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ธุรกิจฐานสังคม : กลไกในการนาํคณุคา่สหกรณ์สู่การพฒันาท่ีย่ังยืน 
 

จุฑาทิพย์  ภัทราวาท1 
 

 เป็นเวลานานกว่า 12 ปีแล้วที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจตุรมิตรที่ประกอบด้วย นักวิจัยจากภาคประชาชน (เอกชน) ภาค
ขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐ และภาควิชาการ โดยการวิจัยมีจุดมุ่งหมายสําคัญเพ่ือการค้นหาแนวทางการนํา
คุณค่าสหกรณ์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม จึงขอถือโอกาสในช่วงเวลาของปีสากลแห่ง
การสหกรณ์ นําเอางานวิจัยที่เพ่ิงแล้วเสร็จในช่วงเวลาปีที่ 12 ของการวิจัย ซึ่งได้ข้อค้นพบสําหรับกรอบการ
พัฒนาตัวแบบธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE) และข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
ส่งเสริมธุรกิจฐานสังคม ในการเป็นกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศมาเล่าสู่กันฟัง โดยมีรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 
จุดเริ่มต้นและพัฒนาการของการวิจัย 
 งานวิจัยได้เริ่มต้นในราวกลาง ปี พ.ศ. 2543 ภายใต้โครงการ “วรรณกรรมปริทัศน์ งานวิจัย
และวิทยานิพนธ์ด้านการสหกรณ์ในประเทศไทย” และในปี 2545 ได้ดําเนินการโครงการวิจัย “กรอบ
แนวทางการพัฒนาการสหกรณ์ไทย” ซึ่งต่อมาได้นําไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายสําหรับการยกร่าง
แผนการพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ได้เกิดการเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างสหกรณ์/กลุ่ม
องค์การภาคประชาชน ตลอดจนภาคีพันธมิตรธุรกิจเอกชน เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งของระบบธุรกิจ
สหกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง  
 การขับเคลื่อนงานวิจัยในช่วงเวลาปี 2547-2549 ได้มุ่งเน้นในการนําชุดความรู้ที่สําคัญ 3 
เรื่อง ไปใช้ในการขับเคล่ือนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา “ตัวแบบเครือข่ายคุณค่า” ที่ก่อให้เกิด
กระบวนการเช่ือมคน เช่ือมองค์กร และเช่ือมการทํางานในเชิงระบบ ชุดความรู้ดังกล่าว ได้แก่ “การพัฒนา
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ” “การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์” และ “การเช่ือมโยง
เครือข่ายคุณค่า” ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยได้ก่อเกิดเป็นตัวแบบเครือข่ายเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายเชิงธุรกิจ 
จํานวน 117 เครือข่าย กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 45 จังหวัดทั่วประเทศ2 โดยมีข้อค้นพบที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเช่ือมโยงเครือข่ายคุณค่า และแนวทางการใช้กลไกสหกรณ์ในการแก้ปัญหาความ
ยากจนใน 3 มิติ ได้แก่ จนความคิด จนเศรษฐกิจ และจนเพ่ือนฝูง 
 นับต้ังแต่ปี 2550 เป็นต้นมา การขับเคลื่อนการวิจัยมุ่งเน้นไปที่ประเด็น “การพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” โดยนําความรู้เรื่องการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ (Integrated 
Supply chain Management) มาใช้ในการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในระหว่างกลุ่ม/องค์กร/สหกรณ์ เพ่ือ
ยกระดับความเข้มแข็งให้กับระบบธุรกิจสหกรณ์ 
 ผลลัพธ์จากการวิจัยในช่วงปี 2552 เกิดเป็นตัวแบบธุรกิจในรูปของเครือข่ายในแนวราบ 
(Horizontal Integration) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และภาคีพันธมิตรในภาคเอกชนและภาค
ประชาชน โดยใช้ “คุณค่าสหกรณ์” เป็นตัวยึดโยงกับเป้าหมายร่วมสู่การค้าที่เป็นธรรม ซึ่งมีผลลัพธ์จากการ
วิจัยที่น่าสนใจ ได้แก่ เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม เครือข่ายคุณค่าผลไม้ เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิ

