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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุง่หมาย เพื่อศกึษาปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ในธุรกจิเพื่อสงัคม ลกัษณะการด าเนินการของธุรกจิเพื่อสงัคม และศกึษาปญัหาอุปสรรคของการด าเนินการของ
กจิการเพื่อสงัคมในประเทศไทย โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูลในการวจิยัใชก้ารเลอืกแบบเจาะจง
จากบุคคล 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย นักวชิาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรูใ้นเรื่องธุรกจิเพื่อสงัคม 
จ านวน 4 ราย กลุ่มผู้ประกอบการธุรกจิเพื่อสงัคม จ านวน 8 ราย และผู้ที่ได้รบัผลประโยชน์จากธุรกจิเพื่อสงัคม
จ านวน 20 ราย โดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ดว้ยแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้งจากนัน้วเิคราะหแ์ละจดักลุ่มขอ้มูล
ก่อนจะน ามาเขา้สูก่ระบวนการจดัการความรู ้
 ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัสูค่วามส าเรจ็แบบยัง่ยนืของธุรกจิเพื่อสงัคมในประเทศไทย ประกอบดว้ย ปจัจยั
ทัง้ 4 ดา้น ดงันี้ 1) การสรา้งภาวะผูน้ าทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิเพื่อสงัคม ไดแ้ก่ การเป็นผูน้ าทีม่คีวามคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค ์และน านวตักรรมมาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ มกีารพฒันาองคค์วามรูท้างการผลติสนิคา้ และบรกิาร
ใหม่ๆ โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยเีขา้มาเพื่อช่วยในการด าเนินธุรกจิ  2)การบรหิารจดัการโครงสร้างของ
องคก์รแบบสมยัใหม่ทีม่คีวามยดืหยุ่น ปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม และเน้นการท างานร่วมกนั
ซึง่จะช่วยสนบัสนุนใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ การสรา้งเครอืขา่ยทางธุรกจิ บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่น
ไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม 3) บุคลากรและวฒันธรรมขององคก์ร การถ่ายทอดความรูแ้ก่บุคลากรในองคก์ร เพิม่ความรู ้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มความสามารถให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ เน้นกา รท างานร่วมกัน              
การฝึกอบรมบุคลากรและการท ากจิกรรมนอกสถานที่เพื่อให้เกดิการเรยีนรู้ 4) นโยบายภาครฐัควรจดัท าแผน
แม่บทสรา้งเสรมิกจิการเพื่อสงัคมแห่งชาตขิึน้และจดัตัง้ส านกังานขึน้มาเพื่อท าหน้าทีใ่นการดแูลรบัผดิชอบในการ
ติดตามผลการด าเนินงานในส่วนนี้โดยเฉพาะ รวบรวมผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกบักิจการเพื่อสงัคมเข้ามารบัผิดชอบ         
การผลกัดนันโยบายต่างๆ ใหม้คีวามชดัเจนและ 
 
ค าส าคญั: ปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ ผูป้ระกอบการรายย่อย ธุรกจิเพื่อสงัคม  
 
 

 
¹สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
²อาจารย ์ดร.ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 



2 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this qualitative research is to study the key success factors of small and medium 
entrepreneurs in SMEs, to identify common characteristics in the SME concept among Thai social 
entrepreneurs the problems and obstacles of operation in SMEs. The qualitative research was conducted 
using in-depth interviews with eight people who are persons of small and medium entrepreneurs, four 
academic experts, and twenty people of SME to stakeholders. Purposive sampling was used as a 
sampling technique for all cases in this abstract. The structural interview schedule was used in the data 
collection data process, which employed content analysis. 
 The results of this research indicated the key success factors in applying the concept of social 
enterprise concept for Thai small and medium entrepreneurs and composed of the following factors;    

1. Leadership Factor:  most of the entrepreneurs had their own vision and strong intentions to 
develop their businesses and had long term goals, creative thoughts, used decision-making and 
innovative skills for business, products and to improve packaging. 

2 .  Management: SME organizations have flexible structures, with a variety of management 
planning following the requirement of the situation and participate as members of the network. Moreover, 
innovation and technology should be used to improve in business, manage environment and treat 
stakeholders fairly. 

3 .  Human resource Management & Culture: factor of human resources and organizational 
culture that promotes the inclusiveness of associates, status as a for learning excellence, motivated by 
labor, knowledge sharing, teamwork, on the job training, and even organize extra training courses to 
improve their skills. 

4. Policy support from the government: should push policies included investment promotion, tax 
exemption for SME and creating a market system. The current situation for SE, most entrepreneurs 
lacked management skills. In order to improve performance, the government should promote investment 
policies that would be beneficial SMEs. The results of from the study showed that most of the problems 
for SME entrepreneur SE, which were mainly related to financial management, especially cash flow. 
 
Keywords: Key Success Factors, Small and Medium Entrepreneurs in SMEs, Social Entrepreneurs 
 
บทน า 
 ปจัจุบนั ค าว่า ”ธุรกจิเพื่อสงัคม” หรอื Social Business เริม่เขา้มาเป็นทีแ่พร่หลาย และมบีทบาทในหมู่
ของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการตอบสนองความตัง้ใจของตนเอง         
ทีอ่ยากจะช่วยเหลอืและแกไ้ขปญัหาสงัคม โดยใชธุ้รกจิเป็นตวักลางในการส่งต่อสิง่ดีๆ ใหก้บัสงัคม ธุรกจิเพื่อสงัคม 
ไดร้บัค านิยามมาจาก ศาสตราจารย์ มูฮมัเมด็ ยูนุส เจา้ของรางวลัโนเบลสาขาสนัติภาพ ผู้ก่อตัง้ธนาคารกรามนี 
ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อคนจนในประเทศปากีสถาน โดยมีเจตนาที่จะขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปจากโลก 
ศาสตราจารย์ยูนุสได้ให้ค าจ ากดัความของ “ธุรกจิเพื่อสงัคม” ไวด้งันี้ (1) เป็นธุรกจิที่ออกแบบและจดัตัง้ขึน้เพื่อ
แกป้ญัหาให้กบัสงัคมโดยเฉพาะในดา้นใดดา้นหน่ึง และ (2) จะต้องเป็นธุรกจิที่สามารถสรา้งฐานะทางการเงนิที่
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มัน่คงได ้โดยก าไรทีเ่กดิจากธุรกจิเพื่อสงัคมนัน้จะถูกน าไปใชเ้พื่อลงทุนต่อในธุรกจิหรอืใชเ้พื่อสรา้งธุรกจิเพื่อสงัคม
ใหเ้กดิใหม่ เช่น ใช้เพื่อขยายธุรกจิหรอืการให้บรกิาร ใช้เพื่อพฒันาสนิคา้หรอืการบรกิารให้มคีุณภาพสูงขึน้เพื่อ
