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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบ 4 ดานที่กอใหเกิดทุนทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนา
กลุมธุรกิจเพื่อสังคมในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และเพื่อสํารวจสถานการณของธุรกิจเพื่อสังคม และวิเคราะห
ผลการดําเนินงานของธุรกิจเพื่อสังคม ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และ
การสังเกตแบบมีสว นรวมจากกลุม ตัวอยางผูน าํ ชุมชน คณะกรรมการหมูบ า น และผูน าํ และคณะกรรมการกลุม วิสาหกิจ
ชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาพบวาทุนทางสังคมที่สําคัญที่กอใหเกิดธุรกิจ
เพื่อสังคม ไดแก 1) ทุนทางวัฒนธรรม ที่มีความไวเนื้อเชื่อใจกันในชุมชนเปนพื้นฐาน 2) ทุนทางดานผูนํา ที่มีความรู
มีความเสียสละ และจิตสาธารณะเห็นแกประโยชนสว นรวมเปนทีต่ งั้ 3) ทุนทางดานการบริหารจัดการแบบมีสว นรวม
ภายใตบริบทของคนในชุมชน ที่กลายมาเปนนวัตกรรมทางสังคมในรูปแบบของนวัตกรรมการจัดการที่มาจากการ
มีสวนรวมของสมาชิกในกลุมทุกคน 4) ทุนทางดานปจจัยเครือขายสนับสนุนภายนอก อันไดแกหนวยงานภาครัฐ
องคการปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาเปนตน จากทุนทางสังคมทั้ง 4 ดานดังกลาวไดกอใหเกิด
กลุมธุรกิจเพื่อสังคมโดยสามารถจัดเปนหมวดหมูตามประเภทกิจการได 3 กลุม ไดแก 1) กลุมเกษตรและการแปรรูป
การเกษตร 2) กลุมออมทรัพย และรานคาชุมชน 3) กลุมสิ่งแวดลอม จากการวิเคราะหตามโครงสรางกลุมธุรกิจ
เพือ่ สังคม พบกลุม ระยะเริม่ ตน กลุม กําลังพัฒนา และกลุม ตนแบบ โดยกลุม ระยะเริม่ ตนยังมีปญ
 หา และความตองการ
ขัน้ พืน้ ฐานคอนขางมาก สวนกลุม กําลังพัฒนา นัน้ มีความตองการในการขยายและปรับปรุงกิจการ และกลุม ตนแบบ
เปนกลุม ซึง่ สามารถดําเนินกิจการของตนในระดับดีแลว และเปนตนแบบใหกบั กลุม อืน่ ได มีความตองการตอยอดไป
สูกิจการอื่นตอไป ดังนั้นการสงเสริมใหเกิดธุรกิจเพื่อสังคมควรสงเสริมสนับสนุนใหเกิดทุนทางสังคมทั้ง 4 ดาน
อันเปนตนทุนที่สําคัญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมตอไป
คําสําคัญ
ทุนทางสังคม กิจการเพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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Abstract
The objectives of this research were to analyze the four components of social capitals that promote
social business ventures and to explore social business ventures situation and analyze their performance
in Hang Dong District, Chiang Mai. The qualitative research method was employed in this study. Data
were collected from a sample of community leaders, village board, leader of community enterprise and
community enterprise comittee in Hang Dong District by group interviews, in-depth interviews and participatory
observation. The study results reveal key social capitals that help initiate a social business as follow: 1)
Local culture that binds people on the basis of generosity and trust; 2) Knowledgeable leaders who have
public mind and sacrifice themselves to work for the community; 3) Good management practices that
are derived from the participation of community members in the management 4) Good supporter networks
, including government organizations, local administrators and educational institutes. The four elements
of social capital have initiated social business ventures in Hang Dong, which can be divided into three
groups: 1) Agricultural processing 2) Savings and Community Store and 3) Environmental group. Each
group can be put into beginner group, developing group, and model group, according to the analysis of
business structure. The beginner group seemed to have a lot of basic problems and needs. The developing
group needed helps in terms of production capacity and business improvement. The model group could
be considered a good business model for other groups to study, but they also wanted to expand their
businesses to other activities. Therefore, to enhance social business ventures, the four elements of social
capital should be promoted in order to develop the social businesses in the area.
Keywords
Social Capital, Social Enterprise, Social Business Venture, Hang Dong District, Chiang Mai
บทนํา
การพัฒนาประเทศใหยั่งยืนไดนั้น ไมอาจอาศัยความเจริญทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียวเปนตัวชี้วัด
ดังจะเห็นไดจากความลมเหลวของระบบทุนนิยมที่ผานมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนบทพิสูจน หากแตตองอาศัย
