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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรด้านพฤติกรรมองค์กรที่มุ่งเน้นด้านการตลาด นวัตกรรมสังคม
ทุนสังคมและความสามารถขององค์กรที่มีต่อผลการดาเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยทั้งเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคม ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยเชิงปริมาณใช้แบบสอบที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.992
และนาผลที่ได้มาขยายผลสรุปอ้างอิงผลการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและกรรมการที่ดาเนินงานในบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีทั้ง 76 จังหวัดและบริษัทที่จดทะเบียนในบัญชีวิสาหกิจเพื่อสังคมรวมวิสาหกิจที่ทาประโยชน์เพื่อสังคมทั้งสิ้น
310 ราย ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์โดยใช้สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรม
องค์กรที่มุ่งเน้นตลาด และปัจจัยทุนสังคม มีอิทธิพลต่อเป้าหมายการดาเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
และเป้าหมายทางสังคม โดยตัวแปรเหตุทั้งสองจะส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรกลางคือ ความสามารถขององค์กร ในขณะที่พบอิทธิพล
โดยตรงของตัวแปรทั้งสองต่อผลการดาเนินงานด้านสังคม และไม่พบอิทธิพลของนวัตกรรมสังคม มีต่อผลการดาเนินงานของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม สาหรับนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาลนั้น ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมเห็นว่าแรงจูงใจทางด้านภาษี
สามารถดึงดูดเงินทุนเพื่อสนับสนุนและลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคมได้มากขึ้น พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะสนับสนุนการอบรม
และให้ความรู้ด้านต่าง ๆ กับวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจาเป็นต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย
คาสาคัญ: ประเทศไทย, วิสาหกิจเพื่อสังคม, รูปแบบสมการโครงสร้าง, บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

Abstracts
This research aims to investigate the influences of institutional contexts of organizational features,
namely market-oriented behavior, social innovation and social capital on performance of social enterprises
(SEs) in Thailand, thru organization’s capability. The quantitative analysis is conducted based on information
drawn from 310 questionnaires, collected from 76 provincial Pracharath Rak Samakkee (Thailand) social
enterprises and others, which are registered in official social enterprise list. The statistical reliability of
questionnaires is 0.992. By employing a Structural Equation Model (SEM), the results demonstrate that
Market Oriented (MO) and Social Capital (SC) have causal effects on both SE performances. Moreover, the
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results also depict the importance of Organizational capability as the linkage of an influence of two abovementioned factors on economic performance. In addition, MO and SC also show direct causal effect on
social performance. On the other hand, the analysis sees no relation between Social Innovation and Social
Enterprises performance on both social and economic objectives.
Keywords: Thailand, Social Enterprise, SEM, Pracharath Rak Samakkee

