกิจหลักขององค์กร เช่น บริษัทเอกชนจัดสรรเงินทุนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 

2) กิจกรรมเพ่ือสังคมในลักษณะ CSR in Process ในลักษณะน้ี องค์กรธุรกิจจะดําเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในกระบวนการทํางานหลักของธุรกิจ เช่น การดูแลระบบป้องกันมลพิษใน
กระบวนการผลิต มิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน ในรูปแบบน้ีจะเรียกว่า ธุรกิจเพ่ือสังคม 

3) กิจกรรมเพ่ือสังคมในลักษณะ CSR as Process เป็นองค์การธุรกิจที่ดําเนินการบนหลักการ
พ่ึงพาตนเองที่ได้บูรณาการจุดแข็งของภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างกิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เช่น มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ องค์กรไม่แลกกําไร องค์กรภาคประชาชนรูปแบบต่างๆ 
ในรูปแบบดังกล่าว องค์กรธุรกิจจะดําเนินการบนการพ่ึงพาตนเอง แทนการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุน
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ภายนอก ซึ่งมักเรียกองค์กรรูปแบบน้ีว่า Social Economy Enterprise และเจ้าของธุรกิจมักเรียกตัวเองว่า 
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (Social Enterpreneour) 

จากผลการสํารวจของ CSR Club ในเดือนสิงหาคม 2522 สําหรับการดําเนินกิจกรรม CSR ใน
กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า ส่วนใหญ่จะทํากิจกรรม CSR ในลักษณะ CSR after 
Process แต่ไม่สนใจทํา CSR in-process หรือ CSR as-process 
 
3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ CSR ในประเทศไทย : 

 คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม เป็นองค์กรที่จัดต้ังโดยรัฐบาล มีศูนย์คุณธรรมเป็น
เลขานุการ มีแผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม (พ.ศ. 2553-2557) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 
ได้แก่ 

 1) การสร้างการรับรู้และเรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย มีมาตรการเช่ือมโยงกับ
สถาบันการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นแผนธุรกิจเพ่ือสังคม ส่งเสริมการสัมมนาการประชุมที่เก่ียวข้องกับ
กิจการเพ่ือสังคม การจัดประกวดต้นแบบกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทย และการพัฒนาฐานข้อมูล 

 2) พัฒนารูปแบบและส่งเสริมขีดความสามารถของกิจการเพ่ือสังคม การเช่ือมโยงกับศูนย์บ่ม
เพาะต่างๆ และจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะกิจการเพ่ือสังคมในองค์กรภาครัฐ การพัฒนาเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัย ให้มีเน้ือหาและศักยภาพเพ่ือการบ่มเพาะกิจการเพ่ือสังคม การพัฒนารูปแบบเฉพาะกิจการ
เพ่ือสังคม และการยกร่างหรือแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 3) การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากรสําหรับกิจการเพ่ือสังคม โดยรัฐ
สนับสนุนการเงินทั้งในรูปเงินให้เปล่า กองทุนรวม และดอกเบ้ียเงินกู้ตํ่า เครื่องมือลดความเสี่ยง สิทธิประโยชน์
ทางภาษี Social Enterprise เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการ Social Enterprise ใหม่ในประเทศ
ให้มากขึ้น 

 สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม เป็นหน่วยงานหน่ึงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทําหน้าที่
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน CSR กับบริษัทต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่สนใจ 

 สถาบันไทยพัฒน์ ทํางานส่งเสริมการดําเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และบรรษัทภิ
บาลในรูปแบบต่างๆ โดยใช้การวิจัย การฝึกอบรม การให้คําปรึกษา รวมทั้งการร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
และองค์กรภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ในการเผยแพร่ความรู้ และเครื่องมือสนับสนุนเพ่ือต่อยอดขยายผลการ
ดําเนินการในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง 

 เครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม ทําหน้าที่จัดเสวนา โดยเชิญผู้เก่ียวข้องด้าน CSR ต่างๆ 
มาบรรยายให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปฟัง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร การไปเย่ียมองค์กรที่มีการทํา 
CSR ที่ดี และการให้รางวัลแก่องค์กรธุรกิจ เยาวชน และกลุ่มเยาวชนที่ทําประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ศูนย์ส่งเสริม CSR กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่อง CSR กับธุรกิจเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 CSR Club หรือเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการสร้างเครือข่ายพลังแห่งความดี ด้วยการสร้างพ้ืนที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้าน CSR ในแต่ละองค์กร 
ซึ่งจะช่วยยกระดับการขับเคลื่อนงาน CSR ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดคุณค่าทั้งกับ
องค์กรและสังคม 
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4. ตัวอย่างการดําเนินงานของธุรกิจเอกชน ภายใต้กรอบการดําเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