ความเจริญทางดานสังคม และสิง่ แวดลอม ควบคูไ ปดวยจึงจะนับไดวา เปนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไดอยางแทจริง “กิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise)” เปนแนวคิดใหมในประเทศไทย เปนแนวคิดในการจัดตั้งองคกรเพื่อพัฒนาหรือ
แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือสิง่ แวดลอมเปนหลักมากกวาการคิดถึงผลกําไรเหมือนธุรกิจกระแสหลักทัว่ ไป กิจการเพือ่
สังคมมีทงั้ รูปแบบทีไ่ มแสวงหาผลกําไร และแสวงหาผลกําไร ซึง่ ในรูปแบบหลังนีเ้ รียกวา “ธุรกิจเพือ่ สังคม (Social Business
Ventures)” ซึ่งเปนกิจการแสวงหากําไร แตมีเปาหมายทางสังคมเปนหลัก (เอคคิงตัน และ ฮารติแกน, 2552, 71)
จากปรากฏการณการเกิดขึน้ ของธุรกิจเพือ่ สังคมนี้ นับเปนจุดเปลีย่ นทางสังคมธุรกิจ เพราะนอกจากจะเปน
องคกรที่ตั้งขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอมเปนหลักแลว ยังสามารถ
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ชวยแกปญหาและพัฒนาประเทศไดโดยไมตองรอหนวยงานอื่นมาใหการชวยเหลือ นอกจากนี้ธุรกิจเพื่อสังคมยัง
สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไดไมแพธุรกิจกระแสหลัก วลัยพร วาจาวุทธ และคนอื่น ๆ (2553,
10-11) ไดยกตัวอยางประเทศอังกฤษทีก่ จิ การเพือ่ สังคมประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยมีกจิ การเพือ่ สังคมกวา
62,000 แหง ครอบคลุมทั้งทางดานสุขภาพ พลังงาน การศึกษา สิ่งแวดลอม สวัสดิการสังคม เปนตน มีมูลคาการ
ประกอบการรวมมากกวา 1.4 ลานลานบาทและมีการจางงานในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดคิดเปนรอยละ 5 สําหรับ
ประเทศไทยไดมีการดําเนินธุรกิจในลักษณะนี้บางแลว แตยังไมแพรหลาย เพราะยังขาดการสนับสนุนหลายดาน
อยางไรก็ตามไดมหี นวยงานตางๆ เริม่ มองเห็นความสําคัญของกิจการเพือ่ สังคมและเริม่ ใหการสนับสนุนมากขึน้ เปน
ลําดับ เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีร่ ว มผลักดันและขับเคลือ่ นงานกิจการเพือ่ สังคม
รวมกับหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชน โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรางเสริมกิจการเพื่อสังคมขึ้นเพื่อสงเสริม
ใหมีการพัฒนากิจการเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตอป ภายในเวลา 5 ป
ทั้งนี้ กิจการเพื่อสังคมจะประสบความสําเร็จได จําเปนจะตองอาศัยคานงัด1 ที่จะนําพากิจการดําเนินไปได
ตามเปาประสงค โดยเฉพาะทุนทางสังคมนับเปนตนทุนที่สําคัญซึ่งเปนที่ยอมรับขององคกรพัฒนาระหวางประเทศ
ตาง ๆ เชน ธนาคารโลก องคกรความรวมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ตางก็ตระหนักในคุณคาของ
ทุนทางสังคมวา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนําไปสูความผาสุก
ของคนในชาติ โดยเฉพาะ OECD พิจารณาวาการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดจากทุน 4 ประเภท ไดแก ทุนทางกายภาพ
ทุนทางการเงิน ทุนมนุษย และทุนทางสังคม ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของปจจัยทั้ง 4 ทุนดังกลาว พบวา
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเปนผลมาจากปจจัยดานทุนมนุษยและทุนทางสังคมถึง 4 สวน ขณะที่เกิดจาก
ทุนทางกายภาพและทุนทางการเงินเพียง 2 สวนเทานั้น (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548)
ในประเทศไทยเอง มีตวั อยางมากมายทีแ่ สดงใหเห็นวา ทุนทางสังคมโดยเฉพาะการรวมกลุม หรือรวมตัวกัน
จั ด สรรทรั พ ยากรกั น เองของคนในชุ ม ชนที่ มี ค วามไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจกั น สามารถทํ า ให พ วกเขาได รั บ ผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจหลายอยาง เชน การตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อเปนแหลงเงินทุน การรวมตัวเพื่อจัดสรรทรัพยากรนํ้า
ปา ที่ดินสาธารณะของชุมชน กลุมเกษตรกรรมทางเลือกตางๆ เปนตน ยิ่งกลุมหรือเครือขายเหลานี้สามารถเชื่อมกับ
กลุมอื่นๆ นอกชุมชนอยางหลากหลายแลว ทุนทางสังคมก็จะยิ่งขยายวงมากขึ้นเทานั้น (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548)
หางดงเปนอําเภอทีม่ คี วามเปนเมืองใกลเคียงกับตัวเมืองเชียงใหม และมีชอื่ เสียงในงานหัตถกรรม งานฝมอื
เชน จักสาน แกะสลัก เครื่องปนดินเผา เปนตน มีหมูบานถวายเปนแหลงรวมงานหัตถศิลป แตการทําธุรกิจดังกลาว
เปนลักษณะการจางงานของธุรกิจสวนบุคคลซึ่งสวนใหญเจาของธุรกิจเปนชาวตางประเทศ และเมื่อเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศสงผลใหกิจการตางๆ ซบเซาและปดตัวไปเปนจํานวนมาก จากปรากฏการณดังกลาวสะทอน
ใหเห็นความไมยั่งยืนในการทําธุรกิจที่พึ่งพาแตปจจัยภายนอกเปนสําคัญ อยางไรก็ตามในหลายชุมชนยังคงมี
การรวมกลุม ทัง้ ในรูปแบบของกลุม วิสาหกิจชุมชน และกลุม ธุรกิจชุมชนในรูปแบบอืน่ ๆ ซึง่ ในรูปแบบของกลุม วิสาหกิจ
ชุมชนนั้นมีทั้งการรวมกลุมแท และกลุมเทียมเพื่อรองรับประโยชนที่ไดจากการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยสวนใหญ
คานงัด (Leverage) หมายถึง ทุนทีไ่ มไดอยูใ นรูปของตัวเงิน อาทิ ทุนสังคม ทุนวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ ทุนความรู ความไวเนือ้ เชือ่ ใจระหวาง
คนในชุมชน จิตอาสา จิตสาธารณะ และอื่นๆ (สฤณี อาชวานันทกุล, 2552)
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เปนการรวมกลุม เทียมทีม่ เี จาของธุรกิจเปนประธานสวนสมาชิกเปนเพียงแรงงานเทานัน้ จากประเด็นปญหาดังกลาว
สํานักงานเกษตรอําเภอหางดงซึ่งมีหนาที่ดูแล ประสานงานใหความชวยเหลือกลุมวิสาหกิจชุมชนจึงตองการใหเกิด
การพัฒนาวิสาหกิจทีม่ คี วามยัง่ ยืนอยางแทจริง และสามารถเปนตนแบบใหแกวสิ าหกิจกลุม อืน่ ๆ ทัง้ ในกลุม ปจจุบนั
และกลุมที่กําลังจะจัดตั้งขึ้น ซึ่งแนวคิดของการจัดตั้งวิสาหกิจนั้นมีความสอดคลองกับแนวคิดของธุรกิจเพื่อสังคม
ทีม่ งุ ใหชมุ ชนรวมกลุม กันเพือ่ แกไขปญหาของชุมชน ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มุง สืบคนและวิเคราะหองคประกอบทีก่ อ ให
เกิดทุนทางสังคมทีม่ ตี อ การพัฒนากลุม ธุรกิจเพือ่ สังคมในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนสํารวจสถานการณ
ของธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาเปนขอมูลในการพัฒนาตนแบบธุรกิจเพื่อสังคมในชุนชนอื่น ที่มีบริบท
ชุมชนใกลเคียงกัน
ทบทวนวรรณกรรม
ทุนทางสังคม (Social Capital)
ทุนทางสังคมเปนคําที่ถูกใชเปนฐานคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคมไทย
ในปจจุบัน แนวคิดทุนทางสังคม และคําวาทุนทางสังคมในประเทศไทย เพิ่งเริ่มปรากฏขึ้นในป พ.ศ. 2540 ภายหลัง
จากที่ไดมีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) โครงการของกองทุนเพื่อสังคมดังกลาว ไดพยายามและ
ทําใหสังคมไทยหันกลับไปมองคุณคาที่เคยมีอยูที่เปนทุนเดิม แตอาจมองขามไป รวมทั้งสิ่งที่มีอยูในตัวบุคคล เชน
ความมีนาํ้ ใจ ความเอือ้ อาทร การชวยเหลือเกือ้ กูล รวมไปถึงสิง่ ทีไ่ ดรบั การถายทอดมาจากบรรพชน เชน ภูมปิ ญ
 ญา
ประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีอยูในชุมชน รวมทั้งสิ่งที่เปนศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน เชน ผูนํากลุม
องคกรประชาชน เครือขาย เปนตน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวไดเกิดการฟนฟูทุนทางสังคมที่มีอยูและเริ่มสูญหาย
ใหมีการนํากลับมาประยุกตใชในการพัฒนาในระดับชุมชน และหลังจากนั้น คําวาทุนทางสังคมในประเทศไทย
ก็ไดถูกนํามาใชอยางตอเนื่อง (อิทธิสตรี, 2552)
ในประเทศไทยเอง มีตวั อยางมากมายทีแ่ สดงใหเห็นวา ทุนทางสังคมโดยเฉพาะการรวมกลุม หรือรวมตัวกัน
จัดสรรทรัพยากรกันเองของคนในชุมชนที่มีความไวเนื้อเชื่อใจกัน สามารถทําใหพวกเขาไดรับผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจหลายอยาง เชน การตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อเปนแหลงเงินทุน การรวมตัวเพื่อจัดสรรทรัพยากรนํ้า
ปา ที่ดินสาธารณะของชุมชน กลุมเกษตรกรรมทางเลือกตางๆ เปนตน ยิ่งกลุมหรือเครือขายเหลานี้สามารถเชื่อมกับ
กลุมอื่นๆ นอกชุมชนอยางหลากหลายแลว ทุนทางสังคมก็จะยิ่งขยายวงมากขึ้นเทานั้น (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 บทที่ 2 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, ม.ป.ป.) กลาวกวา “ทุนทางสังคม” เกิดจากการรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเนือ้ เชือ่ ใจ
สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธในองคประกอบหลัก 4 ดาน
ทีม่ บี ทบาทและยึดโยงใหเกิดทุนทางสังคม ไดแก คน สถาบัน วัฒนธรรม และ องคความรู ซึง่ จะเกิดเปนพลังในชุมชน
และสังคม
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Ventures Business)
ธุรกิจเพือ่ สังคมเปนหนึง่ ในโมเดลของกิจการเพือ่ สังคม (Social Enterprise) มีผใู หคาํ จํากัดความไวหลากหลาย
และบางสวนที่มีจุดรวมคลายกัน คือ 1) มีเปาหมายของธุรกิจเพื่อแกไขปญหาสังคม และสิ่งแวดลอมเปนหลัก 2)
123

มีการนําสงผลกําไรทีไ่ มไดอยูใ นผลตอบแทนสูงสุดใหแกผถู อื หุน แตเปนการนําไปขยายการลงทุนใหมเพือ่ จุดมุง หมาย
ของสังคมในระยะยาว 3) มีการสรางความสมดุลระหวางเครือ่ งมือทางดานธุรกิจและเปาหมายทางสังคม และมีบางสวน
ที่พูดถึงการคิดคนนวัตกรรมในรูปแบบตางๆ ในการแกไขปญหา (Social Enterprise Alliance USA, n.d. ; Social
Enterprise Coalition UK, n.d. ; The Small Enterprise Education and Promotion (SEEP) Network, n.d. ; Third
Sector Enterprises, n.d. และ สํานักงานสงเสริมกิจการเพื่อสังคม, ม.ป.ป.)
ดังนั้นในที่นี้คําวาธุรกิจเพื่อสังคม จะหมายถึง ธุรกิจที่มีเปาหมายในการแกไขปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม
เปนหลัก โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนหรือสมาชิกในกลุมในการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา ซึ่งกอใหเกิด
