นวัตกรรมการพัฒนาสังคมโดยธุรกิจเพื่อสังคม
นายยงยุทธ เพี้ยนศรี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
************************************************
รัฐบาลไทยได้ดาเนินการพัฒนาสังคม เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยการจัดบริการ
สังคมขั้นพื้นฐาน (Basic need) ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม แต่ความเป็นจริงรัฐบาลไม่สามารถ
ดูแลประชาชนทั้งประเทศได้อย่างครอบคลุม อันเนื่องมาจากข้อจากัดเบื้องต้น คือ งบประมาณ โดยเฉพาะ
การดูแล “คนไร้ ที่พึ่ง ” ก็ป ระสบภาวะดังกล่ าวเช่นเดียวกัน รัฐ บาลจึ งใช้การบรรเทาความเดือดร้อนของ
คนไร้ ที่พึ่ งที่ ป ระสบภาวะวิก ฤติ ด้ ว ย “การจัดสวัส ดิ การแบบบรรเทาทุ กข์ ชั่ว ครั้ง คราว หรือ แบบเก็ บตก
(Residual model of social welfare)” (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, ๒๕๕๓, น. ๒) ซึง่ เป็นการจัดบริการทาง
สังคมลักษณะการให้เปล่า โดยจัดให้กับประชาชนที่มีความจาเป็นและไม่สามารถช่วยตนเองได้ อาทิการจัดให้
ในรูปแบบของเงินเช่นการให้ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพทั้งการให้เปล่าและการกู้ยืม รูปแบบของบริการ
เช่นการบริการรักษาพยาบาลฟรี การรับเข้าไว้ในสถานสงเคราะห์ เป็นต้น (Titmuss, ๑๙๗๔ , P ๓๑-๓๓ อ้าง
ถึงในจงจิตต์ โสภณคณาภรณ์, ๒๕๒๒ , ๕)
ในขณะที่ประเทศไทยมีการตอบสนองต่อประเด็น “คนไร้ที่พึ่ง” โดยการจัดบริการจากภาครัฐ
เป็นหลัก ในต่างประเทศได้ถือกาเนิดนวัตกรรมชิ้นหนึ่งขึ้นเป็นการนาแนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจเพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคมโดยเน้ นเป้าหมายไปที่ ๒ ประการ ประการแรก คือ การแก้ ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ งเป็น
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลตกค้างจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ประการที่สอง
คือ การแก้ปัญหาสังคม ซึ่ง เป็นสิ่งที่ตกค้างจากการพัฒนาเช่นเดียวกัน อาทิ ความยากจน ความเหลื่อมล้า
ทางรายได้ ฯลฯ จากการดาเนิ น งานของนวั ตกรรมดัง กล่ า ว มีชื่อ เรี ยกนวัต กรรมนี้ ว่า “ธุ รกิจ เพื่ อสั ง คม”
(Social enterprise) การศึกษาเกี่ยวกับนิยามของธุรกิจเพื่อสังคม พบว่า ธุรกิจเพื่อสังคม หมายถึง ธุรกิจที่ตั้ง
ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ (สฤณี อาชวานันทกุล, ๒๕๕๒,
น.๑) ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น การที่ มุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ สั ง คมส่ ว นรวม อย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง
(สมาพร นิลประพันธ์, ๒๕๕๘) โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าทางสังคม และไม่มีการแสวงหา
กาไรเป็นเป้าหมาย ทั้งนี้ ธุรกิจเพื่อสั งคมต้องเป็นธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยใช้
วิธีการและแนวทางปฏิบัติของธุรกิจและอานาจทางการตลาดในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรม
(Social Enterprise Alliance, online) อีกทั้งในส่วนของผลตอบแทนที่ไม่มีการแสวงหากาไรเป็นเป้าหมาย