1. โครงการ กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
2. โครงการ Thailand Go Green ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
3. โครงการ แยกอยู่สุข ของ บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทยเทรดด้ิง จํากัด 
4. โครงการ ชีวิตใหม่หลังสึนามิ ของ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จํากัด 
5. โครงการ สร้างห้องสมุดโรงเรียน ของ บริษัท ไทยประกันชีวิต 
6. โครงการ ไทยคิดไทยคม ของ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
7. โครงการ Training for Life โรงแรมแชงกลี-ล่า กรุงเทพฯ 
8. โครงการ ตลาดสุขใจ ของ กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน 
9. โครงการ เกษตรกรรมเพ่ืออาหารกลางวันนักเรียน ของ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จํากัด (มหาชน) 
10. โครงการ สานรัก คนเก่ง หัวใจแกร่ง ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 
11. โครงการ ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

 
5. Social Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคม หรือ กิจการเพื่อสังคม : 

 ชัยยุทธ์ ชํานาญเลิศกิจ, สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
“ธุรกิจเพ่ือสังคม” เป็นนวัตกรรมสังคมรูปแบบใหม่ ที่อาศัยทักษะทางธุรกิจผสมเข้ากับเป้าหมายการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาองค์รวมของสังคมอย่างย่ังยืน 

 ดร.การดี เลียวไพโรจน์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง 
ธุรกิจเพ่ือสังคม ว่ามีเป้าหมายในการสร้างกําไรควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสังคม 

 รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าวว่า ธุรกิจเพ่ือสังคม เป็นทางเลือกระหว่างทุนนิยมกับสังคม
นิยม ซึ่งล้วนมีข้อดีและข้อเสียทั้งสิ้น โดยธุรกิจเพ่ือสังคมมีอุดมการณ์ของสังคมนิยมอยู่บ้างเล็กน้อย คือ การ
ช่วยเหลือสังคม และมีแนวคิดทุนนิยม คือ ทําธุรกิจเหมือนปกติทุกอย่าง แต่ไม่แสวงหากําไรสูงสุดแต่ต้องการ
ให้เกิดกําไรเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป็นทางเลือกที่ช่วยให้สังคมน่าอยู่ย่ิงขึ้น ธุรกิจเพ่ือสังคมไม่ได้เป็น
บริษัทที่ต้ังขึ้นมาเพ่ือทํากุศลอย่างเดียว แต่มีวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้
ลูกค้า กําไรบางส่วนกลับสู่เจ้าของทุน แต่ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือการกุศล ทําให้สังคมไม่มีการแก่งแย่ง ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อมและไม่หาประโยชน์จากกําไรสูงสุด 

 UK Department for Trade and Industry กล่วว่า ธุรกิจเพ่ือสังคม มีการดําเนินงานในเชิง
ธุรกิจที่มีเป้าหมายทางสังคมเป็นหลัก โดยผลตอบแทนจากการดําเนินงานโดยหลักจะนําไปสู่การพัฒนาสังคม
และองค์กรให้โตขึ้น มิใช่เพ่ือความม่ังคั่งของเจ้าของและผู้ถือหุ้น 

 6. ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสงัคม : 
 1) บรษัิท ธุรกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาและชนบท จํากัด 
 บริษัท ธุรกิจเพ่ือพัฒนาการศึกษาและชนบท จํากัด หรือ BREAD (Business for Rural 
Education and Development Co., Ltd.) ก่อต้ังโดย คุณมีชัย วีระไวทยะ เพ่ือให้เป็นองค์กรธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ เรียกว่า ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise or Business for Social Progress) มีวัตถุประสงค์เพ่ือหา
รายได้จากการดําเนินธุรกิจไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในชนบทให้ดีขึ้น 
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 BREAD ก่อต้ังในปี พ.ศ. 2552 เพ่ือหารายได้จากธุรกิจ เพ่ือใช้ในองค์กรสาธารณประโยชน์ใน
เครือข่าย โดยนําผลกําไรท้ังหมดหลังหักสํารองและขยายธุรกิจแล้ว ไปใช้ในกิจการด้านการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชนบท BREAD คัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และเลือกพันธมิตรธุรกิจที่มีความสํานึก
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ตัวอย่างการดําเนินงานของ BREAD คือ โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา ที่จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยมีมูลนิธิเจมส์ คลาร์ค ประเทศอังกฤษ สนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบันสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลถึงช้ัน
ประถมศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข เต็มศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ภูมิ
ปัญญา และผลิตข้าวโรงเรียนเพ่ือจัดจําหน่าย และชูสโลแกน “ข้าวทุกคํา เพ่ือสร้างเด็กดีและขจัดความ
ยากจน” 