นวัตกรรมในแบบฉบับของชุมชน เปนเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นกลุม และมีรายไดจากการดําเนินกิจกรรมของตนเอง
นําสงผลกําไรเพือ่ ตอบแทนผูม สี วนไดเสียซึง่ รวมถึงชุมชนและสังคมอยางเทาเทียม ในระยะยาวมีโอกาสขยายผลและ
พัฒนาเปนตนแบบใหแกชุมชนสังคมอื่นๆ ได โดยวิสาหกิจชุมชน (Community-Based) ถือเปนประเภทหนึ่ง
ของธุรกิจเพื่อสังคม
ในประเทศไทยมีองคกรหรือหนวยงานที่สามารถจัดไดวาเปนธุรกิจเพื่อสังคมในระดับชุมชนอยูเปนจํานวน
มาก ซึง่ เปนผลมาจากหลายปจจัย อาทิ การพัฒนาของระบบสหกรณในชวงหลายทศวรรษทีผ่ า นมา การประชาสัมพันธ
เรือ่ ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจังในประเทศ นโยบายรัฐบาลทีส่ ง เสริมใหมกี ารจัดตัง้ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจน
การเกิดขึน้ ของกลุม การเงินชุมชนในรูปแบบตางๆ ทัง้ ในรูปของสหกรณออมทรัพยเพือ่ การผลิต กลุม สัจจะออมทรัพย
รวมถึงธนาคารประชาชน เปนตน
ธุรกิจเพื่อสังคมในระดับชุมชนที่ยั่งยืน สามารถแกไขปญหาสังคมสุขภาวะ และ/หรือสิ่งแวดลอมในชุมชน
ไดเปนอยางดี เนื่องจากมีการจัดตั้ง บริหารจัดการและดําเนินกิจการโดยคนในชุมชน ซึ่งเขาใจสภาวะและปญหา
ในชุมชนอยางถองแท สามารถประยุกตใชหลักการทําธุรกิจมาดําเนินกิจการอยางสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน นอกจากนี้แลว กิจการเหลานี้ยังกอใหเกิดการสรางงาน และการสรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนนั้นๆ
จึงกลาวไดวา ธุรกิจเพือ่ สังคมในระดับชุมชนทีป่ ระสบความสําเร็จ ลวนมีบทบาทตอการพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหองคประกอบ 4 ดานที่กอใหเกิดทุนทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนากลุมธุรกิจเพื่อสังคม
ในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
2. เพือ่ สํารวจสถานการณของธุรกิจเพือ่ สังคม และวิเคราะหผลการดําเนินงานของธุรกิจเพือ่ สังคมในอําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม
วิธีการวิจัย
การดําเนินงานวิจยั ทําในรูปแบบงานวิจยั เชิงคุณภาพ ใชวธิ กี ารทัง้ การสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณแบบกลุม
และการสังเกตแบบมีสวนรวม เพื่อสืบคนทุนทางสังคมและศึกษาสถานการณตลอดจนวิเคราะหผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมายที่มีคุณลักษณะการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้
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1. ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย
1.1 ขอมูลพืน้ ฐานอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย ขอมูลทัว่ ไป ประวัตคิ วามเปนมา สภาพ
ทางภูมิศาสตร ขอมูลประชากร เขตการปกครอง การประกอบอาชีพ จากแหลงขอมูลตาง ๆ
1.2 ทุนทางสังคม ไดแก แนวคิด ความหมาย ความสําคัญ ประเภท และองคประกอบ 4 ดาน ไดแก
ดานคน ดานสถาบัน ดานวัฒนธรรม และดานองคความรู
1.3 ธุรกิจเพื่อสังคม ไดแก ความหมาย รูปแบบ ประเภท ตลอดจนศึกษาเกณฑในการคัดเลือก และ
คัดกรองกลุมธุรกิจเพื่อสังคมของอําเภอหางดง
2. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร ประกอบดวยผูน าํ ชุมชน คณะกรรมการหมูบ า น ผูน าํ กลุม และคณะกรรมการกลุม อาชีพ
ที่จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอหางดงจาก 11 ตําบล รวมถึงการรวมกลุมกันในชุมชนในรูปแบบอื่นๆ
2.2 กลุมตัวอยาง
2.2.1 ผูใหขอมูลหลักดานทุนทางสังคม ประกอบดวยผูนําชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน
2.2.2 ผูใ หขอ มูลหลักดานธุรกิจเพือ่ สังคม ประกอบดวยผูน าํ กลุม และคณะกรรมการกลุม วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุมที่รวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ
ทัง้ นีก้ าํ หนดเกณฑการคัดกรองกลุม วิสาหกิจชุมชน และกลุม ทีร่ วมตัวกันเพือ่ แกไขปญหาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ ดังนี้
1) เปนกิจการทีม่ งุ แกไขปญหาเศรษฐกิจในชุมชน ปญหาสิง่ แวดลอม และปญหาสังคมเปนหลัก
(Local Economics, Social & Environmental Benefit)
2) เปนกิจการที่สรางผลกระทบเชิงบวกใหแกสังคม สิ่งแวดลอม และสามารถมองเห็นได
อยางเปนรูปธรรม (Impact)
3) มีโอกาสขยายแนวคิดทีด่ ใี นการดําเนินกิจการออกไปในวงกวางได (Challenge of Scale)
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 แบบสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับทุนทางสังคม
แบบสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับทุนทางสังคมนําไปใชสัมภาษณผูนําชุมชน และกรรมการหมูบาน
ประเด็นในการสัมภาษณ ประกอบดวย 1) ทุนทางสังคมดานทรัพยากรคน 2) ทุนทางสังคมดานสถาบัน 3) ทุนทาง
สังคมดานภูมิปญญาทองถิ่น 4) ทุนทางสังคมดานประเพณี วัฒนธรรม 5) ทุนทางสังคมดานทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงธรรมชาติ 6) ทุนทางสังคมดานการรวมกลุมธุรกิจตาง ๆ 7) ทุนทางสังคมดานผลิตภัณฑ/ของดีประจําหมูบาน