สรา้งประโยชน์ต่อสงัคมไดม้ากขึน้   
 ส าหรบัประเทศไทยนัน้ ธุรกิจเพื่อสงัคมถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยงัคงประสบ
ปญัหาต่างๆ ที่สะสมมาเป็นเวลานาน จากผลการวิจยัของกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นถึงปญัหาของการ
ด าเนินงานของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น การขาดแคลนเงนิทุน ปญัหาแรงงาน โดยมกีารใชแ้รงงานทีม่ี
การศกึษาอยู่ในระดบัต ่า มอีตัราการเปลีย่นงานสงู ปญัหาทางดา้นการตลาด ขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลยกีารผลติ และ
ดา้นการบรหิาร หลกัการส าคญัของการพฒันาธุรกจิ คอืการพฒันาผู้ประกอบการ ทัง้ที่ด าเนินกจิการอยู่แลว้และ
ผูป้ระกอบการใหม่ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะในด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึเป็น
บุคคลที่มีความส าคญั และมีบทบาทอย่างมากต่อการด าเนินธุรกิจ การด าเนินธุรกิจจะประสบความส าเรจ็หรอื
ลม้เหลวนัน้ ขึน้อยู่กบัความสามารถของผู้ประกอบการ ซึง่ผูป้ระกอบการบางรายอาจมพีรสวรรคต์ิดตวัมาตัง้แต่
ก าเนิด บางรายอาจได้เรยีนรู้ประสบการณ์จากการที่เติบโตมาในครอบครวัที่ด าเนินธุรกจิมาก่อน ในขณะที่ อีก
หลายๆคนอาจจะต้องเข้าศึกษาเรียนรู้จากระบบการศึกษาโดยตรง หรือบางคนที่อาจจะต้องเข้าศึกษาจาก
ความส าเร็จของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ ดังนัน้ พื้นฐานของภูมิความรู้ ความช านาญของ
ผูป้ระกอบการจงึน่าจะเป็นปจัจยัหน่ึงทีม่สีว่นน าพาใหธุ้รกจิกา้วไปสูค่วามส าเรจ็ไดม้ากน้อยแตกต่างกนั 
 จากประเดน็ดงักล่าว ผูว้จิยัมองว่าธุรกจิเพื่อสงัคมยงัเป็นเรื่องทีค่่อนขา้งใหม่ส าหรบัประเทศไทย ยงัคงมี
ผู้ประกอบการจ านวนน้อยรายในการด าเนินธุรกิจลักษณะน้ี จึงท าให้ผู้วิจ ัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจัจัยสู่
ความส าเรจ็ของผู้ประกอบการรายย่อย โดยการวจิยัครัง้นี้ เน้นศกึษาควบคู่ไปกบัลกัษณะการด าเนินธุรกจิเพื่อ
สงัคม และน าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหส์รุปผลผ่านกระบวนการจดัการความรู ้(Knowledge Management) เพราะผูว้จิยั
มองว่าปจัจุบนัในประเทศไทยยงัขาดหลกัการส าคญัเรื่องการถ่ายทอดองคค์วามรู ้ความช านาญ การน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นธุรกจิ รวมไปถงึการจดัสรรก าไรทีไ่ดม้าสูชุ่มชน นอกจากนี้ยงัถูกแทรกแซงดว้ยระบบบรหิารทอ้งถิน่ ท าให้
ผลประโยชน์สงูสุดยงัไม่ตกถงึชุมชนอย่างแท้จรงิ เนื่องจากการด าเนินกจิการนัน้ ผลประโยชน์และก าไรจากการ
ด าเนินงานยงัคงเป็นความมัง่คัง่ส่วนบุคคลและเฉพาะกลุ่ม ทัง้นี้เพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้ป้ระกอบการในธุรกจิเพื่อสงัคม 
และรวมทัง้ผูท้ีส่นใจทีจ่ะเขา้มาประกอบธุรกจิเพื่อสงัคมจะไดม้แีนวทางในการพฒันาปรบัปรุงและแกไ้ขคุณลกัษณะ
ของตนเองให้เหมาะสมจนประสบความส าเรจ็ในธุรกจิ รวมถึงในส่วนของภาครฐับาลเองก็สามารถใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนุนผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพใหป้ระสบความส าเรจ็ ซึง่จะเป็นการช่วยกนั
ฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกจิของประเทศไดเ้รว็ขึน้ และเป็นแนวทางการพฒันาประเทศแบบยัง่ยนื 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศกึษาปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ของผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกจิเพื่อสงัคม 
 2. เพื่อศกึษาลกัษณะการด าเนินการของธุรกจิเพื่อสงัคมในประเทศไทย 
 3. เพื่อศกึษาปญัหาและอุปสรรคของการด าเนินการของกจิการเพื่อสงัคมในประเทศไทยขอบเขตของ 
การวจิยั 
  งานวจิยันี้เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้จิยัใช้กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อศึกษาปจัจยัสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ         
ในธุรกจิเพื่อสงัคมในประเทศไทย ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัไวเ้ป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี้ ขัน้ตอนที ่1 
สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและนกัวชิาการผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัธุรกจิเพื่อสงัคม จ านวน 4 ท่าน ใหไ้ดมุ้มมอง
เชิงลึกเกี่ยวกบัธุรกิจเพื่อสงัคม เพื่อน าไปสร้างแบบสมัภาษณ์ส าหรบัผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจเพื่อสงัคม  
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จ านวน 8 ราย ขัน้ตอนที ่2 สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการรายย่อยธุรกจิเพื่อสงัคม จ านวน 8 ราย ในเรื่องทัว่ไปเกีย่วกบั
ภาพรวมของการท าธุรกจิ ปจัจยัสู่ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิและมุมมองความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัของธุรกจิ
เพื่อสงัคม เพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มลูจากผูท้ีป่ฏบิตังิานจรงิ ขัน้ตอนที ่3 การสมัภาษณ์ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์และไดร้บัและ
การบรกิารจากธุรกจิเพื่อสงัคมจ านวน 20 ราย เพื่อให้ได้มุมมองในแง่ที่ได้รบัผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อสงัคม ขัน้ตอนที ่4 น าขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ การสงัเกตุการณ์ จากผูเ้ชีย่วชาญและนักวชิาการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิผูป้ระกอบการธุรกจิเพื่อสงัคม และผูท้ี่ไดร้บัผลประโยชน์จากธุรกจิมาตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความเป็นไปไดข้องขอ้มูล จากนัน้ผูว้จิยัเลอืกตวัแทนของแต่ละกลุ่มอย่างละ 1 คน เพื่อสรุปผลการวเิคราะหข์อ้มูล
จากประเดน็ค าถามจากการสมัภาษณ์ และน ามาใชป้ระกอบในการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ ความหมายของธุรกจิ (Business) หมายถงึ กจิกรรมต่างๆ 
ทีก่่อให้เกดิการผลติสนิค้าและบรกิาร โดยมกีารซือ้ขายแลกเปลีย่นกนั และมวีตัถุประสงคเ์พื่อต้องการประโยชน์
หรอืก าไรจากการกระท ากจิกรรมนัน้ 
 แนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผูป้ระกอบการ Longenecker, Moore, Petty and palich (2006) นิยามค าว่า 
ผูป้ระกอบการ หมายถงึ บุคคลทีค่น้พบความต้องการของตลาด และด าเนินธุรกจิเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ตลาด โดยต้องกล้าเผชญิกบัความเสีย่ง มีแรงกระตุ้นผลกัดนัเพื่อก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในนวตักรรม และ
ความกา้วหน้าทางเศรษฐกจิ 
 แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Staley & Morse ได้ให้ค าจ ากดัความว่า 
ธุรกจิขนาดย่อม หมายถงึ ธุรกจิทีม่ลีกัษณะเป็นทัง้โรงงานและไมเ่ป็นโรงงาน ซึง่ด าเนินการผลติสนิคา้และคุรุภณัฑ ์
ใชค้นงานไม่เกนิ 100 คน สว่นส านักงานสถติแิห่งชาตไิดใ้หค้ านิยามว่าหมายถงึ กิจการการผลติ การคา้ (คา้ปลกี 
คา้สง่) และบรกิารทีม่กีารจา้งงานไม่เกนิ 200 คน เป็นกจิการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 แนวคิดเก่ียวกบักิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) OECD (2003) ได้อธิบายความหมายของ