 2) โครงการพัฒนาดอยตุง 
 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและโครงการพัฒนาดอยตุงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ก่อต้ังขึ้นตามพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจํากัดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าใน
ภาคเหนือ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2531 โดยได้นําการพัฒนาทางเลือกในการดํารงชีวิตอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Alternative Livelihood Development หรือ SALD) มาช่วยเหลือคนด้อยโอกาส โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสาธารณสุขและเพ่ิมโอกาสด้านการศึกษา ปลูกฝังจิตสํานึกรักสิ่งแวดล้อมและให้ทางเลือกเศรษฐกิจที่ย่ังยืน 
 โครงการพัฒนาดอยตุงมีการทํางาน 2 ส่วน คือ กิจกรรมเชิงธุรกิจ และจําหน่ายผลิตผลการเกษตร 
งานหัตถกรรม การท่องเท่ียว ฯลฯ มีรายได้ประมาณปีละ 400 ล้านบาท รัฐบาลสนับสนุนปีละ 23 ล้านบาท 
โดยจัดสรรกําไรให้ฝ่ายพัฒนาสังคมของโครงการพัฒนาดอยตุง และโครงการภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ซึ่ง
ดําเนินกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น การปลูกป่า พัฒนาอาชีพ ให้ความรู้ เป็นต้น 

 3) บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด 
 บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด ดําเนินการผลิตหลายรายการ เช่น รายการจุดเปลี่ยน คนค้นฅน กบนอก
กะลา เป็นต้น ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของคนในสังคมไทยอย่างมาก กว่าทีวีบูรพาจะก้าวพ้นจากจุดต้ัง
ต้นต้องผ่านช่วงเวลาการพิสูจน์ตัวตน จนสามารถสร้างความเช่ือว่าทีวีไม่ใช่สัมปทานหาเงินแต่ทําเพ่ือสังคม 
กระทั่งสร้างพลังทางสังคมและทําเพ่ือสังคมได้สําเร็จ โดยใช้ “ศรัทธา” กับความเช่ือมั่นไว้วางใจของผู้ชม 
 ทิศทางการบริหารงานของทีวีบูรพา มี 4 ขั้น จากจุดยืนอย่างชัดเจนต้ังแต่ต้นที่ประกาศกับ
สาธารณะว่า ทีวีบูรพาก้าวจากจุดเริ่มต้นจากการสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจน สู่ก้าวที่ 2 พิสูจน์อัตลักษณ์ด้วยการ
ทํางานที่ไม่มุ่งเน้นการหารายได้ แต่ทําเพ่ือสังคม และก้าวสู่ขั้นที่ 3 สร้างพลังทางสังคมและทําเพ่ือสังคมได้
สําเร็จ และขั้นที่ 4 ทีวีบูรพาจะเป็นองค์กรสร้างแรงบันดาลใจ ปลูกจิตสํานึกเต็มรูปแบบและชัดเจน ดังน้ันสิ่งที่
ทํานับจากน้ีคือ ทําอย่างไรให้องค์กรเข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคม โดยเฉพาะการสร้างความเปล่ียนแปลง
กระบวนการความคิดของผู้รับให้เข้มข้นมากย่ิงขึ้น ปัจจุบันทีวีบูรพาสร้างพันธมิตรธุรกิจกับชุมชน สถาบัน
เกษตรกร เพ่ือเสริมพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ภายใต้การดําเนินธุรกิจร่วมกับชุมชน เป็นโครงการจําหน่ายข้าว
คุณธรรมร่วมกับมูลนิธิธรรมะร่วมใจ เป็นต้น 
 
มาทําความเข้าใจในเรื่อง ธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise : SEE) 