และ 8) ทุนทางสังคมดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหมูบาน
3.2 แบบสัมภาษณแบบกลุม เกีย่ วกับการบริหารจัดการของกลุม วิสาหกิจชุมชน และกลุม ทีร่ วม
ตัวกันเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ
แบบสัมภาษณแบบกลุมนําไปใชสัมภาษณผูนํากลุมและคณะกรรมการกลุมวิสาหกิจชุมชน และ
กลุม ทีร่ วมตัวกันเพือ่ แกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดลอมในรูปแบบอืน่ ๆ ประเด็นในการสัมภาษณ ประกอบดวย
1) ปญหา และที่มาในการรวมกลุมกัน กอตั้งขึ้นเมื่อไหรโดยใคร 2) วัตถุประสงคในการรวมตัวกัน 3) ผลิตภัณฑและ
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บริการ 4) รายไดรวมในปจจุบัน 5) โครงสรางการบริหารจัดการ 6) การทําการตลาด (ชองทางการขาย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ) 7) ผลตอบแทนทางสังคม สิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ 8) ปญหา อุปสรรค และการตองการความชวยเหลือ
ของกลุมในดานใดบาง และ 9) อื่นๆ เปนตน
3.3 การสังเกตแบบมีสวนรวม
ผูว จิ ยั ใชวธิ กี ารสังเกตแบบมีสว นรวมโดยเขารวมกิจกรรมของหมูบ า น และกลุม วิสาหกิจชุมชน และ
กลุมที่รวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ
4. การวิเคราะหขอ มูล ใชการวิเคราะหขอ มูลเชิงเนือ้ หา (Content Analysis) ตามประเด็นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัย
1. องคประกอบ 4 ดานทีก่ อ ใหเกิดทุนทางสังคมทีม่ ผี ลตอการพัฒนาธุรกิจเพือ่ สังคมในอําเภอหางดง
1.1 องคประกอบดานคน พบวา ดานจิตใจ ชุมชนมีจิตใจที่ดีงาม มีความรักสามัคคี มีความเอื้ออาทร
ตอกัน มีความไวเนือ้ เชือ่ ใจกัน โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูน าํ ชุมชนมีทงั้ ทีเ่ ปนผูน าํ ทางธรรมชาติซงึ่ เปนผูร ู และผูท มี่ วี สิ ยั ทัศน
ในการรวมกลุม ชุมชนในการแกไขปญหารวมกัน และผูน าํ ทางโครงสราง คือ เปนผูใ หญบา นทีไ่ ดรบั ความเชือ่ ถือศรัทธา
และความไววางใจจากชุมชน โดยกลุมผูนําดังกลาวเปนผูที่มีความเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง
มีจิตสาธารณะที่จะทําเพื่อผูอื่น มีคุณธรรม ความซื่อสัตย ระเบียบวินัย และความโปรงใสในการบริหารจัดการ
กลุมธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อแกไขปญหาในชุมชนของตน
1.2 องคประกอบดานสติปญญา พบวาชุมชนมีศักยภาพในการเรียนรูไดดวยตนเอง และเรียนรูรวมกัน
เปนกลุมอยางตอเนื่อง สืบเนื่องจากผูนําหลายทานเปนผูที่มีความรูดีจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถ
นําความรูมาใชในการบริหารจัดการกลุม ขณะเดียวกันก็ไมไดปดกั้นตัวเอง มีการศึกษาดูงานจากแหลงอื่นๆ และ
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และกลุมธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสําเร็จจนสามารถเปนตนแบบใหกับกลุมอื่นๆ
ไดมาศึกษาดูงานนั้นก็มีเครือขายกับหนวยงาน สถาบันการศึกษาตางๆ ในการไปใหความรูและเผยแพรองคความรู
ของตนใหแกผทู สี่ นใจทัง้ ในภาคสวนวิชาการ และสาธารณชนทัว่ ไป นอกจากการใชความรูท างวิชาการและภูมปิ ญ
 ญา
ในทองถิน่ แลว งานวิจยั นีย้ งั คนพบวาการมีจติ สาธารณะ การเปนผูป ระกอบการเชิงสังคม และการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวมโดยชุมชน เปนปจจัยหรือทุนทางสังคมสําคัญที่ทําใหการรวมกลุมธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสําเร็จได
1.3 องคประกอบดานสถาบัน ถึงแมวากลุมธุรกิจเพื่อสังคมที่คนพบจากการวิจัยครั้งนี้จะเกิดจากการ
รวมกันคิดแกปญหาและเริ่มตนการรวมกลุมดวยตัวชุมชนเอง แตก็พบวาบางกลุมไดเริ่มตนโดยสถาบันตางๆ ไดเขา
มามีสว นผลักดันใหเกิดการรวมกลุม กันขึน้ เชน กลุม ปุย อินทรียต าํ บลหนองแกว และกลุม ขยะแลกนํา้ ยา ตําบลหางดง
ไดเกิดขึ้นจากนโยบายและการสนับสนุนขององคการปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรอินทรีย ตําบลบานแหวน
เกิดจากการสนับสนุนของการศึกษานอกระบบ (กศน.) และกลุมแมบานเกษตรกรแมขนิลเหนือ ตําบลบานปง
เกิดจากการสนับสนุนของ ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงทุง เริง องคการบริหารสวนตําบลบานปง สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอหางดง สหกรณการเกษตรเชียงใหม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอหางดงและการศึกษานอกระบบอําเภอหางดง นอกจากนีย้ งั พบวา สถาบัน
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ครอบครัวก็มีสวนสําคัญในการบมเพาะปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการทําประโยชนเพื่อสวนรวมและมีสวนใน
การเสริมสรางใหการรวมกลุม ธุรกิจเพือ่ สังคมดําเนินการไปไดดว ยดี และสถาบันศาสนาก็เปนสถาบันทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ
กลอมเกลาใหยึดมั่นในคุณงามความดี
1.4 องคประกอบดานวัฒนธรรมพบวา วัฒนธรรม ซึง่ ประกอบไปดวยความเชือ่ และประเพณีหลายอยาง