นั้น จะนาผลการตอบแทนการดาเนินงานหลักมาใช้ พัฒนาสังคมและพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้น เพื่อประโยชน์
ทางสังคม มิใช่เป็นไปเพื่อความมั่งคั่ง ของเจ้าของและผู้ถือหุ้น (telegraph Online, Online) อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ธุรกิจเพื่อสังคมไม่ได้ดาเนินไปเพื่อความมั่งคั่งของเจ้าของกิจการ แต่สิ่งสาคัญอย่างยิ่งยวดอันจะละเลย
เสียมิได้ คือ เจ้าของธุรกิจหรือคนทางานใน SE จะได้รับเงินเดือนและผลตอบแทนเช่นเดียวกับอยู่ในธุรกิจ
เอกชนตามปกติ เพียงแต่หน่วยธุรกิจมิได้มุ่งหวังกาไรสูงสุด และกาไรมิได้กลับไปสู่เจ้าของทุน หากไปเพิ่มพูน
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๒
ทุนของมูลนิธิหรือกองทุนเพื่อสร้างสรรค์ให้โลกงดงามกว่าเดิม (วรากรณ์ สามโกเศศ, Online) ซึ่งที่มาของ
รายได้ ก็คือ รายรับจากการขาย การผลิตสินค้า และ/หรือการให้บริการ (สานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติ, ออนไลน์) โดยสรุปแล้ว ธุรกิจเพื่อสังคมไม่ใช่องค์กรการกุศล แต่หมายถึงธุรกิจซี่งต้องถอนทุนคืน
พร้อมกับพยายามบรรลุเป้าหมายทางสังคมด้วย จึงเป็นธุรกิจที่ดาเนินการอยู่และมีร ายได้ พร้อมกับ สร้าง
ประโยชน์ให้คนจนหรือสังคมในวงกว้าง (Muhammad Yunus, ๒๐๐๗)
นวัตกรรมเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมที่มีชื่ อเสียงที่สุด คือ ธนาคารกรามีนหรือ ธนาคารเพื่อคนจน
แห่งแรกของโลก ที่ถือกาเนิดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดย มูฮัมหมัด ยูนุส เขาก่อตั้งธนาคารแห่งแรก
ในโลกที่มองคนจนที่สุดในสังคมว่าสามารถเป็นลูกค้าของธนาคาร ผู้ทาให้คนจนได้รับโอกาสที่จะนาเงินไปใช้
ประกอบธุรกิจ เพื่อให้สามารถมีรายได้และหลุดพ้นจากความยากจนในที่สุด ทั้งนี้การให้โอกาสคนจนมาจาก
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของคน ซึ่งนี่เป็นจุดเด่นของธนาคารแห่งนี้ ด้วยเงินจานวนเพียงเล็กน้อยสามารถทาให้
สตรีชาวบังคลาเทศสามารถประกอบอาชีพได้และมีรายได้สาหรับการเลี้ยงดูครอบครัว และข้อเท็จจริงที่ว่าคน
จานวนมากยังอยู่รอดได้ทั้งที่มีความขาดแคลนทั้งทรัพยากรและโอกาส ดังนั้นการเข้าถึงทุนในอัตราดอกเบี้ย
ที่เป็นธรรม ประกอบกับการแนะแนวทางและมีระบบที่เอื้อต่อคนจนจึงเป็นกุญแจสาคัญที่จะช่วยเหลือคนจน
ให้หลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจนแบบเดิมๆ ได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ข้อสังเกต
ที่สาคัญ คือ การที่ลูกหนี้ของธนาคารกรามีนมีการจ่ายเงินกลับคืนเพื่อเป็นการใช้หนี้อย่างตรงต่อเวลา และครบ
จานวน ก็เนื่องมาจากหลักของการให้สัจจะต่อกันระหว่างคนในกลุ่ม ปัจจุบันธนาคารกรามีนพิสู จน์ให้เห็นว่า
ธนาคาร มองเห็นศักยภาพของคนจน และทาธุรกิจกับพวกเขาด้วยความเคารพในศักยภาพนั้นจริงๆ ไม่ใช่สัก
แต่ปล่อยกู้แบบหละหลวมเพื่อหาคะแนนนิยม ซึ่งจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนในเชิงธุรกิจ ถึงแม้ว่าอาจจะทากาไรได้ไม่
สูงเท่ากับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ในขณะที่ประเทศอังกฤษ ก็มี Community RePaint เป็นธุรกิจที่รับบริจาคสี
ทาบ้านที่ใช้ไม่หมด นามารวบรวม แบ่งหมวดหมู่ชนิด และประเภทของสี และจาหน่ายให้กั บผู้ต้องการใช้สี