 อันที่จริงแล้ว ธุรกิจฐานสังคมไม่ใช่เรื่องใหม่ โดยทั่วไปมักจะกล่าวถึง ธุรกิจฐานสังคมในบริบทของการ
เป็นองค์การธุรกิจทางเลือก ส่วนที่ 3 ในระบบเศรษฐกิจ รองจากกลุ่มของหน่วยงานรัฐ และกลุ่มของธุรกิจ
เอกชน โดยจุดมุ่งหมายของธุรกิจฐานสังคมไม่ใช่มุ่งที่กําไร หากแต่มุ่งเน้นที่บริการแก่สมาชิก โดยใช้กลไกตลาด
ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน องค์กรที่อยู่ในข่ายของ
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ธุรกิจฐานสังคมได้แก่ สหกรณ์ (Co-operatives) ธุกริจชุมชน (Community Enterprises) สถาบันเกษตรกร 
(Farmer Associations) มูลนิธิ (Foundation) และธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprises)  
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างกันในบริบทการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐ ธุรกิจเอกชน 
และธุรกิจฐานสังคม โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ “Three Economic System and the Social Economic” 
ของ Alberta Social Economy Research Alliance จะเห็นได้ว่าหน่วยงานรัฐมักใช้วิธีการแทรกแซงตลาด
ในการขับเคลื่อนในการขับเคล่ือนการดําเนินงานเพ่ือการบรรลุเป้าหมายให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
ธุรกิจเอกชนจะใช้กลไกการตลาดในการขับเคล่ือนธุรกิจสู่การบรรลุเป้าหมายกําไรสูงสุด ในขณะที่องค์การ
ธุรกิจฐานสังคมจะใช้กลไกการตลาดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม
กัน ทั้งน้ีองค์กรพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน และเป็นไปในทิศทางที่
แทรกแซงกลไกตลาด จะไม่รวมอยู่ในกลุ่มของธุรกิจฐานสังคม 
 เพ่ือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการ “การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” 2  จึงได้กําหนดคุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคมไว้      
5 ประการ ได้แก่  
 1. ดําเนินงานบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกัน  
 2. มีกรอบการทํางานอย่างมีแบบแผนเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วม  
 3. มีการบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ  
 4. ไม่เป็นองค์การรับทุนจากภายนอกจนขัดต่อการเป็นองค์การอิสระ  
 5. ดําเนินการภายใต้กลไกการตลาดในแนวทางการค้าที่เป็นธรรม 
 
ทําไมต้องเป็น “ธุรกิจฐานสังคม” ? 

 ข้อเท็จจริงที่สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์การดําเนินงานของสหกรณ์ในประเทศต่างๆ ที่ยังยึดมั่นอยู่ใน
ระบบด้ังเดิมของแต่ละประเทศที่สหกรณ์ก่อเกิดโดยการสนับสนุนของรัฐและรัฐใช้สหกรณ์เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยแม้เวลาผ่านไป ปัจจัยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป หากสหกรณ์ในประเทศน้ันๆ 
ยังคงยึดติดกับสหกรณ์ในเชิงรูปแบบก็ย่อมทําให้สังคมน้ันๆ ขาดโอกาสในการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นกลไกใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานพ่ึงพาและร่วมมือกันของประชาชนอย่างแท้จริง 
 เมื่อย้อนไปทบทวนที่มาของแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจฐานสังคมจะเห็นได้ว่า ชาร์ลส์ ไกด์ เป็นบุคคลแรกที่
ให้ความสําคัญกับแนวคิดของ “ธุรกิจฐานสังคม” โดยเขาได้นําเสนอแนวคิดเก่ียวกับธุรกิจที่สร้างคุณค่าร่วมกับ
สังคม ในงานนิทรรศการระดับโลกที่ประเทศฝร่ังเศส เมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยช้ีให้เห็นคุณลักษณะที่สําคัญของ 
“ธุรกิจฐานสังคม” ในความคิดของเขาว่า “เป็นสมาคมอิสระที่ช่วยชนช้ันแรงงานทําตนเองให้เป็นอิสระด้วย
วิธีการของพวกเขา” 3 ซึ่งต่อมาเมื่อสหกรณ์ในประเทศฝร่ังเศสและกลุ่มขับเคลื่อนเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันได้
ค้นพบคุณลักษณะร่วมของตนและเห็นพ้องกับแนวคิดของ ชาร์ลส์ ไกด์  ก็ได้มีการขับเคลื่อนกระบวนการท่ี
นําไปสู่การยอมรับให้เป็นองค์กรสําหรับภาคประชาชนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
 