                                                            
1 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 อ่านเพ่ิมเติมในรายงานวิจัยชุดโครงการการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพ้ืนที่ 36 จังหวัด  โดย จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2549. 
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สหกรณ์ไทย เป็นต้น โดยข้อค้นพบจากการวิจัยในช่วงเวลาน้ันได้ช้ีให้เห็นข้อจํากัดในการพัฒนาสหกรณ์
ตามอัตลักษณ์ 6 ประการ3  
 การวิจัยในช่วงปี 2553-2554 มุ่งไปที่การนําชุดความรู้ตามกรอบ VN & F Platform เพ่ือ
พัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และได้ก่อเกิดเป็นตัวแบบธุรกิจทางเลือกภายใต้แบรนด์ Farmer 
Shop ในรูปแบบของระบบธุรกิจที่เช่ือมโยงความร่วมมือกับพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานทั้งระดับต้นนํ้า กลาง
นํ้า และปลายน้ํา สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน”  
 การวิจัยในปี พ.ศ. 2555 ที่เพ่ิงเสร็จสิ้นลง มีข้อค้นพบจากการวิจัยในรูปของกรอบการพัฒนา
ธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprises: SEE) ที่มีคุณสมบัติ 5 ประการ และมีความเหมาะสมใน
การขยายผลไปใช้ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจฐาน
สังคมที่ประชาชนจะใช้เป็นกลไกในการร่วมมือกัน เพ่ือ“คุณค่าสหกรณ์” และ “การบริหารจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจ” สู่การบรรลุเชิงหมาย “การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือนําคุณคาสหกรณสูการพัฒนาระบบคุณคาและการคาท่ีเปนธรรม
2543 2555

การประเมินสถานการณและการวางกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาการสหกรณ
ป 2543-2546

การปลูกจิตสํานึก ปรับวิธีคิด วิธีการทํางาน และการสรางเครือขายความรวมมือ
ท้ังภายใน และภายนอกขบวนการสหกรณ ป 2547-2549

การนําการบริหารจัดการโซอุปทานมาใชในระบบธุรกิจสหกรณสูการคาท่ีเปนธรรม
ป 2550-2551

การพัฒนาเครือขายธุรกิจภายใตโซอุปทานรวมกับภาคีภาคเอกชน ป 2552

การพัฒนาตัวแบบธุรกิจทางเลือกเพ่ือสรางสรรคระบบการคาท่ีเปนธรรม ตัวแบบ
Farmer Shop กลุมธุรกิจเชิงคุณคา เครือขายเชิงคุณคาตาง ๆ ป 2553-2554

ตัวแบบธุรกิจฐานสังคม เพื่อรณรงคคนในสังคมใหนําคุณคาสหกรณ
ใชกลไกการตลาดสรางสรรคบริการดานเศรษฐกิจ และสังคมแกชุมชน

ประเด็น
ยุทธศาสตร

ชุดความรู
เครือขายคุณคา

ชุดความรูการจัดการโซอุปทาน
ในธุรกิจสหกรณ

VN&F
Platform

กรอบการพัฒนา
SEE

ขอเสนอเชิงนโยบายการขับเคล่ือน
ธุรกิจฐานสังคม เพ่ือลดความเหล่ือมล้ํา

ในสังคมและการพัฒนาที่ย่ังยืน
การสรางอัตลักษณ
ที่ชัดเจนสูการพัฒนา
ที่ย่ังยืน

การนําคุณคาสหกรณ สรางสรรค
ทางเลือกแกคนในสังคม

ลดขอจํากัดในระบบธุรกิจสหกรณ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแกระบบสหกรณ

การพัฒนาขีดความสามารถของคน/องคกร

การวางโครงสรางพ้ืนฐาน

 
 
รูปที่ 1 พัฒนาการของการวิจัยระหว่างปี 2543-2555 
 
ธุรกิจฐานสังคมเป็นอย่างไร 
 อันที่จริงแล้ว ธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise: SEE) ไม่ใช่เรื่องใหม่ 
โดยทั่วไปมักกล่าวถึงธุรกิจฐานสังคมในบริบทของการเป็นองค์การธุรกิจทางเลือกที่ 3 ในระบบเศรษฐกิจรอง
จากหน่วยงานรัฐและธุรกิจเอกชน โดยจุดมุ่งหมายของธุรกิจฐานสังคม ไม่มุ่งเพ่ือกําไร หากแต่มุ่งเน้นที่
บริการแก่สมาชิก โดยใช้กลไกตลาดในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ไปพร้อมกัน องค์กรที่อยู่ในข่ายของธุรกิจฐานสังคม ได้แก่ สหกรณ์ (Cooperatives) ธุรกิจชุมชน 
(Community Enterprises) สถาบันเกษตรกร (Farmer Associations) มูลนิธิ (Foundation) และธุรกิจ
เพ่ือสังคม (Social Enterprises)  

                                                            
3 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทคัดย่อรายงานวิจัยชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 3”, 2553,     