กจิการเพื่อสงัคมว่าหมายถงึ องค์การไม่แสวงหาผลก าไรที่ผสานกนัระหว่างองค์การภาครฐัและภาคเอกชนโดย
ด าเนินการเพื่อแกป้ญัหาสงัคม และมเีป้าหมายทางการเงนิควบคู่ไปดว้ยกนั 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ณพศษิฏ์ จกัรพิทกัษ์ 
(2552) ใหค้วามหมายว่า ความรู ้(Knowledge) หมายถงึ ประสบการณ์จรงิ (Experience) ทีเ่กดิจากการเหน็จรงิได้
ลงมือปฏิบตัิท าจรงิหรืออาจหมายถึงประสบการณ์ที่ท าให้สามารถท างานได้ส าเร็จ (Effectiveness) ความรู้ใน
ความหมายทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หมายถึง กฎในการท างาน (Rule of Tumb) หรือถ้า-แล้ว (If-Then) 
ความสมัพันธ์ระหว่างเหตุ สาเหตุ หรือ เหตุการณ์  (Cause or Event) และผลสะท้อนหรือผลลัพธ์ (Effect or 
Result) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ 1.ผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจเพื่อสงัคมและบุคลากรที่ปฏิบตัิ
หน้าทีเ่กีย่วกบัธุรกจิเพื่อสงัคม จ านวน 8 ราย โดยแบ่งกลุ่มตามระยะเวลาในการด าเนินกจิการออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
กลุ่มธุรกจิเพื่อสงัคมทีด่ าเนินการไม่เกนิ 3 ปี และกลุ่มธุรกจิเพื่อสงัคมทีด่ าเนินการมามากกว่า 3 ปี 2. ผูเ้ชีย่วชาญ
นักวชิาการผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูเ้กีย่วกบักจิการเพื่อสงัคม จ านวน 4 คน 3.  ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์และใชบ้รกิาร
จากธุรกจิเพื่อสงัคม จ านวน 20 คน 
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 วิธีการสุ่มตวัอย่าง คอื ใชว้ธิกีารสุม่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ส่วนดงันี้ 1. แบบสมัภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจยัได้เลือกใช้แบบ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth interview) เป็นเครื่องมือหลกัในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ทราบข้อมูลและความ
คดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารจดัการธุรกจิเพื่อสงัคม ค าถามในแบบสมัภาษณ์เจาะลกึไดส้รา้งขึน้ตามกรอบแนวคดิ
การวจิยั และแนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง โดยมปีระเดน็ค าถามที่ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั 2. เกบ็
รวบรวมขอ้มูลจากหนังสอื วารสาร เอกสารทางวชิาการต่างๆ สบืค้นขอ้มูลจาก Internet ที่เกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิ
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่น าไปสู่
ความส าเร็จ รวมถึงปญัหาและอุปสรรค เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจในด้านการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันต่อสงัคมในปจัจุบัน 3. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบกึ่งโครงสร้าง โดยยึดตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั  
 การวิเคราะหข์้อมูล เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ 1) การวเิคราะห์
ขอ้มูลแบบสรา้งขอ้สรุป จะเป็นขอ้ความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการสงัเกต การสมัภาษณ์ และการจด
บนัทกึ 2) การวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) คอื การกระท ากบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเอกสาร และผลการวเิคราะห์
บรบิทว่าขอ้ความที่ได้มาจากการสมัภาษณ์บุคคลต่างๆ นัน้ มนีัยของเรื่องใดที่เกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัสู่ความส าเรจ็       
ในมติใิดบา้ง สดุทา้ยน ามาขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหข์อ้มลูร่วมกนัผ่านกระบวนการการจดัการความรู ้(Knowledge 
Management) เพื่อให้ทราบว่าผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจเพื่อสงัคมนัน้ มีการบริหารงานและการจดัการ
ความรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอย่างไร 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพซึง่เกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ และนกัวชิาการผูท้รงคุณวุฒิ
ทีม่คีวามรูใ้นดา้นธุรกจิเพื่อสงัคม ผลการศกึษาสามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 ปจัจยัด้านภาวะผู้น า นักวชิาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรูใ้นด้านธุรกจิเพื่อสงัคมกล่าว
สอดคล้องกนัว่า ผู้น าที่มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนที่มีลกัษณะเสียสละ ชอบช่วยเหลือคนอื่น มีจิตใจด ี
เมตตา มุ่งมัน่ทีจ่ะร่วมแกไ้ขปญัหาสงัคมอย่างแทจ้รงิ และมกีารน านวตักรรมมาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ มกีารพฒันา
องค์ความรู้ทางการผลติสนิคา้และการบรกิารใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยเีขา้มาเพื่อช่วยเพิม่มูลค่าสนิค้าและ การที่
ผู้ประกอบการเองให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รบัผลประโยชน์จากธุรกิจสามารถด าเนินชีวิตได้        
ดว้ยตนเอง มคีวามสามารถในการพึง่พาตนเอง สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวัของผูท้ีป่ระสบปญัหาทางสงัคมไม่ว่า 
จะเป็นตวัผู้พิการ ครอบครวัของผู้พกิาร เดก็ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยท าให้เกดิการสร้างคุณค่าร่วมกนั และ     
ท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินธุรกจิเพื่อสงัคม 
 ปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการ ผู้เชีย่วชาญและนักวชิาการผู้ทรงคุณวุฒทิีม่คีวามรูใ้นด้านธุรกจิเพื่อสงัคม
กล่าวสอดคลอ้งกนัว่า ควรเป็นโครงสรา้งแบบสมยัใหม่ทีม่คีวามยดืหยุ่นสงู สามารถปรบัเปลีย่นไปตามสถานการณ์
ได้อย่างเหมาะสมและรวดเรว็ เน่ืองจากปจัจุบนัประเทศไทยยงัคงมคีวามไม่มัน่คงทางด้านการเมอืง และส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกจิโดยรวม การบรหิารงานเน้นการช่วยเหลอืซึง่กนั กระบวนการบรหิารจดัการธุรกจิเพื่อสงัคม
ต้องมีการก าหนดกรอบของกิจการและมีการก าหนดเป้าหมายที่จ ัดเจน ต้องมีจุดขายของกิจการ รวมถึง           
ตัวผู้ประกอบการต้องมีทักษะในด้านการบริหารจัดการด้วย บริหารงานต้องเป็นไปอย่างมีจริยธรรมและ         
ความรบัผดิชอบต่อ 
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 ปจัจยัดา้นบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร นักวชิาการผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูใ้นดา้นธุรกจิ
การเพื่อสงัคมกล่าวสอดคลอ้งกนัว่า ธุรกจิทุกประเภทไม่เพยีงแต่ธกุจิเพื่อสงัคม ไม่ว่าจะด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นธุรกจิ
เพื่อสงัคมหรอืธุรกจิทัว่ไปจ าเป็นต้องศกึษาและเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร และน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการกบั
องค์กรทุกประเภท การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร การน ามาปรบัใชก้บัการด าเนินธุรกจิมนัเป็นเรื่องพื้นฐาน        
ทีค่วรน ามาใชก้บัทุกองคก์ร การถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูพ้กิารทีป่ฏบิตังิานในกจิการ การฝึกอบรมพนักงานทีม่คีวาม