บทนา
วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นองค์กรวิสาหกิจที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือภาคเอกชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่ไม่หวังผล
กาไร ซึ่งแต่เดิมที่เคยเป็นผู้ให้ฝ่ายเดียว โดยผู้รับไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และบ่อยครั้งที่ผู้ให้ไม่อาจหาเงินทุนเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงการที่องค์กรเหล่านี้ช่วยเหลือไม่มีความยั่งยืนในระยะยาว ดั งนั้น วิสาหกิจเพื่อสังคมจึง
พัฒนาขึ้นมาเพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนในมุมมองของธุรกิจกับผลตอบแทนด้านสังคมหรือปัญหาอื่น ๆ ของ
สังคม โดยการสร้างผลตอบแทนทางสังคมผ่านรูปแบบการบริหารจัดการของธุรกิจและผลประโยชน์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นนากลับไป
ทาประโยชน์แก่สังคม ที่สาคัญคือกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโครงการด้วย ซึ่งรูปแบบการดาเนินงาน
แบบนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถทางานได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และทาให้การช่วยเหลือการแก้ปัญหาสังคมมีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืน (Kickul et al. 2012) จากรูปแบบองค์กรที่ทาประโยชน์แก่สังคมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมนี้ ทาให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
และร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
ทางสังคมเป็นเป้าหมายหลัก ในขณะเดียวกันวิสาหกิจเพื่อสังคมจะต้องมีศักยภาพทางการเงินที่จะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง
โดยการหาผลกาไรซึ่งกาไรส่วนใหญ่เหล่านี้จะถูกนาไปลงทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป (gnews.apps.go.th, 2019: Online)
อย่างไรก็ตามในช่วง 2 ปี (พ.ศ. 2561-2562) ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับภาคเอกชนดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อ
สังคมโดยการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจากัดในแต่ละจังหวัดโดยรัฐและเอกชนร่วมกันเป็นเจ้าของ บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัดต่าง ๆ จะเลือกดาเนินงานโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบธุรกิจจังหวัดละหนึ่งโครงการ โดยโครงการนั้น ๆ ต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาทางสังคมของชุมชนเป้าหมาย อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน การวาง
ระบบตลาดหรือการแปรรูปสินค้า ฯลฯ โดยมีคณะกรรมการประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเป็นผู้บริหารและมีผู้จัดการบริษัทฯ
เป็นผู้ดาเนินการ วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยในรูปแบบของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจึงยังเป็นสิ่งใหม่สาหรับประเทศ
ไทย จากการศึกษางานวิจัยของต่างประเทศ (Moon and Koh, 2015) พบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายของวิสาหกิจ
เพื่อสังคมขึ้นอยู่กับความพอใจที่มีต่อคุณค่าของงาน และความสามารถของการเป็นผู้ประกอบการของผู้บริหาร ในขณะที่
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หรือกาไรไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้นปัญหาของวิสาหกิจเพื่อสังคมในการอยู่รอดใน
ระยะยาวยังคงเป็นเรื่องที่กดดันผู้บริหาร และมักก่อให้เกิดความเครียดในองค์การ (organizing tension) เนื่องจากบุคคลที่เข้า
มาดาเนินการมาจากต่างกลุ่มกัน มีจุดมุ่งหมายในการแสวงหากาไร หรือความมุ่งมั่นในปรัชญาขององค์การที่ไม่แสวงหากาไร
และตอบสนองความต้องการของสังคมแตกต่างกัน ซึ่งบ่อยครั้งสร้างความสับสนและขัดแย้งในการดาเนินงานในการกาหนด
แนวทางปฏิบัติ (Gonin et al., 2012) นอกจากนั้นรูปแบบการบริหารขององค์การตามแนวของบริษัทประชารัฐฯ
ที่มีคณะกรรมการบริหารหากยังติดกับการบริหารแบบควบคุมหรือรวมศูนย์ (Agency Oriented) ไม่ใช้การบริหารแบบ
ระดมความคิดและความร่วมมือแล้ว (Stewardship Oriented) มักมีผลทางลบต่อผลประกอบการทางการเงิน และ
ผลตอบแทนทางสังคม (Bacq, Janssen and Kickul , 2011) อีกทั้งรูปแบบของการดาเนินงานที่ต้องเอื้อผลประโยชน์ทั้ง
ทางด้านสังคมและการเงินไปพร้อมๆ กัน จาเป็นที่จะต้องสร้างกลยุทธ์และจัดการองค์การด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ลูกค้าและเพิ่มความสามารถในการทากาไร (Modi, 2012) ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังท้าท้ายวิสาหกิจเพื่อสังคมในรู ปแบบของบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี เนื่องจากการดาเนินงาน ตามแนวทางนี้ในประเทศไทยยังมีข้อจากัดหลายประการ ตั้งแต่ความเข้าใจ
ของผู้ที่จะร่วมลงทุน ความตระหนักในความสาคัญและการบริหารภายในองค์กรเพราะหลายวิสาหกิจปรับ เปลี่ยนตัวเอง
จากมูลนิธิหรือหน่วย CSR (Corporate Social Responsibility) ของบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่รัฐและเอกชนร่วม
ตั้งขึ้นตามนโยบายยังมีระยะเวลาที่ดาเนินงานเพียง 1-2 ปี และยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษามากนักในประเทศไทย การศึกษาถึง
ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การของวิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั งคมในประเทศไทยจึ งนั บ ว่ า มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การก าหนด
แนวนโยบายเพื่อสนับสนุนการก่อตั้งและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้แก่
ปัจจัยการมุ่งเน้นตลาด นวัตกรรมสังคม ทุนสังคม ความสามารถองค์กร ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคมใน
ประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
2. เสนอแนะแนวทางในการออกแบบมาตรการเชิงนโยบายโดยเฉพาะบทบาทภาครัฐทีเ่ หมาะสม สาหรับการ
ดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