ยังเปนแบบชนบททั่วไป เชน มีการเลี้ยงผีปูยา เลี้ยงเจาบาน การฟอนผีมด เจาทรง หมอพื้นบาน เลี้ยงผีขุนนํ้า
สรงนํ้าพระ แหไมคํ้า สืบชะตา ตานกวยสลาก งานปอย ประเพณีทั่วไป เชน สงกรานต ลอยกระทง รดนํ้าดําหัวปใหม
เมือง และประเพณีทางศาสนา เชน เขาพรรษา ออกพรรษา ทอดกฐิน ทอดผาปา เปนตน สิง่ เหลานีเ้ ปนรากฐานสําคัญ
ในการรั ก ษาความสั ม พั น ธ ข องคนในชุ ม ชนไว และเป น รากฐานให เ กิ ด ความเห็ น อกเห็ น ใจ เอื้ อ อาทรต อ กั น
รวมถึงการไวเนื้อเชื่อใจกัน มองเห็นปญหารวมกันจนเกิดการรวมกลุมธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อแกไขปญหาในชุมชน
ของตน เชน กลุมออมทรัพยบานไรกองขิงที่เกิดจากความมุงมั่นและเสียสละของผูนําที่จะแกไขปญหาปากทองของ
คนในชุมชน แมวา ในตอนเริม่ ตนในการจัดตัง้ กลุม จะเหลือสมาชิกเพียง 18 คน จาก 50 กวาคน แตจากการสัมภาษณ
สมาชิก 1 ใน18 คน พบวา ความเห็นอกเห็นใจเห็นในความเสียสละของผูนําทําใหไดมารวมหุนโดยที่ไมสนใจวา
กิจการจะออกมาเปนอยางไร ดังนั้น พื้นฐานทางสังคมที่มีความเห็นอกเห็นใจกันมีสวนสําคัญอยางมากที่ทําให
การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสําเร็จ
1.5 องคประกอบดานองคความรู พบวา ธุรกิจเพื่อสังคมสวนใหญอาศัยความรูที่รวมกันคิด รวมกัน
ศึกษา นับไดวา เปนนวัตกรรมการจัดการในแบบฉบับของแตละกลุม เชน กลุม ออมทรัพย รานคาชุมชน กองทุนขาวสาร
และกลุม ขยะเปนตน สวนกลุม เกษตร และการแปรรูปลวนแลวแตเปนการผสมผสานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับองคความรู
ใหมที่ไดจากการทดลองสูตรการผลิตปุยอินทรียของตนเองซึ่งถือไดวาเปนนวัตกรรมการผลิตที่เกิดจากองคความรู
ของกลุมเอง เชนเดียวกันกับการผลิตขาวแตนและขาวเกรียบนั้นอาศัยทั้งภูมิปญญาดั้งเดิมและเทคโนโลยีใหมมา
ปรับใช ในขณะทีก่ ารแปรรูปอาโวคาโดนัน้ อาศัยการไดรบั การถายทอดความรูก ารผลิตจากหนวยงานตางๆ สมํา่ เสมอ
2. สถานการณ และผลการดําเนินงานธุรกิจเพื่อสังคมในอําเภอหางดง
จากการสํารวจสถานการณธุรกิจเพื่อสังคมใน 11 ตําบลของอําเภอหางดง พบวา กลุมธุรกิจที่รวมตัวกัน
ที่มีลักษณะของธุรกิจเพื่อสังคมนั้นพบไดคอนขางนอย โดยสวนใหญเปนการรวมกลุมเพื่อใหไดสิทธิในการรับ
ความชวยเหลือจากภาครัฐ ซึง่ เปนการรวมกลุม กันแบบหลวมๆ อีกสวนเปนการรวมกลุม ทีม่ เี จาของธุรกิจเปนประธาน
สวนสมาชิกกลุมเปนเพียงลูกจาง ธุรกิจเพื่อสังคมที่ผานตามเกณฑการคัดกรองธุรกิจเพื่อสังคมมี 11 กลุมใน 7
ตําบล โดยสามารถจัดเปนหมวดหมูตามประเภทกิจการได 3 กลุม คือ 1) กลุมเกษตรและการแปรรูปการเกษตร 2)
กลุมออมทรัพยและรานคาชุมชน 3) กลุมเพื่อสิ่งแวดลอม โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ดานการสรางรายได ธุรกิจเพื่อสังคมทุกกลุมสามารถสรางรายไดจากการทํากิจกรรมของตนเอง
มีวตั ถุประสงคเพือ่ สังคมเปนหลักในทุกกลุม บางกลุม จะมีวตั ถุประสงคเพือ่ สิง่ แวดลอม เชน กลุม เพือ่ สิง่ แวดลอมและ
กลุมเกษตรและปุยอินทรียซึ่งก็เปนไปตามลักษณะเฉพาะตัวของกลุมที่ดําเนินการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม ดานการ
ตลาด ทุกกลุม มีกลุม ลูกคาเปาหมายชัดเจนและมีความตอเนือ่ ง โดยกลุม ลูกคาของทัง้ 9 กลุม จะเปนสมาชิกกลุม เอง
หรือคนในชุมชน สวนอีก 2 กลุม ซึ่งเปนกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็จะมีชองทางการจําหนายของตนเอง
โดยกลุมแปรรูปทางการเกษตรตําบลสันผักหวาน มีชองทางการจัดจําหนายในหางสรรพสินคา สวนกลุมแมบาน
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เกษตรแมขนิลเหนือตําบลบานปง มีชองทางโดยตรงจากโครงการหลวง เปนตน
ดานการจัดการทุกกลุม มีระเบียบกฎเกณฑในการปฏิบตั ติ นของคณะกรรมการและสมาชิก ตลอดจนสัดสวน
ในการแบงปนผลประโยชนใหแกสมาชิก และกิจกรรมสาธารณะประโยชนในชุมชนอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการ
มาจากผูมีสวนไดเสียโดยการคัดเลือกกันเองภายในกลุมสมาชิกตามวาระ 2-4 ป ทั้งนี้การบริหารจัดการก็มี
ความยืดหยุน ตามความเห็นของสมาชิกและตามความเหมาะสม มีเครือขายจากหนวยงานภายนอกในการหนุนเสริม
ทั้งในสวนการใหความชวยเหลือทางความรูและวิชาการ รวมถึงแหลงทุนในบางสวนจากภาคสวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานการศึกษา เปนตน
ดานกระบวนการผลิตและการใหบริการ พบวา ในสวนของการใหบริการ เชน กลุมออมทรัพย รานคาชุมชน
การขายขาว และ การใหบริการรับซื้อขยะมีความเพียงพอตอความตองการของตลาด สวนกําลังการผลิต เชน
ปุยอินทรีย และผักอินทรียอาจไมเพียงพอตอความตองการของตลาด เชน กลุมปุยอินทรียที่ตองใชระยะเวลาในการ
ผลิตนาน 3 เดือน และขาดพื้นที่ที่มีขนาดเพียงพอตอกระบวนการการผลิต และผักอินทรียที่ยังมีกําลังการผลิตนอย
ดวยขอจํากัดของพื้นที่ และแรงงานที่เปนผูสูงอายุ เปนตน อยางไรก็ตามกระบวนการใหบริการและกระบวนการผลิต
ของทุกกลุมนั้นไมไดสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม อาจจะมีบางในสวนของกลิ่นในการหมักปุยอินทรีย