บกพร่องทางร่างกายกม็สี่วนส าคญัมาก และสิง่นี้เป็นสิง่ทีท่า้ทายส าหรบัผูป้ระกอบการในเรื่องการถ่ายทอดความรู้
แก่ผูป้ฏบิตังิาน ในงานวจิยัน้ีไดแ้ก่ ผูพ้กิารทางดา้นร่างกายและสตปิญัญา ผูส้งูอายุ ผูป้ว่ย และเดก็ดอ้ยโอกาส 
 ปจัจยัด้านนโยบายของภาครฐั นักวชิาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านธุรกิจการ         
เพื่อสงัคมกล่าวว่า ภาครฐัควรจดัตัง้หน่วยงานขึน้มาเพื่อท าหน้าที่ในการดูแลรบัผิดชอบในการติดตามผลการ
ด าเนินงานในส่วนนี้โดยเฉพาะ รวบรวมผู้ที่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัธุรกจิเพื่อสงัคมเขา้มารบัผิดชอบ พร้อมทัง้ผลกัดนั
นโยบายต่างๆ ใหม้คีวามชดัเจนและต่อเนื่องมากยิง่ขึน้  ควรส่งเสรมิการประกอบธุรกจิเพื่อสงัคม ไดแ้ก่ นโยบาย
สนับสนุนทางด้านการเงิน เช่น การลดหย่อนภาษีให้กับผู้ประกอบการ การให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต ่ า           
แก่ผู้ประกอบการธุรกจิเพื่อสงัคม การหาสนิเชื่อเพื่อธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมาช่วย การคา้ประกนัให้แก่
ผู้ประกอบการ การให้ผู้ประกอบการสามารถกู้เงนิจากสถาบนัการเงินได้โดยไม่มีหลกัทรพัย์ในการค ้าประกนั            
การลดหย่อนภาษีให้กบัภาคเอกชนที่เขา้มาร่วมมสี่วนร่วมในธุรกจิเพื่อสงัคม นอกจากนี้ จากสถานการณ์ธุรกิจ          
เพื่อสงัคมมคีวามเสีย่งกว่าธุรกจิอื่นๆ ทัว่ไป เพราะนอกจากธุรกจิจะไม่ได้ท าก าไรสูงสุดแล้ว การเขา้ไปท าเรื่อง
เกีย่วกบัสงัคมจะมตี้นทุนสูงกว่าปกต ิกล่าวคอื การที่จะเขา้หาแหล่งเงนิทุน ตวัผู้ประกอบการเองกค็วรน าเสนอ
ตวัเองใหเ้หมาะสมกบัแต่ละแหล่งเงนิทุน เช่น การขอสนิเชื่อกบัธนาคาร ธนาคารจะดูความสามารถในการท าก าไร 
และความยัง่ยนืของธุรกจิมากกว่าประเดน็ทางสงัคม 
 2. ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม               
ผลการศกึษาสามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ า ลกัษณะผูน้ าหรอืผู้ประกอบการธุรกจิเพื่อสงัคมในเรื่องการมีความตัง้ใจ และความ
มุ่งมัน่ ขยนั พืน้ฐานต้องรกัในการทีจ่ะช่วยเหลอืและแกไ้ขปญัหาสงัคมอย่างจรงิจงั มวีสิยัทศัน์ทีร่บัผชิอบต่อสงัคม 
สามารถสร้างแรงบรรดาลใจ ให้ก าลงัใจ และถ่ายทอดไปยงัผู้ปฏบิัติตาม มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ และการน า
นวตักรรมใหม่มาใช้ในการพฒันาสนิค้าและบรกิาร ได้แก่ ความหลากหลายของสนิค้าและบรกิาร การพฒันาใน
ดา้นการผลติและพฒันาบรรจุภณัฑข์องสนิคา้ มคีวามเชื่อมัน่ในสิง่ทีต่วัเองท าว่าเป็นสิง่ทีด่ ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
และชุมชนรอบขา้ง จากการศกึษาพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกจิเพื่อสงัคมอาจจะมปีญัหาในเรื่องการขาดความรู้ใน
การบรหิารจดัการธุรกจิ และขาดก าลงัใจ การแกไ้ขปญัหาและอุปสรรคดงักล่าว ควรเป็นแนวทางของการสนบัสนุน
จากผู้ประกอบการในธุรกจิเพื่อสงัคม การสร้างเครอืข่ายทางธุรกจิ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการ
ท างานร่วมกนัและใหก้ าลงัใจกนั ทัง้นี้ ในสว่นภาครฐัเอง ควรใหก้ารสนบัสนุนในเรื่องของการออกแบบบรรจุภณัฑ์
เพื่อช่วยยกระดบับรรจุภณัฑใ์หค้วามทนัสมยั เพราะสิง่เหล่านี้เป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้อกีดว้ย 
 ปจัจยัด้านการบรหิารจดัการ ธุรกิจเพื่อสงัคมส่วนใหญ่โครงสร้างจะมีความไม่ซบัซ้อน โครงสร้างของ
ธุรกจิเป็นแบบเรยีบง่าย ไม่เป็นทางการมากนกั การบรหิารจดัการสว่นใหญ่ขึน้อยู่กบัตวัผูน้ าหอืผูป้ระกอบการเป็น
หลัก ใช้นวตักรรมต่างๆ ในการน าเสนอสนิค้าผลิตภัณฑ์และการให้บรกิาร โครงสร้างของธุรกิจมีอิทธิพลต่อ
ประสทิธภิาพของการด าเนินธุรกจิ กล่าวคอื หากโครงสรา้งของธุรกจิมคีวามซบัซ้อน หรอืเป็นทางการสงู ล าดบั
การกระจายอ านาขการบรหิารจดัการหลายชัน้ จะท าใหป้ระสทิธภิาพของกจิการเพื่อสงัคมลดลง  การสรา้งการรบัรู้
ร่วมกนั และยงัรวมถงึความสามารถของธุรกจิในการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคหรอืผูร้บับรกิารกถ็อื
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ว่ามคีวามส าคญัมาก สนิคา้และบรกิารต้องมอีรรถประโยชน์ มคีุณค่าในสายตาของลูกค้า จงึจะมผีลท าให้สนิค้า
สามารถขายได ้อนัจะท าใหธุ้รกจิเพื่อสงัคมสามารถด าเนินธุรกจิต่อไปไดอ้ย่างยัง่ยนื   
 ปจัจยัดา้นบุคลากรและวฒันธรรมองคก์ร การบรหิารบุคลากรนัน้ตอ้งค านึงถงึความสมัพนัธแ์ละความรูส้กึ
ของบุคลากร/สมาชกิที่ปฏบิตัิงานให้กบัธุรกจิ ซึ่งอาศยัความยดืหยุ่นในการบรหิารจดัการ ท าให้บุคลากรรู้สกึว่า
ตวัเองเป็นส่วนหนึ่งของธุรกจิ มุ่งเน้นใหช้่วยกนัท างานแบบเอือ้เฟ้ือช่วยเหลอืซึง่กนั ผูป้ระกอบการเองมองว่าสิ่งนี้
จะก่อใหเ้กดิการพฒันาความสามารถของบุคลากรหรอืสมาชกิในธุรกจิ มกีารยอมรบัความสามารถคนพกิารในการ
ท างานมากยิง่ขึน้ ตามสถานประกอบการเอกชนต่างๆ เปิดกวา้งในการรบับุคคลเหล่าน้ีในการเขา้ท างาน ซึง่บุคคล
คนเหล่านี้ไม่ต้องการการสงสารและเหน็ใจมากเท่ากบัการทีส่งัคมยอมรบัพวกเขา และมองเหน็คุณค่าพวกเขาเป็น
สว่นหนึ่งในสงัคม ผูป้ระกอบกาธุรกจิเพื่อสงัคมยงัมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัในเรื่องการฝึกสอนงานว่า การฝึกสอน
งาน การถ่ายถอดความรูใ้หแ้ก่ผู้ปฏบิตัิงานต้องใชค้วามสนใจและใส่ใจใหม้ากกว่าการสอนงานคนปกต ิเน่ืองจาก 
ตัวบุคลากรในธุรกิจเพื่อสงัคมในธุรกิจที่เก็บข้อมูล ประกอบไปด้วย ผู้พิการทางด้านร่างกายและสติปญัญา              
เดก็ดอ้ยโอกาส ผูส้งูอายุ และผูป้ว่ย ท าใหม้ขีอ้จ ากดัในดา้นการถ่ายทอดความรู ้และการฝึกสอนงาน ทีต่วัผูน้ าหรอื
ผูป้ระกอบการเองตอ้งลงมอืปฏบิตัเิอง และสอนงานในลกัษณะทีต่้องท าไปพรอ้มกบัผูป้ฏบิตังิาน ดา้นค่าตอบแทน
ตอ้งมกีารบรหิารค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมและเป็นธรรมแก่บุคลากร/สมาชกิดว้ย เพราะหากจ่ายค่าตอบแทนทีน้่อย
เกนิไปกไ็ม่ได ้เนื่องจากสมาชกิบางคนต้องมคี่าใช้จ่ายในการเดนิทางมาท างานทีสู่ง เพราะไม่สามารถช่วยเหลอื
ตวัเองได ้รวมทัง้ต้องมกีารพฒันาบุคลากรใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคข์องการก่อตัง้ธุรกจิเพื่อสงัคม พฒันาใหบุ้คลากร
เกิดการเรียนรู้ จดัหากิจกรรมให้ท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการฝึกฝนและพัฒนาศกัยภาพของตัวบุคลากรให้
สามารถช่วยเหลอืตวัเอง และด าเนินชวีติในสงัคมไดเ้หมอืนคนปกติ 
 ปจัจยัดา้นนโยบายของภาครฐั ส าหรบัประเทศไทยทีผ่่านมาภาครฐัมกัไม่ค่อยมนีโยบายชดัเจนเกีย่วกบั
การด าเนินการส่งเสรมิธุรกจิเพื่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง การด าเนินธุรกจิเพื่อสงัคมในปจัจุบนัส่วนใหญ่ยงัเป็นกจิการ
ขนาดเลก็ทีด่ าเนินงานโดยกลุ่มทีม่ปีระสบการณ์จากการช่วยเหลอืพฒันาสงัคมหรอืเขตชุมชนในบทบาทของ NGO 
มาก่อน ยงัไม่มภีาคธุรกจิหรอืภาคเอกชนให้ความสนใจเขา้มาท ากจิการเพื่อสงัคมอย่างจรงิจงั และยงัไม่มธีุรกจิ
เพื่อสงัคมขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส และผู้ป่วยได้เป็นจ านวนมากๆ 
ผูป้ระกอบการธุรกจิเพื่อสงัคมกล่าวสอดคลอ้งกนัว่า การด าเนินกจิการผูป้ระกอบการเองยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจ
และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิ จงึอยากให้ภาครฐัช่วยสนับสนุนในการจดัสรรคนที่มคีวามรู ้ความสามารถ
เข้ามาให้ความรู้ในการด าเนินธุรกิจและสนับสนุนในเรื่องสถานประกอบการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจาก
ปจัจุบนัการด าเนินธุรกจิเพื่อสงัคมบางแห่งยงัคงใช้พืน้ที่บา้นของผูป้ระกอบการในการด าเนินธุรกจิ หากมสีถาน
ประกอบการทีเ่พยีงพอและไดม้าตรฐาน จะเป็นการช่วยสง่เสรมิต่อกระบวนการผลติสนิคา้ และบรกิารเป็นย่างมาก 
และถ้าผูป้ระกอบการมคีวามรู ้และมทีกัษะในหลายๆดา้น จะช่วยสรา้งความมัน่คงให้กบัธุรกจิและยงัสามารถน า
ความรูน้ัน้มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากร สมาชกิในธุรกจิไดอ้ย่างถูกต้อง นอกจากนี้อุปสรรคในการด าเนินธุรกจิของ
ผูป้ระกอบการคอื เรื่องเงนิทุนในการด าเนินธุรกจิ การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนเป็นเรื่องทีย่ากส าหรบัการขอสนิเชื่อจาก
สถาบนัการเงนิต่างๆ การเสนอโครงการขอเงนิสนบัสนุนเป็นเรื่องทีม่ขี ัน้ตอนซบัซอ้น และใชเ้วลาค่อนขา้งนาน 
 3. ผลการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพซึง่เกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์จากธุรกจิเพื่อสงัคม 
ผลการศกึษาสามารถสรุปได ้ดงันี้ 1. ตวัผูป้ระกอบการ/ผูน้ า จากผลการศกึษาวจิยัพบว่ากลุ่มผูไ้ดร้บัผลประโยชน์
จากธุรกจิเพื่อสงัคมกล่าวสอดคลอ้งกนัเกีย่วกบัทศันคตแิละมมุมองตวัผูป้ระกอบการหรอืตวัผูน้ าว่า ผูน้ าของตนเอง
เป็นคนจติใจด ีใจเยน็ เสยีสละ มีความเป็นธรรม เป็นคนมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามสามารถในการแก้ไข
ปญัหาเฉพะหน้าภายใต้สถานการณ์จรงิได้เป็นอย่างด ีบรหิารจดัการสมาชกิอย่างเป็นธรรม สร้างแรงบนัดาลใจ
ใหก้บัสมาชกิ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละน านวตักรรมเขา้มาใชใ้นทางการบรหิาร เช่น การขยายไลน์ของสนิคา้
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และบรกิาร เพื่อให้สนิค้ามีความหลากหลายโดยที่ใช้ทรพัยากรที่คล้ายคลึงกบัสนิค้าเดิม น าความรู้ ทางด้าน
เทคโนโลยมีาใชใ้นการแปรรูป การพฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารและบรรจุภณัฑใ์หด้ดีขู ึน้ 2. การบรหิารจดัการ/
การถ่ายทอดความรู/้รบัฟงัความคดิเหน็ผู้ปฏบิตัิงาน 3. คุณภาพชวีติ/ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง จากผล
การศกึษาวจิยัพบว่ากลุ่มผูไ้ดร้บัผลประโยชน์จากธุรกจิเพื่อสงัคมกล่าวสอดคลอ้งกนัเกีย่วกบัประเดน็คุณภาพชวีติ/
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองในธุรกิจเพื่อสังคมว่า เกิดการเรียนรู้ผ่านการท างาน ได้รับประสบการณ์            
การเรยีนรูจ้ากตวับุคคลต้นแบบนัน่คอืผู้ประกอบการและเพื่อนร่วมงานที่มปีระสบการณ์ มคีวามรูค้วามสามารถ          
ทีแ่ตกต่างกนัไป เกดิการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั นอกจากนี้การมสี่วนในธุรกจิเพื่อสงัคม ท าให้มรีายได้จากการ
ท างาน สรา้งรายไดใ้หก้บัครอบครวัเพิม่ขึน้ และทีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบัผูพ้กิาร ผูป้่วย ผูส้งูอายุ และเดก็ดอ้ยโอกาส 
คอืการทีรู่ส้กึว่าตนเองมทีีย่นืในสงัคม รูส้กึถงึความมคีุณค่าในตวัเอง สามารถพึง่พาตวัเองได ้และเกดิการยอมรบั
จากสงัคมว่ามศีกัยภาพไม่ต่างจากคนทัว่ไป 4. นโยบายภาครฐั/การสนับสนุนจากภาครฐั จากผลการศกึษาวจิยั
พบว่ากลุ่มผู้ได้รบัผลประโยชน์จากธุรกิจเพื่อสงัคมกล่าวสอดคล้องกนัเกี่ยวกบัประเดน็นโยบายภาครฐัและการ
สนับสนุนจากภาครฐัในธุรกจิเพื่อสงัคมว่า การสนับสนุนในแง่ส่วนตวับุคคล ตวัผู้พกิาร ผู้สงูอายุ ผู้ป่วย และเดก็
ดอ้ยโอกาสจากภาครฐัยงัไม่ทัว่ถงึนัก ทัง้เงนิช่วยเหลอืรายเดอืนส าหรบัผู้พกิาร เงนิคนชราส าหรบัผูสู้งอายุ การ
รกัษาพยาบาลทีย่งัไม่เพยีงพอส าหรบัผูย้ากไร้ รวมถงึเงนิช่วยเหลอืในการรกัษาพยาบาลส าหรบัผูป้่วยโรคมะเรง็ 
อีกทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตามสถานที่สาธารณะบางแห่งยังไม่เอื้ออ านวยแก่คนพิการเท่าที่ควร           
การสนับสนุนในแง่ของธุรกจิเพื่อสงัคม ขาดการสนับสนุนในเรื่องความต่อเนื่องในการช่วยเหลอืธุรกจิ จากทีก่ล่าว
ไว้ข้างต้น บางธุรกิจจดัตัง้ขึ้นเป็นโครงการมีระยะเวลาในการด าเนินการ พอสิ้นสุดโครงการก็จะถูกยกเลิกไป           
ซึง่ส่งผลกระทบกบัสมาชกิและชุมชนระแวกนัน้จากที่เคยมรีายไดจ้ากการท างาน เมื่อธุรกจิยกเลกิไปกต็้องขาด
รายได ้และต้องหางานอย่างอื่นท า การจดัหาเงินทุนในการด าเนินธุรกจิ ส่วนใหญ่ตวัผู้ประกอบการต้องเป็นผูห้า
แหล่งเงินทุนเองหรือบางครัง้ก็ต้องใช้ทุนส่วนตัวในการน ามาด าเนินธุรกิจ นอกจากนี้  ภาครัฐยังขาดการ
ประชาสมัพนัธ ์การสรา้งทศันะคตใินแก่ประชาชนทัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิเพื่อสงัคม บางคนยงัมองไม่เหน็ความส าคญั
ของธุรกจิเพื่อสงัคม และไม่ค่อยเป็นทีรู่จ้กัมากนกั และยงัมทีศันคตใินแง่ลบเกีย่วกบัความสามารถของผูพ้กิารอยู่  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 การทีธุ่รกจิเพื่อสงัคมจะประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ 1) ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ า ตวัผูป้ระกอบการหรอืตวัผูน้ า
จะมบีทบาททีจ่ะเป็นผูก้ าหนดทศิทางและเป้าหมายของธุรกจิเพื่อใหก้ารด าเนินกจิการนัน้เป็นไปอย่างราบรื่นและ
บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว้ จากการศกึษาชี้ใหเ้หน็ว่าตวัผู้ประกอบการหรอืผู้น าในธุรกจิเพื่อสงัคมนัน้ต้องมคีวาม
มุ่งมัน่ มวีสิยัทศัน์ มองการไกล มุ่งหวงัใหก้จิการมกีารเจรญิเตบิโตและยัง่งยนื มทีกัษะความสามารถในการท างาน 
มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนใจดี ใจเย็น มีความเมตตา เสียสละ และมีคุณธรรมในการบริหารบุคลากรและ           
การบรหิารจดัการธุรกจิ 2) ปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการ รูปแบบโครงสรา้งของธุรกจิเพื่อสงัคมส่วนใหญ่นัน้เป็น
โครงสรา้งแบบทีไ่ม่เน้นความเป็นทางการ มคีวามยดืหยุ่นสงู เพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการกบัธุรกจิไดง้่าย มุ่งเน้น
แก้ปญัหาด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมได้อย่างคล่องตวั มกีารปรบัโครงสรา้งให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมการท างาน  
เน้นการท างานเป็นทีมเพื่อช่วยผลักดันให้การบรรลุผลส าเร็จโดยสมาชิกแต่ละคนอาจท างานได้หลายด้าน           
การฝึกสอนการปฎบิตังิานจะเป็นการทีผู่ป้ระกอบการต้องสอนอย่างใกลช้ดิ เน่ืองจากผู้ปฏบิตังิานจะเป็นกลุ่มผู้มี
ปญัหาทางดา้นร่างกาย สตปิญัญา ต้องสอนหลายรอบ และต้องท าซ ้าๆ ใหดู้หลายรอบจนเกดิความช านาญ มกีาร
การตดิต่อสือ่สารแบบไม่เป็นทางการ สมาชกิสามารถตดิต่อสือ่สารถงึกนัไดทุ้กระดบัโดยตรงไม่ตอ้งผ่านโครงสรา้ง
การบงัคบับญัชา และจากการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัพบว่า ปจัจุบนัธุรกจิเพื่อสงัคมสว่นใหญ่ยงัไม่มรีูปแบบการด าเนน
การที่เป็นทางการ เช่น การใช้บันทึกข้อความ เอกสารวิธีการปฏิบัติงาน เพราะจะต้องใช้เวลานานอาจท าให้             