แนวคิด ทฤษฎี และข้อสมมติฐาน
ปัจจัยสังเกตได้ที่เป็นตัวแปรต้นนั้น ได้แก่ การมุ่งเน้นตลาด นวัตกรรมสังคม ทุนสังคม โดยมีความสามารถองค์กร
เป็นตั วแปรกลางที่จะเชื่อ มผลจากตัว แปรสามตั ว คือ ตัวแปรต้นต่ อตัว แปรสุ ดท้า ย ได้ แก่เป้ าหมายด้า นเศรษฐกิ จ และ
เป้าหมายด้านสังคม โดยตัวแปรการมุ่งเน้นตลาด (Market Orientation) เช่น การกาหนดลูกค้าเป้าหมาย การตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว การจัดการภายในองค์กรที่มุ่งเน้นการแข่งขันและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและมีกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายต่อตลาดอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญสาหรับทุกองค์กรไม่ว่า
รูปแบบใดที่อยู่ในสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจที่จะต้องสามารถแข่งขันได้ (Kopp, 2019: Online) ซึ่งความสามารถ
ในการแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่จะทาให้ธุรกิจเติบโตจาเป็นต้องมีการจัดวางแนวทางการมุ่งเน้น
ตลาด รวมทั้งคุณภาพการให้บริการช่วยเพิ่มคุณค่าการบริหารจัดการในองค์กร จะช่วยขยายผลทางธุรกิจในบริบทของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ และการมุ่งเน้นตลาดสามารถช่วยส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Modi, 2012)
ในขณะทีต่ ัวแปรนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) อาทิ การจัดการที่มีความเข้าใจในความท้าทายของ
สังคม กิจกรรมที่มีส่วนร่วมของทุกส่วน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานใหม่ ๆ กิจกรรมบริการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้รับ
การพัฒนาและดาเนินการผ่านองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักด้านสังคม ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ของวิสาหกิจเพื่อสังคม (Harazin and Kosi, 2013), (Jones, 2013) นอกจากนี้ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและวางแผนของกลุ่มเป้าหมายจะส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อการทางานหน่วยงานเพื่อสังคม (Wronka, 2013)
สาหรับตัวแปรทุนสังคม (Social Capital) หมายรวมถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนกับวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งใน
รูปแบบของเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงสถาบัน หรือความสัมพันธ์เครือญาติ ประเพณี วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมระหว่างบุคคล
และระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมหรือวิถีชีวิตของชุมชนนั้นที่มีผลต่อการดาเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมร่วมกัน (Stam et al., 2014) สังคมใดก็ตามที่มีการสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม
จะมีการยกระดับความเป็นชุมชนได้ดีกว่าชุมชนที่ไม่มีความร่วมมือกันทางานและไว้วางใจกัน (Bhatt and Altinay, 2013)
ส่วนความสามารถขององค์กร (Organizational Capabilities) จะใช้เป็นตัวแปรกลางที่เชื่อมปัจจัยเหตุทั้งสามข้างต้นกับ
ตัวแปรผล คือ เป้าหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ จะทาให้องค์กรต้องมีการปรับตัวขององค์กรไม่ว่าการ
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มีนโยบายที่ชัดเจน พนักงานตั้งใจในการทางาน มีความซื่อสัตย์ ความรู้ทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งความเป็น
ธรรมในการทางาน ค่าตอบแทน พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ยุทธศาสตร์และการบริหารลูกค้า (Cacciolatti and Lee, 2016) นอกจากนี้
Santos และ Brito พบว่าการจัดการโครงสร้างขององค์กรแบบ M-Form (Multidivisional form) ที่มุ่งเน้นเป้าหมายองค์กรเน้น
ผลลัพธ์มีระบบการผลิตหรือการดาเนินงานที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้ต้นทุนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้ง โครงสร้างองค์กรแบบนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลประกอบการทางธุรกิจและกาไรขององค์กร (Santos and Brito, 2012)
อย่างไรก็ตามตัวแปรที่นามาใช้ในกรอบการศึกษาครั้งนี้ เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถสังเกตได้ (Unobservable
Variables หรือ Latent) แต่เพื่อให้สามารถวัดออกมาได้ในเชิงปริมาณ ตัวแปรเหล่านี้จะถูกถอดตัวแปรแฝงที่อยู่ภายในตัว
แปรเหล่านี้ออกมา โดยมีคุณสมบัติที่สาคัญคือสามารถสังเกตและวัดได้ (Measurable)
โดยในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ร ายละเอี ย ดของตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาในกรอบแนวคิ ด การวิ เ คราะห์ ต ามวิ ธี ก าร
Structural Equation Model และความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในกรอบแนวคิดที่ดัดแปลงจาก (Bacq, Janssen and
Kickulม 2011) และแนวคิดจากบทความต่าง ๆ ข้างต้น ซึ่งผู้เขียนสามารถสรุปออกมาได้ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั (เพชรนภา, 2563)

วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฏีและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับปรุง
ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบจานวน 5 ท่าน ตลอดจนนาแบบสอบถามไปทดสอบความ
เชื่อมั่นจานวน 30 ชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.992
สาหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารบริษัทประชารัฐทุกจังหวัดในประเทศไทย 76 ราย ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งวิสาหกิจที่ทางานเพื่อสังคม
รวม 310 รายและกลุ่มตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ความคาดหวังของผู้บริหารภายใต้โครงการประชารัฐฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบการเพื่อสังคมจานวน 5 ภาค 16 จังหวัดรวม 18 ราย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ โทรศัพท์เพื่อขอความอนุเคราะห์ก่อนเดินทางเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง และส่ง
แบบสอบถามทั้งทางไปรษณีย์ จานวน 400 ชุด ได้รับการตอบกลับจานวน 324 ชุด คิดเป็นอัตราร้อยละ 81 ซึ่งอยู่ในระดับ
ทีย่ อมรับได้ (Kyriazos, 2018)

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ค่าทางสถิติของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ความเบ้ และความโด่งของตัวแปรสาคัญ
ตัวแปร
ปัจจัยด้านความมุ่งเน้นทางการตลาด
1.1 การกาหนดลูกค้าเป้าหมาย
1.2 การวางแนวทางคู่แข่ง
1.3 การประสานการทางาน
ปัจจัยด้านนวัตกรรมสังคม
2.1 แนวคิดและความเข้าใจ
2.2 ความท้าทายในการแก้ไขสังคม
2.3 ข้อจากัดทรัพยากรและความสามารถ
2.4 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
2.5 ผู้มสี ่วนร่วม เครือข่าย และการกากับดูแล
ปัจจัยด้านทุนสังคม
3.1 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง
3.2 การเป็นสมาชิกกลุม่ สังคมต่าง ๆ
3.3 ความไว้วางใจระหว่างสมาชิก
3.4 ความน่าเชื่อถือและเท่าเทียมกัน
ปัจจัยด้านความสามารถองค์กร
4.1 ความเป็นธรรมในการทางาน
4.2 นโยบายและวิสัยทัศน์ชัดเจน
4.3 พฤติกรรมเจ้าหน้าที่
ปัจจัยด้านความสาเร็จทางเศรษฐกิจและสังคม
5.1 การเพิ่มรายได้และจ้างงาน
5.2 ขยายทุนและกิจการ
5.3 โอกาสทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
5.4 โอกาสทางสังคม
5.5 สิ่งแวดล้อม
ที่มา การคานวณ (Martella et al., 2013)