แตเนื่องจากพื้นที่ในการผลิตเปนศูนยการเรียนรูที่ไมไดอยูใกลกับบานเรือนจึงไมเกิดปญหา
ดานการเงินและการบัญชี พบวา แทบทุกกลุม มีการจัดทํารายงานการเงินและบัญชีอยางเปนลายลักษณอกั ษร
จากรายงานทางการเงินสวนใหญมกี าํ ไรเพียงพอทีจ่ ะใชในการดําเนินงานและการลงทุนเพิม่ ในอนาคต มีเพียงบางกลุม
ซึ่งเปนกลุมเริ่มตนยังมีการลงทุนและมีภาระหนี้สินที่กําลังทยอยใชคืน จึงยังไมมีผลกําไรเพียงพอในรูปของตัวเงิน
แตสมาชิกก็ไดประโยชนในการใชปยุ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในราคาทีถ่ กู และบางกลุม ทีม่ พี อในการดําเนินการแตยงั คงมีนอ ยมาก
เชน ในกลุมตลาดนัดขยะตําบลนํ้าแพรเนื่องจากทางกลุมไมไดเนนการทํากําไรแตเนนดานสุขภาวะอนามัย
สุขภาพของชุมชนเปนที่ตั้ง
ดานการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจการของกลุม พบวา แทบทุกกลุมไดนําพาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช โดยบางกลุม ระบุไวเปนลายลักษณอกั ษรในวัตถุประสงคหรือในตัวโครงการของกลุม อยางชัดเจน บาง
กลุมไมไดระบุไวแตมีวิธีคิดและวิธีการดําเนินงานที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการมีนวัตกรรมหรือความรูเปนตัวขับเคลื่อนธุรกิจ พบวา ทุกกลุมมีนวัตกรรมของตนเองซึ่งลวนแตเกิด
จากการรวมคิดรวมทํา รวมแกปญหาของคนในชุมชน ซึ่งเรียกไดวาเปนนวัตกรรมทางสังคม โดยสามารถแบงออก
เปนนวัตกรรม 2 ประเภท กลาวคือ ในสวนของธุรกิจบริการ เชน ออมทรัพย รานคาชุมชน และสิ่งแวดลอม นั้นไดเกิด
นวัตกรรมการจัดการของแตละกลุม สวนธุรกิจผลิตไดเกิดนวัตกรรมในการผลิตทีผ่ สมผสานระหวางภูมปิ ญ
 ญาดัง้ เดิม
และความรูทางเทคโนโลยีใหม
ดานผลกระทบ พบวา ขอบเขตของผลกระทบทุกกลุม ยังอยูใ นกลุม สมาชิกซึง่ อยูใ นชุมชน โดยกลุม ออมทรัพย
และกลุมสิ่งแวดลอม จะเปนกลุมที่มีผลกระทบทั้งชุมชนเนื่องจากเกือบรอยเปอรเซ็นตที่เปนสมาชิกกลุม และในกลุม
ที่ประสบความสําเร็จซึ่งอยูในกลุมที่เปนตนแบบใหศึกษาดูงานไดสรางผลกระทบในระดับที่กวางขวางในระดับ
จังหวัด ประเทศ และระดับสากล
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ดานผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวา ทุกกลุมไดกอใหเกิดการลดรายจาย เพิ่มรายได และเกือบจะทุกกลุม
มีการจัดสรรผลประโยชนใหแกผมู สี ว นไดเสียอยางเทาเทียมกัน ผลกระทบทางดานสังคม พบวาทุกกลุม ไดกอ ใหเกิด
ผลกระทบทางสังคม เชน ในกลุมออมทรัพยไดเสริมสรางใหชุมชนมีวินัยในการออม และมีการใชจายอยางประหยัด
มีการวางแผนการใชจายจากการสั่งซื้อของใชตางๆ ในธุรกิจรวมซื้อ และรานคาชุมชน และมีการนําผลกําไรที่ได
ไปจัดสรรใหเปนคาตอบแทนในการทําความดีตา งๆ ในชุมชน ตลอดจนชวยเหลือสาธารณประโยชนหรือสวัสดิการอืน่ ๆ
ในชุมชน กลุม ปุย และผักอินทรียก อ ใหเกิดการลดรายจาย กลุม สิง่ แวดลอมและขยะกอใหเกิดการเสริมสรางสุขภาวะ
ของคนในชุมชน และกลุม แปรรูปทางการเกษตรไดกอ ใหเกิดการสรางงาน หรือสรางอาชีพเสริมใหแกผทู วี่ า งงานหรือ
มีรายไดนอย เปนตน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม จะพบไดในกลุมที่มีวัตถุประสงคเพื่อสิ่งแวดลอมโดยตรง เชน
กลุม สิง่ แวดลอมดานขยะ และกลุม เกษตรและปุย อินทรียท ที่ าํ ใหสงิ่ แวดลอมดีขนึ้ ชุมชนมีสขุ ภาวะทีด่ ี ระบบนิเวศนมี
ความสมบูรณ เปนตน
ดานการมุงเนนการดําเนินงานไดอยางยั่งยืนในอนาคตนั้น พบวา ทุกกลุมมีการดําเนินกิจการของตน
อยางแข็งขัน โดยกลุม ตนแบบนัน้ ก็จะมีความมัน่ คงทางการเงินมาก สามารถเปนตนแบบได มีการขยายผลไปยังธุรกิจ
เพื่อสังคมอื่นๆ ตอ และมีจํานวนสมาชิกที่มากขึ้น อีกทั้งยังมีหนวยงานตางๆใหความชวยเหลือและสนับสนุน
โดยเฉพาะกลุมที่เพิ่งจะเริ่มตน
อภิปรายผลการวิจัย
1. องคประกอบที่กอใหเกิดทุนทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในอําเภอหางดงสามารถนํา
มาวิเคราะหไดดังนี้
1.1 ความรักสามัคคี ความเอือ้ อาทร ความไวเนือ้ เชือ่ ใจกันของชุมชนและสังคมในอําเภอหางดงซึง่ ยังคง
ความเปนชุมชนชนบทที่มีประเพณี และความเชื่อที่คอยเชื่อมโยงคนใหยังรักใครสามัคคีกันอยู เปนปจจัยพื้นฐานที่
กอใหเกิดการรวมกลุมกัน เห็นปญหารวมกัน และรวมแกไขปญหารวมกัน
1.2 จิตสาธารณะ ความเสียสละ ความเห็นแตประโยชนสว นรวมของผูน าํ และการมีความรู ของผูน าํ เปน
ทุนทีส่ าํ คัญในการผลักดันใหเกิดการรวมกลุม ธุรกิจเพือ่ สังคม ทําใหกจิ การดําเนินไปไดดว ยดี ตลอดจนสามารถแกไข
ปญหาในชุมชนและสรางการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
1.3 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมภายใตบริบทของคนในชุมชน ที่กลายมาเปนนวัตกรรมทางสังคม
ในรูปแบบของนวัตกรรมการจัดการที่มาจากการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุมทุกคน ซึ่งการมีสวนรวมนั้นเริ่มตั้งแต
การวางแผน การปฏิบัติ การจัดสรรผลประโยชน การติดตามและประเมินผล
1.4 ปจจัยเครือขายสนับสนุนภายนอก เปนปจจัยเกือ้ หนุนอีกปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดธุรกิจเพือ่ สังคมในอําเภอ