โดย จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ 



  -c- 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างกันในบริบทการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐ ธุรกิจ
เอกชน และธุรกิจฐานสังคม โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ที่ประยุกต์จากกรอบการวิเคราะห์ “Three 
Economic System and the Social Economic” ของ Alberta Social Economy Research 
Alliance (รูปที่ 2) จะเห็นได้ว่า หน่วยงานรัฐมักใช้วิธีการแทรกแซงตลาดในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายให้เกิดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ธุรกิจเอกชนจะใช้กลไกการตลาดในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การบรรลุเป้าหมายกําไรสูงสุด ในขณะที่องค์การธุรกิจฐานสังคมจะใช้กลไกการตลาดใน
การขับเคลื่อนธุรกิจสู่การบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ทั้งน้ีองค์กรพ่ึงพาตนเองและ
ร่วมมือกันที่ใช้การขับเคลื่อนในการรับการสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางที่แทรกแซงกลไกตลาด จะไม่
รวมอยู่ในกลุ่มของธุรกิจฐานสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 2 กรอบการวิเคราะห์บริบทเชิงเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจฐานสังคมและองค์การธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ 

(จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 2555. ประยุกต์จาก Three Economic System and the Social Economic) 
 
 เพ่ือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนการวิจัยของชุดโครงการ      
จึงได้กําหนดคุณลักษณะของธุรกิจฐานสังคม (Social Economy Enterprise: SEEs) ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 

1. ธุรกิจที่ดําเนินการบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันของภาคี 
2. มีกรอบการทํางานอย่างมีแบบแผนเพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วม 
3. มีการนํานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการมาใช้ในธุรกิจ 
4. ดําเนินธุรกิจภายใต้กลไกการตลาดเพ่ือการบรรลุเป้าหมายทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
5. มุ่งพัฒนาสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม 

ใชกลไกการตลาด ใชการแทรกแซงตลาด

เศรษฐกิจ
สีดํา

ผู
ประกอบการ
รายยอย

ผูประกอบการ
ขนาดกลาง

ผูประกอบการ
ขนาดใหญ

ธุรกิจขามชาติ

เอกชน

รัฐ

ธุรกิจฐานสังคม

ระดับ
หมูบาน

ระดับชุมชน/
ทองถิ่น

ระดับชาติ/
ภูมิภาค

โครงการรับจํานํา/ธงฟา/OTOP/SMEs

ระดับโลก

ธุรกิจชุมชน

ธุรกิจชุมชน

ผูประกอบการ
เพ่ือสังคมธุรกิจเพื่อสังคมองคกรรวมทุน

บริบทเพ่ือการคาที่เปนธรรมธุรกิจเพื่อสังคม

สหกรณ/สถาบันเกษตรกร/มูลนิธิที่ทําธุรกิจ

ธุรกิจบนหลักการพ่ึงพาและรวมมือกัน
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ิจคร

อบ
ครัวสหกรณ/

สถาบันเ
กษตรกร

/

มูลนิธิท่ีไ
มทําธุรก

ิจ

สมาคม

ธุรกิจ
ครอบครัว

สหกรณ
(องคกรพึ่งพาและรวมมือกัน)

พาต
นเอ
ง

ธุรกิจ
พ่ึง

เศรษฐกิจสีเทา
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ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนธุรกิจฐานสังคม ในฐานะกลไกการแก้ไขความเหลื่อมล้ําทางรายได้ 

 ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องความ
ยากจนของประชาชนมีแนวโน้มดีขึ้น กล่าวคือ สัดส่วนคนจนของประเทศลดลงเหลือเพียงร้อยละ 8 ของ
ประชากรของประเทศ ในปี พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม พบว่า ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาความเหลื่อม
ล้ําทางรายได้ (Income Inequality) ค่อนข้างสูง โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แม้ประเทศไทยจะมีรายได้ประชาชาติมวลรวมต่อบุคคลใน
ระดับที่สูงขึ้น แต่รายได้เพ่ิมขึ้นน้ัน กลับไม่ได้ถูกจัดสรรให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งน้ี แนวทางที่
ควรนํามาใช้แก้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ําทางรายได้ ขึ้นอยู่กับการเพ่ิมโอกาสและศักยภาพ
ของคนจน ตลอดจนการส่งเสริมนโยบายและระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เหมาะสม 
 ด้วยเหตุน้ี การขับเคล่ือนธุรกิจฐานสังคมในฐานะกลไกในการเพ่ิมโอกาสและศักยภาพของ
ประชาชน จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ควรนํามาใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 