ค่าเฉลี่ย

ค่าสถิติ
ความเบ้

ความโด่ง

4.1553
3.9363
4.1327

-0.888
-0.611
-0.764

4.519
-0.004
0.343

4.2078
4.0723
4.2556
4.1489
4.0119

-0.706
-0.685
-0.626
-0.820
-0.537

0.161
0.293
-0.086
1.021
-0.469

4.1111
4.0658
4.1295
4.1295

-0.616
-0.477
-0.568
-0.568

0.399
0.002
-0.159
-0.159

4.1262
4.1726
4.2212

-0.574
-0.836
-0.6937

0.3176
0.7933
0.446

4.2233
4.0631
4.1348
4.0431
4.1472

-0.7143
-0.6767
-0.463
-0.637
-0.7945

0.063
0.4787
-0.006
0.593
1.0085
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การปรับรูปแบบที่เหมาะสมในการศึกษา ผู้วิจัยได้ปรับรูปแบบที่ศึกษาตามแนวทางข้างต้น ซึ่งการทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล
(Model Fit) เพื่อชี้ว่าโมเดลมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้ค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของโมเดล ซึ่งผลการวิเคราะห์ของการ
ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ค่าสถิติที่มีความนิยมใช้กันทั่วไป ซึ่ง
ผลการทดสอบพบว่ารูปแบบดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ดังกล่าว ซึ่ง ค่าสถิติการ
ทดสอบความเชื่อมั่นความเหมาะสมของรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าสถิติความเหมาะสมของรูปแบบการศึกษาที่ใช้ในการศึกษา
ค่าสถิติ
Chi-Square Probability (MIN-p)
Relative Chi-Square (CMIN/df)
Goodness of Fit (GFI)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
Comparative Fit Index (CFI)
Tucker-Lewis Index (TLI)
Normed Fit Index (NFI)

ผลการปรับรูปแบบ
P = 0.105*
1.151*
0.95*
0.022*
0.995*
0.993*
0.962*

หมายเหตุ ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
ที่มา การคานวณ (Kline, 2011)