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การแกป้ญัหาต่างๆ ไม่ทนัการ อกีทัง้สมาชกิเองยงัไม่สามารถเรยีนรูจ้ากเอกสารไดเ้อง ซึง่แตกต่างจากการบรหิาร
จดัการแบบธุรกจิหรอืองคก์รทัว่ไป 3) ปจัจยัดา้นบุคลากรและวฒันธรรมขององค์กร จากผลการศกึษาวจิยัพบว่า 
ปจัจยัดา้นการบรหิารบุคลากรเป็นอกีประเดน็ทีส่ าคญัทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิ ไม่เพยีงแต่ธุรกจิเพื่อสงัคม 
เพราะไม่ว่าจะด าเนินกิจกรรมอะไร เป็นธุรกิจเพื่อสงัคม หรือไม่ใช่ธุรกิจเพื่อสงัคม การพัฒนาบุคลากรและ       
การปลกูฝงัเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นทีต่อ้งท าความเขา้ใจตรงกนัทัง้ตวัผูป้ระกอบการและผูป้ฏบิตังิาน จากการศกึษาพบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่จากกลุ่มตัวอย่างที่สมัภาษณ์ เป็นผู้มีปญัญาทางด้านสุขภาพ พิการทางด้านร่างกายและ
สตปิญัญา ผูส้งูอายุ และเดก็ดอ้ยโอกาส การถ่ายทอดความรู ้การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามช านาญ ส่งเสรมิดูแล 
ให้บุคลากรมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ เพิม่ความสามารถให้กบับุคคลนัน้ๆ เพื่อสรา้งขวญัก าลงัใจ และความก้าวหน้า            
ในการปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพทัง้ต่อองค์กรและตัวบุคลากรนัน้ด้วย การให้ค่าตอบแทน             
ทีเ่หมาะสมเป็นธรรม การปรบัสภาพแวดลอ้มและสรา้งบรรยากาศการท างานทีด่ใีหแ้ก่สมาชกิ สิง่เหล่านี้จงึเป็นสิง่  
ที่ท้าทายส าหรบัตวัผู้ประกอบการ ผลการวจิยัครัง้นี้ท าให้เหน็ถึงอุปสรรคในด้านการจดัการบุคลากร เนื่องจาก 
กลุ่มตวัอย่างธุรกจิทีใ่ชใ้นงานวจิยัเป็นการศกึษาธุรกจิเพื่อสงัคมของกลุ่มธุรกจิทีส่มาชกิเป็นผูพ้กิาร ผูป้ว่ย ผูส้งูอายุ 
และเดก็ด้อยโอกาส ด้านการส่งเสรมิพฒันาหรอืการฝึกสอนงานจงึเป็นอุปสรรคพอสมควรส าหรบัผู้ประกอบการ
ธุรกจิเพื่อสงัคม การด าเนินธุรกจิเพื่อสงัคมสามารถท าใหก้ลุ่มคนทีโ่ดนปฏเิสธจากสงัคมมชี่องทางในการประกอบ
อาชพี เช่น ผูพ้กิาร ผู้ทีป่่วยโรคมะเรง็ ผู้สงูอายุ และเดก็ดอ้ยโอกาส สามารถเขา้ไปแกไ้ขความคดิในการหางาน
ของผูค้นทีส่ว่นใหญ่มกัท างานดว้ยการเป็นลกูจา้ง การเป็นผูใ้ชแ้รงงาน รวมถงึตอบสนองกลุ่มผูส้งูอายุและผูท้ีป่ลด
เกษียณ เป็นจุดเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เริ่มต้นมีอาชีพและสามารถสร้างเพื่อน สร้างสงัคมใหม่             
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ฉัตรสุดา รอบคอบ (2543) ที่ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทและแนวทาง           
การส่งเสริมภาคธุรกิจเพื่อสงัคม  เป็นการศึกษาถึงบทบาทขององค์การธุรกิจในการจดักิจกรรมเพื่อสงัคมใน
ปจัจุบนั ที่สรุปประเดน็ได้คอืบทบาทของภาคธุรกิจเพื่อสงัคมในปจัจุบนัได้ถือก าเนิดขึน้ ท าให้เกดิการจ้างงาน  
การผลิตสนิค้า สร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลอืและแก้ไขปญัหาสงัคม            
4) ปจัจยัด้านนโยบายของภาครฐั จากการศึกษาพบว่า ภาครฐัยังให้การสนับสนุนธุรกิจเพื่อสงัคมไม่ชดัเจน
เท่าที่ควร การช่วยเหลอืเป็นครัง้คราว เงนิทุนที่ได้มาครัง้แรกในการเริม่ต้นธุรกิจจะมาจากภาครฐั ซึ่งเป็นเพียง
เงนิทุนก้อนเดียวที่ให้การช่วยเหลือมา ส่วนการระดมทุนจากแหล่งทุนอื่นแทบจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากธุรกิจ           
เพื่อสงัคมนัน้ มกัมผีลตอบแทนดา้นการเงนิต ่า และบางครัง้การสนับสนุนจากหน่วยงานรฐั มกัจะไม่ไดร้บัเป็นตวั
เงนิโดยตรง แต่อยู่ในรปูของการใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการ เช่น การเชญิผูม้คีวามรูม้าบรรยาย สร้างทศันคติ
ในด้านบวกเกี่ยวกับคนพิการ สนับสนุนเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกและให้ความส าคัญกับผู้พิการในสถาน
ประกอบการที่ประกอบธุรกจิ ผูพ้กิารในประเทศไทยได้รบัเงนิช่วยเหลอืจากภาครฐั 800 บาทต่อเดอืน หากไม่มี
อาชีพเสรมิ ชวีติความเป็นอยู่ค่อนขา้งล าบากมาก อยากให้ภาครฐัส่ งอาสาสมคัรมาช่วยสอนหนังสอืตามสถาน
ประกอบการ ส าหรบัคนพกิาร เดก็ดอ้ยโอกาสทีไ่ม่มโีอกาสไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีน จะไดม้กีารฝึกทกัษะการเรยีนรู้
ข ัน้พืน้ฐาน 
 จากที่กล่าวมาขา้งต้น สอดคลอ้งกบังานวจิยั รุ่งนภา ต่ออุดม (2550) ไดศ้กึษาวจิยัเชงิคุณภาพเกีย่วกบั
ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จจ านวน 15 ราย             
ผลการศึกษาพบว่า ป จัจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)                 
ในอุตสาหกรรมเกษตรภาคการคา้ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา สามารถสรุปสาระส าคญัได้ดงันี้ 1. ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ า 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีวิสยัทัศน์ที่มุ่งหวงัให้กิจการมีการเจริญเติบโต มีทักษะความสามารถในการท างาน          
มคีุณลกัษณะที่เป็นผู้ประกอบการที่มีความคดิสร้างสรรค์ มีความสามารถในการตดัสนิใจ มีการน าเทคโนโลยี            
มาใช้ในการด าเนินธุรกิจและมีความซื่อตรงในการประกอบธุรกิจ มีพฤติกรรมของการเป็นผู้บริหารแบบมุ่ง
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โครงสรา้งงานเป็นหลกั แต่ในบางสถานการณ์ของธุรกจิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ผูป้ระกอบการเองกม็กีาร
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการท างานแบบมุ่งความสมัพนัธ ์2. ปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการ ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่
มคีวามเชี่ยวชาญในธุรกจิเกษตรเป็นผลมาจากความรู้ความสามารถและมปีระสบการณ์อนัยาวนานทางการค้า        
มีการวางแผนในการด าเนินงานให้เหมาะสมกับฤดูกาลในด้านการวางแผนทางการเงิน การจดัจ าหน่ายของ
ผูป้ระกอบการจะจ าหน่ายผ่านตวัแทน หรอืนายหน้า การบรกิาร จะมบีรกิารจดัส่งสนิคา้ เลง็เหน็ถึงคุณภาพของ
สนิค้าที่ผลติและจ าหน่ายเป็นหลกั การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารทางการเกษตรของผู้ประกอบการจะรบัรู้ขอ้มูลข่าวสาร
จากทาง โทรทัศน์ วิทยุ วารสารทางการเกษตร จากเกษตรกร และหน่วยงานภาครฐั 3. ปจัจัยด้านบุคลากร        
การจดัหาบุคลากร ของผู้ประกอบการ จะใชแ้รงงานในพื้นที่ แรงงานต่างพืน้ที ่และแรงงานต่างดา้ว อตัราค่าจ้าง 
จ่ายจะแบ่งเป็น ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชัว่คราว และลูกจา้งรายวนั ผลตอบแทนพิเศษ ที่ผู้ประกอบการจ่ายให้แก่
ลูกจ้าง เป็นรูปของตัวเงนิ ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ค่ารกัษาพยาบาล โบนัส และเบี้ยขยนั เงนิช่วยเหลอืค่างานบวช          
งานแต่ง และงานศพ และทีไ่ม่อยู่ในรปูของตวัเงนิ ไดแ้ก่ หอพกั และสวสัดกิารรา้นคา้ ทีข่ายสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบการ
ผลติโดยทีข่ายใหแ้ก่ลูกจา้งในราคาถูก และการจดัใหล้กูจา้งไปฝึกอบรมเพิม่พูนความรู ้ทศันคตแิละความสามารถ
ของบุคลากรในธุจกจิเพื่อสงัคมจ าเป็นต้องมคีวามสอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัวสิยัทศัน์หรอืรูปแบบ  