ธุรกิจฐานสังคมกับมุมมองในเชิงสถานภาพตามกฎหมาย 

                                                            
2
 อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” โดย  
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2554 

3 อ้างถึง โดย A. Gues lin, 1987. และเอกสารถอดความ “ธุรกิจฐานสังคมที่สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม”. 
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 หากพิจารณาในเชิงสถานภาพตามกฎหมายแล้วจะเห็นได้ว่า ธุรกิจฐานสังคมท่ีจัดต้ังและดําเนินงานอยู่
ในระบบเศรษฐกิจในรอบศตวรรษที่ผ่านมา มีอยู่ 3 รูปแบบ ซึ่งถือว่าอยู่ในขอบข่ายของธุรกิจฐานสังคม ดังน้ี 

 วิสาหกิจสหกรณ์ (Co-operative Enterprise) ซึ่งริเริ่มโดยผู้นําแห่งรอชเดล จั้งต้ังขึ้นเป็นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2387 ปัจจุบันมีองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์สากล (International Co-operative Alliance : 
ICA) เป็นองค์การแม่ข่ายระดับโลก ซึ่งมีประชากรกว่า 8,000 ล้านคนทั่วโลก จาก 5 ทวีปเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ปัจจุบันมีทั้งสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์เครดิต สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ผู้บริโภค สหกรณ์ประกันภัย 
สหกรณ์การตลาด สหกรณ์แรงงาน สหกรณ์เคหสถาน และอ่ืนๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตามในกลุ่มของสหกรณ์
ก็มิได้หมายความว่าจะเป็นธุรกิจฐานสังคมทั้งหมด 

 สมาคมที่ดําเนินงานภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit Societies) องค์กรเหล่าน้ี
ได้จัดต้ังขึ้นมาเพ่ือจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน จนถึงปัจจุบันสถาบันเหล่าน้ีอยู่ภายใต้แม่ข่ายของ 
Association Internationale de la Mutualite (AIM) ซึ่งในส่วนของประเทศไทย มักพบในกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ และวิสาหกิจชุมชนที่คนในชุมชนก่อต้ังขึ้นบนความสามัคคีเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  

 องค์กรอิสระ ซึ่งปัจจุบันมีเกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศทั่วโลกและมีสถานภาพทางกฎหมาย
แตกต่างกันไป โดยในทางปฏิบัติหมายความถึง องค์กรอิสระทั้งหลายที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและบริการ
โดยมิได้มุ่งเน้นที่การทํากําไรเป็นหลัก ดังน้ันจึงอาจครอบคลุมไปถึงองค์กรและสมาคมที่ไม่แสวงผลกําไร (Non-
Profit organization) องค์กรอาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆ ซึ่งถือว่าอยู่ในขอบเขตของธุรกิจฐานสังคมด้วย 
 
อะไรคือความเหมือนและแตกต่างระหว่างสหกรณ์และธุรกิจฐานสังคม 

 สิ่งที่ธุรกิจฐานสังคมเหมือนกับวิสาหกิจสหกรณ์ ได้แก่ การยึดมั่นดําเนินงานบนคุณค่าและหลักการ
สหกรณ์ แต่ธุรกิจฐานสังคม คือ วิสาหกิจสหกรณ์ที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ของ
สมาชิก โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก อย่างแท้จริงน่ันเอง 
 
ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม ในฐานะกลไกการแก้ไขความเหลื่อมล้ําทางรายได้ 

 ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องความยากจนของ
ประชาชนมีแนวโน้มดีขึ้น กล่าวคือ สัดส่วนคนจนของประเทศลดลงเหลือเพียงร้อยละ 8 ของประชากรของ
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม พบว่า ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความเหล่ือมล้ําทางรายได้ 
(Income Inequality) ค่อนข้างสูง โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิ ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) 
ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้ประเทศไทยจะมีรายได้ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคลในระดับที่สูงขึ้น แต่
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นน้ันกลับไม่ได้ถูกจัดสรรให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งน้ัน แนวทางที่ควรนํามาใช้
แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได้ขึ้นอยู่กับการเพ่ิมโอกาสและศักยภาพของคนจน 
ตลอดจนการส่งเสริมนโยบายและระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสม 
 ด้วยเหตุน้ี การขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคมในฐานะกลไกในการเพ่ิมโอกาสและศักยภาพของประชาชน 
จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ควรนํามาใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 “สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 