หางดง ไมวา การรวมกันจัดตัง้ กลุม ธุรกิจเพือ่ สังคมขึน้ มา และการมีหนวยงานภายนอกทัง้ ในสวนภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสถาบันการศึกษา เปนตน
2. สถานการณ และผลการดําเนินงานธุรกิจเพื่อสังคมในอําเภอหางดง
เกือบครึง่ หนึง่ ของธุรกิจเพือ่ สังคมเปนการรวมกลุม ธุรกิจชุมชนทีไ่ มไดขนึ้ ทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน และ
สวนใหญจะมีลักษณะการดําเนินงานที่คลายกับรูปแบบสหกรณ กลุมธุรกิจเพื่อสังคมในอําเภอหางดงไมใชกลุม
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หัตถกรรมหรือกลุมอาชีพที่อาศัยภูมิปญญาทางดานงานชางหรืองานฝมือดังที่ไดสันนิษฐานไวแตตน
จากผลการคัดเลือกและคัดกรองกลุม เปาหมาย และการวิเคราะหโครงสรางทางธุรกิจ พบกลุม ระยะเริม่ ตน2
กําลังพัฒนา3 และ ตนแบบ4 ซึ่งกลุมที่จัดอยูในระยะเริ่มตน มี 4 กลุม ไดแก กลุมปุยอินทรียและเกษตรปลอดภัย
ตําบลบานแหวน กลุมขยะแลกนํ้ายา ตําบลหางดง และกลุมรานคาชุมชน ตําบลหางดง กลุมกําลังพัฒนา มี 3 กลุม
ไดแก กลุมปุยอินทรียตําบลหนองแกว กลุมแปรรูปอาหารเกษตรกร บานตนงิ้ว ตําบลสันผักหวาน และกลุมแมบาน
เกษตรกรแมขนิลเหนือ ตําบลบานปง กลุม ตนแบบ มี 4 กลุม ไดแก กลุม ออมทรัพยบา นไรกองขิง กลุม กองทุนขาวสาร
ตําบลหนองควาย กลุมตลาดนัดขยะ ตําบลนํ้าแพร และกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ตําบลนํ้าแพร สวนปญหาและ
ความตองการของทัง้ 3 กลุม สามารถวิเคราะหได ดังนี้ 1) กลุม ระยะเริม่ ตนมีความตองการความชวยเหลือจากภายนอก
คอนขางมาก และเปนความตองการพื้นฐานทางดานปจจัยการผลิต และเทคนิควิธีการในการผลิตและการบริหาร
จัดการ รวมถึงการตลาด เปนตน และ 2) กลุม กําลังพัฒนาเปนกลุม ซึง่ สามารถบริหารจัดการไดดว ยตนเองในระดับหนึง่
แลวแตยังมีความตองการความชวยเหลือทางดานการขยายขนาดพื้นที่การผลิต การเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย
ความตองการในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และการปรับปรุงภาพลักษณของสินคา เชน บรรจุภัณฑ แผนพับ
โฆษณาตางๆ
กลุมตนแบบเปนกลุมซึ่งสามารถดําเนินกิจการของตนในระดับดีแลว และเปนตนแบบใหกับกลุมอื่นๆ
มาศึกษาดูงานได โดยบางกลุม อาทิ กลุมออมทรัพยบานไรกองขิง กลุมกองทุนขาวสาร ตําบลหนองควายมีแนวคิด
ที่จะขยายกิจกรรมไปทําอยางอื่นตอ เชน การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน หรือ การรวมกลุมกันทําผลิตภัณฑใหมๆ
ตอไป ซึ่งเหลานี้ยังคงตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกอีก
สรุป
ถึงแมวา วิถีชีวิตของชุมชนสวนใหญในอําเภอหางดงจะเปลี่ยนไป มีการดําเนินชีวิตเฉกเชนคนในเมืองใหญ
หากแตหลายชุมชนก็ยงั คงมีสงิ่ ทีย่ ดึ โยงความสัมพันธของคนในชุมชนใหยงั คงพึง่ พาอาศัยกัน มีความเอือ้ อาทรตอกัน
ไวเนือ้ เชือ่ ใจกัน และยังสามารถรวมกลุม กันในการแกไขปญหาในชุมชนของตน มีวนิ ยั และมีการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ
ที่ตั้งไวรวมกัน สิ่งเหลานี้สืบเนื่องจากอําเภอหางดงยังคงมีทุนทางวัฒนธรรม มีความเชื่อ และประเพณีที่สืบตอกันมา
เปนพื้นฐานใหคนในชุมชนไมหางหายจากกัน และบางชุมชนเปนชุมชนขนาดเล็กซึ่งสวนใหญลวนแตเปนเครือญาติ
กัน อีกทั้งยังมีทุนปจจัยผูนําและแกนนําที่ดีมีความรู มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นประโยชนสวนรวม สามารถนําพา
กลุม ธุรกิจเพือ่ สังคมใหพฒ
ั นาและเติบโต จนบางกลุม สามารถเปนตนแบบใหแกกลุม อืน่ ๆ ได ซึง่ นอกจากทุนทางสังคม
ภายในเหลานี้แลว ทุนภายนอก เชน การรวมกลุมกันจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีทุนทางดานการบริหารจัดการที่ดี
โดยเนนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนรวมกันคิด รวมกันแกไขปญหาอุปสรรคจนกอใหเกิดเปนองคความรูใน
ระยะเริม่ ตน หมายถึง ธุรกิจเพือ่ สังคมทีเ่ พิง่ เริม่ ตนกิจการ และยังคงมีปญ
 หา ความตองการพืน้ ฐานตางๆ อีกหลายดานทีต่ อ งการความชวยเหลือ
กําลังพัฒนา หมายถึง ธุรกิจเพื่อสังคมที่ดําเนินกิจการมาไดในระยะหนึ่งแลว แตยังมีความตองการความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุง
เชน การขยายขนาดการผลิต การเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย ความตองการในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และการปรับปรุงภาพลักษณ
ของสินคา เปนตน
4
ตนแบบ หมายถึง ธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสําเร็จ ดําเนินการไปไดดวยตนเอง มีความมั่นคงทางการเงิน เปนตนแบบใหแกชุมชนอื่น
และขยายผลตอยอดได
2
3
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การบริหารจัดการในแบบฉบับของชุมชนตนเอง นอกจากนี้ทุนดานปจจัยเครือขายสนับสนุนภายนอกยังสามารถ
เอื้อใหเกิดการรวมกลุมกันจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมประสบความสําเร็จ
เอกสารอางอิง
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