การด าเนินงานขององคก์ร เพื่อใหค้วามสามารถและศกัยภาพของบุคลากรนัน้ๆ ไม่ถูกลดทอนลงจากความขดัแยง้
ดา้นทศันคต ิและไดน้ ามาปรบัใชใ้นการขบัเคลื่อนองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ เช่น ผูป้ระกอบการและบุคลากรผู้
พกิารทางสายตาในธุรกจิสบู่สมุนไพร มทีศันคตแิละความเชื่อทีเ่ป็นบวกต่อการน าเอาสมุนไพรและพชืดอกไมไ้ทย
มาผลติสบู่สมุนไพร ค านึงถงึผูบ้รโิภคต้องการใหไ้ดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพปราศจากสารเคม ีเป็นต้น 4. ปจัจยัด้าน
นโยบายรฐัในการส่งเสรมิอุตสาหกรรม ได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาล โดยสถานประกอบการที่จะได้รบัการ
สนับสนุนจากรฐับาลจะด าเนินการผลิตและค้าเครื่องจักรกลการเกษตรจะได้รบัการสนับสนุนเงินทุนในการ
ด าเนินการคน้ควา้วจิยัเครื่องจกัรกลเกษตร ปญัหาและอุปสรรคพบว่า ส่วนใหญ่เป็นปญัหาดา้นการจดัการเงนิทุน
หมุนเวยีน รองลงมาคือ ปญัหาด้านคู่แข่งขนัในธุรกิจเดียวกนั, ปญัหาด้านแรงงาน, และปญัหาด้านคลงัสนิค้า 
ผลการวจิยัความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรม
เกษตร ภาคการค้าในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับคุณ ภาพของสินค้า และบริการ                    
ทีผู่ป้ระกอบการมใีหแ้ก่ลูกคา้ สนิคา้ทีม่รีาคาถูก สถานทีจ่ดัจ าหน่ายสะดวกต่อการเดนิทาง การส่งเสรมิการตลาด
ของผูป้ระกอบการจะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ 
 จากผลการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมในประเด็นปจัจัยสู่ความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกจิเพื่อสงัคม วตัถุประสงคท์ีส่องเกีย่วกบัลกัษณะการด าเนินการของ
ธุรกจิเพื่อสงัคมในประเทศไทยพบว่า กจิการเพื่อสงัคมเป็นกจิการที่มเีป้าหมายหลกัเพื่อแกไ้ขปญัหาหรอืพฒันา
สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกการค้า หรือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการน านวัตกรรมใหม่ๆ                 
อนัหลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการตอบสนองความท้าทายที่มีอยู่หรอืก าลงัจะเกดิขึ้นของสงัคมและสิง่แวดล้อม  
โดยหวงัให้เกดิการส่งผ่านการเปลีย่นแปลงที่ยัง่ยนื จากการศกึษาธุรกจิเพื่อสงัคม จากกลุ่มตวัอย่างที่ ใช้ในการ
สมัภาษณ์เป็นประเภทธุรกจิเจ้าของคนเดียวจ านวน 5 ราย มจี านวน 3 รายที่มลีกัษณะเป็นการท างานร่วมกบั
มลูนิธ ิลกัษณะการด าเนินงานธุรกจิเพื่อสงัคมในรูปแบบเจา้ของคนเดยีว มขีอ้ดคีอืใชเ้งนิในการลงทุนน้อย มอีสิระ
ในการตัดสินใจในการด าเนินงานท าให้เกิดความรวดเรว็ในการปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการเองต้องรบัผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินการทัง้หมดเอง การควบคุมบรหิารจดัการเป็นของผูป้ระกอบการเพยีงคนเดยีว  
มขีอ้บงัคบัทางกฏหมายน้อย หากผูป้ระกอบการจะยกเลกิกจิการสามารถท าไดง้่าย ในดา้นขอ้จ ากดัของลกัษณะ
ธุรกจิประเภทผู้ประกอบการเจา้ของคนเดยีวคอื การขยายกจิการให้เติบโตค่อนขา้งเป็นไปได้ยาก เพราะมเีรื่อง
จ ากดัในด้านของเงนิทุน ยิง่เป็นธุรกจิเพื่องสงัคมแล้ว ยิง่ท าให้ผู้ประกอบการต้องรบับทบาทหนักในการบรหิาร



11 
 

จดัการเรื่องของแหล่งเงนิทุน และบางครัง้การตดัสนิใจเพยีงคนเดยีวอาจจะท าใหเ้กดิความผดิพลาดไดง้่าย เพราะ
จากการศกึษาธุรกจิเพื่อสงัคมส่วนใหญ่มาจากภาคประชาชน ขาดความรูใ้นดา้นทกัษะการบรหิารจดัการ ลกัษณะ
การประกอบธุรกจิโดยทัว่ไปจะค านึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั แต่ส าหรบัธุรกจิเพอืสงัคมสรา้งความมสีว่น
ร่วมระหว่างผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและไดร้บัผลกระทบจากองคก์ารเพอืการพฒันาคุณภาพชวีติทดีกีว่าเดมิ   
 จากผลการศึกษา วิจัยการประยุกต์ใช้แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมในประเด็นปจัจัยสู่ความส าเร็จของ
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกจิเพื่อสงัคม วตัถุประสงคข์อ้ทีส่าม เกีย่วกบัปญัหาและอุปสรรคของ
การด าเนินการของกจิการเพื่อสงัคมในประเทศไทย ปญัหาอุปสรรค 1) ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ า จากการศกึษาพบว่า 
ปญัหาและอุปสรรคด้านตัวผู้ประกอบการหรอืตัวผู้น า คือ ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสงัคมส่วนใหญ่มาจากภาค
ประชาชน ขาดความรู้ และประสบการณ์ดา้นการด าเนินธุรกจิ การเจรญิเตบิโตของธุรกจิเพื่อสังคมนัน้จะเป็นไป
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เน้นด้านการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายตัง้แต่เริม่ต้นกจิการ และสร้างก าไรเพื่อกระจาย
รายได้ ในขณะที่ธุรกจิทัว่ไปนัน้จะเน๎นการเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ น าทุนมาเป็นอาวุธส าคญัในการต่อสู่แย่งชงิ
ตลาดเพื่อให้ได้ก าไรสูงสุดให้เรว็ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยมองว่าการได้ปรมิาณยอดขายจ านวนมากๆ จะท าให้
ธุรกจิสามารถคนืทุนไดเ้รว็ และสรา้งก าไรสงูสดุไดเ้รว็เช่นกนั 2) ปจัจยัดา้นการบรหิารจดัการ จากการศกึษาพบว่า 
ธุรกจิเพื่อสงัคมในประเทศไทยยงัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์รธรุกจิเพื่อสงัคม ขาดความรู้เกีย่วกบัการบรหิาร
จดัการทางดา้นการท าการตลาด ปญัหาในดา้นการบรหิารจดัการอกีอย่างคอืขาดการรวมกลุ่มของธุรกจิเพื่อสงัคม
ดว้ยกนัเอง การแลกเปลีย่นระหว่างองคก์รธุรกจิเพื่อสงัคมในประเทศไทย เน่ืองจากการรวมกลุ่มจะสามารถสรา้ง  
ใหเ้กดิความเขม้แขง็ของกลุ่ม เน่ืองจากปจัจุบนัในสงัคมไทยมผีูป้ระกอบการเพือ่สงัคมอยู่เป็นจ านวนมาก แต่หากนั
ไม่เจอ ต่างคนต่างท างานของตนเอง ถ้าหากมกีารรวมกลุ่มกนัขึน้อย่างชดัเจนกจ็ะสามารถดงึดูดคนเหล่านี้ใหเ้ขา้
มาในเครอืข่าย ทัง้จะสรา้งความแขง็แกร่ง การแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และช่องทางการเขา้ถงึตลาดของ
เครือข่ายได้อีกด้วย 3) ปจัจัยด้านบุคลากรและวฒันธรรมขององค์กร จากการศึกษาพบว่า บุคลากรในธุรกิจ           
เพื่อสงัคมที่ใช้ในการศกึษาวจิยั ส่วนใหญ่เป็นผูม้ปีญัหาทางร่างกายและสตปิญัญา ผูป้่วย ผู้พกิาร ผูสู้งอายุ และ
เดก็ดอ้ยโอกาส การสอนงาน การฝึกอบรมจงึเป็นไปอย่างค่อนขา้งยากล าบาก เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่านี้ต้องเขา้ใจ
ว่าเขาไม่สามารถรบัรู้อะไรได้รวดเรว็เหมอืนคนทัว่ไป ซึ่งปญัหาด้านบุคลากรเองมผีลกระทบต่อการผลติสนิค้า 
จ านวนสนิค้า คุณภาพสนิค้า และการพัฒนาสนิค้าและบริการที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก 4) ปจัจยัด้าน
นโยบายของภาครัฐ จากการศึกษาพบว่า ภาครัฐยังให้การสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมไม่ชัดเจนเท่าที่ควร              
การช่วยเหลอืเป็นครัง้คราว เงนิทุนทีไ่ดม้าครัง้แรกในการเริม่ต้นธุรกจิจะมาจากภาครฐั ซึง่เป็นเพยีงเงนิทุนกอ้น
เดยีวที่ให้การช่วยเหลอืมา ส่วนการระดมทุนจากแหล่งทุนอื่นแทบจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากธุรกจิเพื่อสงัคมนัน้         
มกัมผีลตอบแทนด้านการเงนิต ่า สาเหตุที่ผู้ประกอบการธุรกจิเพื่อสงัคมหรอืประชาชนที่ไม่ได้เขา้มามสี่วนร่วม 