ภาพที่ 2 การคานวณรูปแบบ Structural Equation Model
ที่มา การคานวณ (Kline, 2011)
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ผลการวิเคราะห์จากโมเดลที่คานวณข้างต้นพอสรุปได้ว่า ตัวแปรเหตุที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคมนั้นมีเพียงสองตัวแปร คือ การดาเนินงานที่มุ่งเน้นทางการตลาดและทุนทางสังคม ยังพบว่าผลการดาเนินงานของ
วิสาหกิจเพื่อสังคมในเป้าหมายด้านสังคมนั้น ได้รับมาจากอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ทั้งหมดของตัวแปรต้น โดยไม่
ผ่านตัวแปรกลาง คือความมีประสิทธิภาพขององค์กรแต่อย่างใด ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์และข้อสังเกต
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยนั้นยังอยู่ใน
ระยะเริ่มต้น ความเข้าใจในการดาเนินงานแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ตอ้ งมุ่งเน้นการทาธุรกิจควบคู่กับการช่วยเหลือหรือตอบ
โจทย์ทางสังคมยังมีน้อย หลายวิสาหกิจเพื่อสังคมมีการดัดแปลงหรือพัฒนามาจากมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคม นอกจากนี้
บางวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ผัน ตัวเองออกมาจากหน่วยงานด้าน CSR ของบริษัทขนาดใหญ่และทุนดาเนินงานได้รับ การ
สนับสนุนจากองค์การเดิม ทาให้ไม่มีความสนใจหรือมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ กรเพื่อแข่งขันและหาเงินทุนเอง ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของวิสาหกิจนั้น ๆ ผู้บริหารของวิสาหกิจนั้นเลยมุ่งมั่นต่อจุดมุ่งหมายสุดท้ายคือเป้าหมายเพื่อสังคมเป็นสาคัญ
โดยมองข้ามการพัฒนาความสามารถขององค์กรเพื่อเป็นสื่อกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดทฤษฎีของวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ทาให้โดยตัวแปรเป้าหมายการดาเนินงานด้านสังคม ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากตัวแปรต้น คือการมุ่งเน้นการตลาด
เท่ากับ 0.261 ในขณะที่ตัวแปรต้น คือทุนสังคมมีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดาเนินงานด้านสังคม เท่ากับ 0.619 รวมเป็น
อิทธิพลทีผ่ ลการดาเนินงานด้านสังคมได้รับจากสองตัวแปรต้น ทั้งหมดเท่ากับ 0.880
สาหรับผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจนั้น พบว่าอิทธิพลของตัวแปรด้านทุนทางสังคมและลักษณะการดาเนินงาน
ที่มุ่งเน้นทางการตลาดนั้นมีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ โดยตัวแปรทุนทางสังคมจะมีอิทธิพลต่อเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม มีอิทธิพลรวมทั้งหมดเท่ากับ 0.824 เป็นอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) ผ่านตัว
แปรความสามารถองค์กร เท่ากับ 0.251 และเป็นอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) เท่ากับ 0.573 ในขณะที่ตัวแปรการ
ดาเนินงานแบบมุ่งเน้นการตลาดมีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการดาเนินการตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจนั้นเป็นการส่งผ่าน
ความสามารถองค์กรก่อน โดยมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถองค์กรเท่ากับ 0.241 และนอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์
ทางอ้อมกับความสาเร็จของเป้าหมายทางเศรษฐกิจเท่ากับ 0.084 ทั้งนี้เป็นเพราะการดาเนินงานที่ให้ความสาคัญกับการ
แข่งขันของคู่แข่งและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั้น ต้องมีการพัฒนากลยุทธ์การดาเนินงานที่เหมาะสมและมีผลิตภัณฑ์
ที่ผู้บริโภคต้องการและพอใจ รวมทั้งต้องมีการดาเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งผล
ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับหลายการศึกษา อาทิ (Liu, Takeda and Ko, 2014) และการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มองว่าการทางานที่มุ่งเน้นการดาเนินงานแบบธุรกิจหากมีการวางแผน
ธุรกิจที่ดี มีการติดตามเปลี่ยนแปลงพัฒนาตามแนวโน้มตลาด รวมทั้งการดูแลลูกค้า การบริหารการแข่งขันและการศึกษา
คู่แข่งนั้น ส่งผลต่อการมีประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรที่ดีต่อผลการดาเนินงานด้านธุรกิจ อย่างไรก็ตามความสามารถ
ขององค์กรทีไ่ ด้รับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเหตุสองตัวแปร คือ ตัวแปรการมุ่งเน้นตลาดและตัวแปรทุนทางสังคม เท่ากับ
0.241 และ 0.721 ตามลาดับนั้น ทาให้สามารถมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามคือผลการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจเท่ากับ 0.348
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ตารางที่ 3 การแสดงผลวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรงอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมระหว่างตัวแปร
ตัวแปรเหตุ
ตัวแปรตาม
อิทธิพล
การมุ่งเน้น
นวัตกรรมทาง
ทุนทางสังคม
ทางการตลาด
สังคม
ความสามารถองค์กร
ทางตรง
0.241
0.721
(Organizational
ทางอ้อม
Capability)
รวม
0.241
0.721
ผลการดาเนินงานด้าน ทางตรง
0.573
เศรษฐกิจ (Economic ทางอ้อม
0.084
0.251
Performance)
รวม
0.084
0.824
ผลการดาเนินงานด้าน ทางตรง
0.261
0.619
สังคม (Social
ทางอ้อม
Performance)
รวม
0.261
0.619
ที่มา การคานวณ (Kline, 2011)