เพื่อลดจานวนสีที่ต้องทิ้งไปเป็นขยะที่ทาลายสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นธุรกิจการรวมตัวของชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก
๖๕ ท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดตั้งบริษัทจากบริษัทผลิตสียักษ์ใหญ่ คือ ICI Dulux
Community RePaint รวบรวมสีครึ่งกระป๋องค่อนกระป๋องที่จะต้องถูกทิ้งไปเหล่านี้ ได้กว่า ๔๕๐,๐๐๐ ลิตร
คิดเป็นมูลค่าถึง ๑.๗๕ ล้านปอนด์ (ประมาณ ๘๗ ล้านบาท) บริหารงานโดยเจ้าหน้าที่ ๖ คน และมีตาแหน่ง
งานอาสาสมัคร ๔๕ ตาแหน่ง เปิดบริการอบรมให้ความรู้กับผู้สนใจ โดยมีหลักสูตรการอบรมกว่า ๕๐ หลักสูตร
เครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน หรือ Grassroot Innovation Network (GIN) ในขณะที่ประเทศไทยก็มีธุรกิจ
เพื่อสังคมหลายแห่ง อาทิ เครือข่ายนวัตกรรมชาวบ้าน กาเนิดขึ้นจากแรงผลักดันของสถาบัน Thai Rural Net
(TRN) สถาบันซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ที่มีแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา เข้ามา
เรียนรู้และทดลองร่วมกันกับชาวบ้าน เพื่อหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยตระหนักว่าปัญหาเกษตรกรยากจนนั้นมีเหตุมาจากเรื่องการพัฒนาความรู้และความคิด
มากกว่าปัญหาที่เกิดจากทุนหรือทรัพยากรที่ขาดแคลน เครือข่ายนวั ตกรรมชาวบ้านได้พัฒนาการทาเกษตร
อินทรีย์แบบผสมผสานให้แก่เกษตรกรที่ยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งทาบนพื้นที่
๑ งาน สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ถึง ๖๐๐% เครือข่ายฯ มีสมาชิกกว่า ๔๐๐ ครัวเรือนที่นา
นวัตกรรมทางการเกษตรนี้ ไปใช้ ด้วยเงิน ลงทุนเพียง ๑๕๐ เหรียญสหรัฐ และได้ทุนคืนภายในระยะเวลา
๓ เดือน เพียง ๖ เดือน ครอบครัวของเกษตรกรก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มที่
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๓
นวัตกรรมของการดาเนินงาน “ธุรกิจเพื่อสังคม” เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้ประสบปัญหา
ความยากจน หรือปัญหาใดๆ ในการดารงชีวิต สามารถก้าวพ้นความยากลาบากที่เผชิญอยู่ได้ ภายใต้แนวคิด
ของ “การให้โอกาสคนจน มาจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่สามารถพัฒนาได้” ผู้เขียนมีความเห็นว่า
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ต้องอาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้
เพียงลาพังเท่านั้น โดยเฉพาะการพัฒนากลุ่มคนไร้ที่พึ่งต้องสร้างเครือข่ายที่เป็น “ธุรกิจเพื่อสังคม” ให้เข้ามา
สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ใช้บริการ โดยมุ่งหวังให้คนไร้ที่พึ่ง
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างปกติสุข เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่แน่นอน
รวมไปถึงมีปัจจัยจาเป็นต่างๆ ในการดารงชีพได้อย่างปกติสุข ลดการพึ่งพิงภาครัฐ จนกระทั่งสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในที่สุด อีกทั้งเป็ น การส่งคืน ทรั พยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นกลไกในการพัฒ นาสั งคมและ
ประเทศชาติต่อไป
************************************************
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