เน่ืองจากเป็นธุรกจิทีไ่ดผ้ลตอบแทนน้อย ไม่ทราบถงึการประชาสมัพนัธ ์และสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้บัอย่างชดัเจน 
อยากใหส้นับสนุนเรื่องสิง่อ านวยความสะดวกและใหค้วามส าคญักบัผูพ้กิารในสถานประกอบการทีป่ระกอบธุรกจิ 
ซึ่งผลการวิจยัดงักล่าวสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศกัดิด์า ศิริภัทรโสภณ (2558) ที่ได้ศึกษาแนวคิดและปจัจยั            
ที่ท าให้การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมประสบความส าเร็จในต่างประเทศ ตลอดจนส ารวจความคิดเห็นของ
ผูเ้ชี่ยวชาญและ/หรอืผูม้ปีระสบการณ์ที่เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาวสิาหกจิเพื่อสงัคมในประเทศไทย ผลการศกึษา
แสดงใหเ้หน็ว่า ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้หลายแห่งไดม้กีารพฒันาวสิาหกจิเพื่อสงัคมจนประสบผลส าเรจ็ จากการ         
มบีทบาทอย่างแขง็ขนัจากการสนบัสนุนและผลกัดนัของภาครฐั โดยเฉพาะการพฒันาหน่วยงานเฉพาะส าหรบัดแูล
วิสาหกิจเพื่อสงัคม การก าหนดกลยุทธ์ระยะยาวของภาครัฐการออกกฎหมายเฉพาะ การพัฒนานวัตกรรม            
การสรา้งองคก์รตวักลางเพื่อบ่มเพาะวสิาหกจิเพื่อสงัคม การจดักองทุนตลอดจนการสรา้งเครอืข่ายของวสิาหกจิ
เพื่อสงัคมทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนัน้จากการศกึษาพบว่าในประเทศไทย การพฒันาวสิาหกิจ          
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เพื่อสังคมในประเทศไทย ควรมีการพัฒนาแหล่งเงินทุนทัง้ตลาดเงินและตลาดทุนของวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
โดยเฉพาะวสิาหกจิเพื่อสงัคมที่ตัง้ขึน้โดยผู้ประกอบการใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิ
และความมัน่คงของประเทศไทย ทัง้นี้ ภาครฐัควรเป็นผูร้เิริม่โดยท ากจิกรรมเพื่อสงัคมต้นแบบเพื่อใหอ้งคก์รต่างๆ 
ได้น าไปประยุกต์ใช้ ก าหนดมาตรการส่งเสรมิการลงทุน เช่น การให้สทิธปิระโยชน์ด้านภาษี ตลอดจนการออก
กฎหมายเฉพาะเพื่อใหม้กีารพฒันาวสิาหกจิเพื่อสงัคมในไทยมกีารขยายตวัและสามารถเตบิโตได้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1) ผู้น าของธุรกิจเพื่อสงัคมจ าเป็นต้องมีความรู้และมีวิสยัทัศน์กว้างไกลในการกล้าคิด กล้าก าหนด
เป้าหมายในอนาคตขององคก์ร รวมถงึยงัต้องเป็นบุคคลทีม่คีวามมุ่งมัน่และทุ่มเทกว่าเป้าประสงคท์ีอ่งคก์รวางไว้
นัน้จะสามารถบรรลุได้ อกีทัง้ผู้น ายงัต้องสามารถสื่อสารและสร้างแรงบรรดาลใจและแรงศรทัธาให้แก่บุคลากร         
ในองคก์ร ใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามแผนการทีอ่งคก์รวางไวไ้ดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ 
 2) ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสงัคม ควรมุ่งเน้นในการร่วมมือกบัผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิ การหา
หุ้นส่วนพนัธมิตร และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ขอค าแนะน า และปรกึษาหารอืกนั             
เพื่อช่วยใหธุ้รกจิด าเนินไปอย่างราบรื่น และสามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างรวดเรว็ 
 3) ผูป้ระกอบการธุรกจิเพื่อสงัคมควรมุ่งเน้นการหารูปแบบการสรา้งนวตักรรมในการท าธุรกจิทีป่ระกอบ
ไปดว้ยความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์พรอ้มกบัความรูท้างการบรหิารจดัการในการด าเนินธุรกจิเพื่อเสรมิทกัษะความรู้
ทางการบรหิารจดัการและวสิยัทศัน์ในสว่นทีผู่ป้ระกอบการขาด 
 4) ภาครฐัควรมกีารรณรงค์ส่งเสรมิการเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลความรู ้ เพื่อการสรา้งการรบัรู ้และการเรยีนรู้
ของประชาชนในเรื่องเกี่ยวกบัธุรกจิเพื่อสงัคม รวมถงึการส่งเสรมิความรู ้ดา้นการบรหิาร จดัการธุรกจิเพื่อสงัคม
ให้แก่ขา้ราชการ เจา้หน้าที่ของรฐั และผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิเพื่อสงัคม ตลอดจนการปลูกฝงัจติส านึกของ 
การรับผิดชอบต่อสงัคมให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมผ่านการสื่อสารสาธารณะ และการพัฒนาหลักสูตร               
การบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการธุรกจิเพื่อสงัคม นอกจากนัน้ ควรมกีารจดักจิกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคดิในเรื่อง
ธุรกิจเพื่อสงัคม และการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อสอดแทรกแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมลงไป               
ในหลกัสตูรการเรยีนการสอน 
  5) ภาครฐับาลควรเขา้มามสีว่นร่วมในการวางรปูแบบการสนบัสนุนตวัผูป้ระกอบการเพื่อสงัคม เช่น การ
ร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการธุรกจิเพื่อสงัคมในการเขา้ไปสนับสนุนชุมชน และสนับสนุนการรวมกลุ่มของภาคเอกชน 
ที่มีความรู้เกี่ยวกบัธุรกิจเพื่อสงัคม เพื่อช่วยสนับสนุนการประกอบการของผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ 
นอกจากนัน้ ภาครฐับาลควรเปิดกว้างรบัฟงัปญัหาที่แท้จรงิจากผู้ประกอบการธุรกจิเพื่อสงัคม และผู้ที่มสี่วนได ้
สว่นเสยี หรอืเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย 
 6) ภาครฐัควรมกีารออกนโยบายและมาตรการในการส่งเสรมิการประกอบการธุรกจิเพื่อสงัคมทีช่ดัเจน 
และเป็นรูปธรรม ซึง่ลกัษณะในกระบวนการสนับสนุนของภาครฐัควรท าอย่างต่อเน่ือง และใชร้ะยะ เวลา โดยอาจ         
มีการประสานงาน และติดตามผลการด าเนินงานร่วมกับตัวผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถด าเนินการสนบัสนุนและมคีวามต่อเนื่องในการน าโยบายไปปฏบิตัจิรงิ  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบแก้ไข และให้
ค าปรึกษาในการท างานวิจยัฉบบันี้ทุกขัน้ตอนจาก อาจารย์ ดร. ธนภูมิ อติเวทิน อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ ์
นบัตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินงานวจิยัจนส าเรจ็เรยีบรอ้ย ผูว้จิยัรูส้กึทราบซึง้ในความกรุณา และขอขอบพระคุณอาจารย์
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เป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ี่เป็นประธานและกรรมการสอบเคา้โครงสารนิพนธ ์
สอบปากเปล่า และเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพแบบสมัภาษณ์ ชีแ้นะน าแนวทางในการแกไ้ขงานวจิยั 
เพื่อใหม้คีุณภาพและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมถงึคณาจารยภ์าควชิาบรกิารธุรกจิ ทุกท่านทีไ่ดม้อบวชิาความรู ้
อบรมสัง่สอน ตลอดจนประสบการณ์และแนวคดิต่างๆ แก่ผูว้จิยั 
 สุดท้ายนี้ ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวัของผู้วจิยั ตลอดจนเพื่อนนิสติ เพื่อน
ร่วมงาน และทุกคนทีค่อยห่วงใยและคอยใหก้ าลงัใจเสมอมา ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามมุ่งมานะ และพยายามจนประสบ
ความส าเรจ็ รวมถงึเจา้หน้าที่ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีไ่ดใ้หม้ติรภาพดดี ีความช่วยเหลอื และ
อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่ผูว้จิยั ตลอดจนผูท้ีม่สีว่นช่วยเหลอืผูว้จิยัในสว่นอื่นๆ ทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นทีน่ี้ดว้ย 
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