ความสามารถ
องค์กร
0.348
0.348
-

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าปัจจัยนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) ไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามทั้งสอง
ตัวแปร รวมทั้งไม่มีอิทธิพลต่อตัวแปรกลางอย่างความสามารถขององค์กร ผลดังกล่าวนี้อาจจะอธิบายได้ว่าในปัจจุบัน
วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ดังนั้นการประยุกต์ใช้การจัดการด้านสังคมแบบใหม่ ๆ เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการดาเนินงานโดยมุ่งเป้าหมายผสมผสานทั้งด้านธุรกิจและด้านสังคมยังมีไม่มากนัก หลายวิสาหกิจเพื่อสังคม
ในประเทศไทยผู้ดาเนินงานส่วนมากมาจากงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น CSR หรือ
มูลนิธแิ ละองค์กรที่ไม่หวังผลกาไรอาจมีประสบการณ์ด้านธุรกิจไม่มาก ทาให้การนานวัตกรรมทางสังคมมาใช้ในวิสาหกิจที่
ตั้งขึ้นเพื่อสองวัตถุประสงค์พร้อมกันได้ไม่มีประสิทธิภาพ หลายวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ความสาคัญกับเป้าหมายทางสังคม
มากกว่าด้านอื่นๆ และดาเนินงานตามแนวทางที่มีความเข้าใจเดิม ๆ ที่ดาเนินการอยู่โดยไม่ได้มองถึงการนานวัตกรรมทาง
สังคมมาใช้ให้ได้อย่างกลมกลืนกับการดาเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจ ด้วย รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมาจากบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีที่การจัดตั้งบริษัทเป็นลักษณะการทางานในเชิงระบบราชการและผู้บริหารหรือกรรมการมาจาก
หน่วยงานของรัฐในจังหวัด ไม่ได้เข้ามาร่วมบริหารแบบสมัครใจ ผู้บริหารไม่ได้มีส่วนได้เสียกับวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยตรง
รวมทั้งไม่มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการเพื่อสังคม หลายคนเป็นข้าราชการหลายคนเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาร่วมในนาม
กลุ่มหรือสมาคมและหลายคนเป็นผู้ทางานด้านสังคมหรือการกุศลล้วน ๆ ซึ่งแทบจะไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ ทาให้ไม่มี
ผู้ที่สามารถทางานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่แท้จริ งในองค์ประกอบของคณะกรรมการในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัด
ต่างๆ จึงทาให้การวางแผนในการดาเนินงานค่อนข้างมีความขัดแย้งสูงในคณะกรรมการบริหารด้วยกันเอง
การดาเนินงานที่เกี่ยวกับกลไกทางสังคมนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและอาศัยระยะเวลาในการดาเนินงานร วมทั้ง
เกี่ยวข้องกับคนจานวนมากหลากหลายกลุ่มในชุมชนและแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการที่หลากหลาย การสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมระเบียบรูปแบบการดาเนินชีวิตของชุมชนหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงความคิด
และค่านิยมของผู้เกี่ยวข้องหรือการเปลี่ยนบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง (Graduate School of Stanford
Business, 2019: Online) ซึ่ งเป็ น สิ่ งที่ ย ากและใช้ เวลานานในการท าความเข้ า ใจกั บ ผู้เ กี่ ยวข้ อ งทั้ งหมด ส่งผลท าให้
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่อาจไม่มีความชานาญด้านนี้มากนักจึงไม่อยากเข้าไปดาเนินการเปลี่ยนแปลง
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในประเทศไทยนั้นวิสาหกิจเพื่อสังคมพึ่งจะเริ่มต้นทาให้มีผู้เข้าใจในกระบวนการดาเนินงานในวิสาหกิจประเภทนี้
มีน้อย สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนจากรัฐและเอกชนยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้นแนวนโยบายในการพัฒนาวิสาหกิจ
เพื่อสังคมที่รัฐจะให้การสนับสนุนผ่านมาตรการต่าง ๆ มีดังนี้
1) สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับการลงทุนวิสาหกิจเพื่อสังคม การสร้างแรงจูงใจผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนแห่งประเทศไทยโดยกาหนดประเภทลักษณะการดาเนินงานและสาขาธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยให้ได้การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี รวมทั้งสิทธิประโยชน์พิเศษ
ด้านภาษีเพิ่มมากขึ้นสาหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่นากาไรจากการประกอบการมาลงทุนเพิ่มในวิสาหกิจเพื่อสังคมนั้น ๆ
2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม สาหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้ง
หรือสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถได้รับการลดหย่อนภาษี โดยสามารถนามาหักเป็นรายจ่ายของ
บริษัทตามจานวนที่ลงทุนจริง รวมทั้งสามารถหักรายจ่ายเงินที่มอบให้หรือทรัพย์สินที่ โอนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมนาไปใช้ใน
กิจการหรือใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม
3) การจัดตั้งระบบสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม กาหนดให้มีหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงสร้างระบบการ
สนับสนุนและสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการลงทุนพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม หน่วยงานนี้มีความสามารถและศักยภาพใน
การประสานงานกับหลายหน่ วยงานได้ รวมทั้งการจัดตั้ง ศูนย์บ่ม เพาะวิ สาหกิจ เพื่อสังคม หน่ วยงานเหล่านี้ ควรมีขี ด
ความสามารถสูงมีประสบการณ์หรือองค์ความรู้ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นลักษณะ
เครือข่ายทั้งในส่วนกลางและระดับท้องถิ่น
4) การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อ
สังคมใหม่ (Startup) ผ่านระบบบ่มเพาะ โดยรูปแบบการสนับสนุนด้านความรู้ เงินให้เปล่าและการให้ทุนแบบมีเงื่อนไข
หรือการจัดทาระบบสินเชื่อพิเศษที่รัฐเคยดาเนินการให้กับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมทั่วไป เพื่อทาให้เกิดเงินทุน
หมุนเวียนหรือการลงทุนใหม่
5) การสร้างความตระหนักในการบริโภคสินค้าวิสาหกิจเพื่อสังคม กาหนดให้มีเครื่องหมายของวิสาหกิจเพื่อสังคม
ที่ผู้บริโภคสามารถเห็นได้ชัด รวมทั้งการรณรงค์การซื้อสินค้าเพื่อสังคมเพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมผ่านการอุดหนุนหรือซื้อสินค้าเพื่อ ช่วยเหลือสังคม (Social Product) นอกจากนี้ควรกาหนดระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐให้นาเอาผลประโยชน์หรือความคุ้มค่าทางสังคมมาพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาครั้งแรก ที่มีการมองถึงปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จของวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจที่ทาประโยชน์เพื่อสังคมและภาคเอกชนอื่น ๆ ในประเทศไทย ทาให้มองเห็นถึงความสาคัญ
ของปัจจัยต่าง ๆ อุปสรรคในการดาเนินงานและผลการดาเนิน งานของวิสาหกิจดังกล่าว ซึ่งนามาเป็นข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบายข้างต้น รวมทั้งข้อเสนอแนะในการทาวิจัยเชิงลึกในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน จาเป็นต้องศึกษากลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตลาดเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย และปรั บ ระบบการบริ หารงานที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อตอบสนองเป้ าหมายทั้ งด้ า นเศรษฐกิ จและด้ า นสั งคม
โดยเฉพาะปัจจัยด้านบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์และเข้าใจในเป้าหมายทั้งสองด้านพร้อม ๆ กัน
2) การศึกษารูปแบบของสิทธิประโยชน์ทางภาษี และแรงจูงใจสาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ตลอดจนผู้ ที่ ให้การสนับสนุนในการระดมทุ นให้กับผู้ ป ระกอบการเพื่อสังคม เพื่อเป็น แรงจูงใจและเอื้อต่ อ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม
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