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บทคัดยอ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหองคประกอบ 4 ดานท่ีกอใหเกิดทุนทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนา            
กลุมธุรกิจเพ่ือสังคมในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และเพ่ือสํารวจสถานการณของธุรกิจเพ่ือสังคม และวิเคราะห
ผลการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือสังคม ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และ
การสังเกตแบบมีสวนรวมจากกลุมตวัอยางผูนาํชมุชน คณะกรรมการหมูบาน และผูนาํและคณะกรรมการกลุมวสิาหกิจ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  จากการศึกษาพบวาทุนทางสังคมที่สําคัญท่ีกอใหเกิดธุรกิจ              
เพ่ือสังคม ไดแก 1) ทุนทางวัฒนธรรม ที่มีความไวเน้ือเช่ือใจกันในชุมชนเปนพ้ืนฐาน  2) ทุนทางดานผูนํา ที่มีความรู 
มคีวามเสียสละ และจิตสาธารณะเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนท่ีตัง้  3) ทนุทางดานการบริหารจดัการแบบมีสวนรวม
ภายใตบริบทของคนในชุมชน ที่กลายมาเปนนวัตกรรมทางสังคมในรูปแบบของนวัตกรรมการจัดการท่ีมาจากการ       
มีสวนรวมของสมาชิกในกลุมทุกคน 4) ทุนทางดานปจจัยเครือขายสนับสนุนภายนอก อันไดแกหนวยงานภาครัฐ 
องคการปกครองสวนทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาเปนตน จากทุนทางสังคมทั้ง 4 ดานดังกลาวไดกอใหเกิด               
กลุมธุรกิจเพ่ือสังคมโดยสามารถจัดเปนหมวดหมูตามประเภทกิจการได 3 กลุม ไดแก 1) กลุมเกษตรและการแปรรูป
การเกษตร 2) กลุมออมทรัพย และรานคาชุมชน 3) กลุมสิ่งแวดลอม  จากการวิเคราะหตามโครงสรางกลุมธุรกิจ       
เพ่ือสงัคม พบกลุมระยะเร่ิมตน กลุมกาํลังพัฒนา และกลุมตนแบบ โดยกลุมระยะเร่ิมตนยังมปีญหา และความตองการ
ขัน้พ้ืนฐานคอนขางมาก  สวนกลุมกําลังพัฒนา นัน้มคีวามตองการในการขยายและปรับปรุงกิจการ และกลุมตนแบบ
เปนกลุมซึง่สามารถดําเนินกิจการของตนในระดับดแีลว และเปนตนแบบใหกับกลุมอืน่ได มคีวามตองการตอยอดไป
สูกิจการอื่นตอไป  ดังน้ันการสงเสริมใหเกิดธุรกิจเพ่ือสังคมควรสงเสริมสนับสนุนใหเกิดทุนทางสังคมทั้ง 4 ดาน           
อันเปนตนทุนท่ีสําคัญในการพัฒนาธุรกิจเพ่ือสังคมตอไป

คําสําคัญ
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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.
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บทนํา     
  การพัฒนาประเทศใหย่ังยืนไดนั้น ไมอาจอาศัยความเจริญทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียวเปนตัวชี้วัด                  
ดังจะเห็นไดจากความลมเหลวของระบบทุนนิยมที่ผานมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนบทพิสูจน หากแตตองอาศัย
ความเจรญิทางดานสงัคม และสิง่แวดลอม ควบคูไปดวยจึงจะนบัไดวาเปนการพัฒนาทีย่ั่งยืนไดอยางแทจรงิ  “กิจการ
เพ่ือสังคม (Social Enterprise)”  เปนแนวคิดใหมในประเทศไทย เปนแนวคิดในการจัดต้ังองคกรเพ่ือพัฒนาหรือ     
แกไขปญหาเศรษฐกิจ สงัคม หรอืสิง่แวดลอมเปนหลักมากกวาการคิดถงึผลกําไรเหมือนธุรกิจกระแสหลักท่ัวไป  กิจการเพ่ือ
สงัคมมทีัง้รปูแบบทีไ่มแสวงหาผลกําไร และแสวงหาผลกําไร ซึง่ในรูปแบบหลังน้ีเรียกวา “ธุรกิจเพ่ือสงัคม (Social Business 
Ventures)” ซึ่งเปนกิจการแสวงหากําไร แตมีเปาหมายทางสังคมเปนหลัก (เอคคิงตัน และ ฮารติแกน, 2552, 71)  
  จากปรากฏการณการเกิดขึน้ของธุรกิจเพ่ือสงัคมนี ้นบัเปนจุดเปล่ียนทางสังคมธรุกิจ เพราะนอกจากจะเปน
องคกรท่ีตั้งขึ้นโดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดลอมเปนหลักแลว ยังสามารถ
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ชวยแกปญหาและพัฒนาประเทศไดโดยไมตองรอหนวยงานอ่ืนมาใหการชวยเหลือ นอกจากนี้ธุรกิจเพื่อสังคมยัง
สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไดไมแพธุรกิจกระแสหลัก วลัยพร วาจาวุทธ  และคนอ่ืน ๆ (2553, 
10-11) ไดยกตัวอยางประเทศองักฤษทีกิ่จการเพือ่สงัคมประสบความสาํเร็จเปนอยางมาก โดยมกิีจการเพ่ือสังคมกวา 
62,000 แหง ครอบคลุมทั้งทางดานสุขภาพ พลังงาน การศึกษา สิ่งแวดลอม  สวัสดิการสังคม เปนตน มีมูลคาการ
ประกอบการรวมมากกวา 1.4 ลานลานบาทและมีการจางงานในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดคิดเปนรอยละ 5  สําหรับ
ประเทศไทยไดมีการดําเนินธุรกิจในลักษณะน้ีบางแลว แตยังไมแพรหลาย เพราะยังขาดการสนับสนุนหลายดาน 
อยางไรก็ตามไดมหีนวยงานตางๆ เร่ิมมองเหน็ความสําคัญของกิจการเพ่ือสงัคมและเร่ิมใหการสนับสนนุมากข้ึนเปน
ลาํดบั เชน สาํนักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) ทีร่วมผลกัดันและขบัเคลือ่นงานกจิการเพ่ือสงัคม
รวมกับหลายภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ตลอดจนสื่อมวลชน โดยเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2553 
นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคมขึ้นเพ่ือสงเสริม             
ใหมีการพัฒนากิจการเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 ตอป ภายในเวลา 5 ป 
   ทั้งน้ี กิจการเพ่ือสังคมจะประสบความสําเร็จได จําเปนจะตองอาศัยคานงัด1  ที่จะนําพากิจการดําเนินไปได
ตามเปาประสงค โดยเฉพาะทุนทางสังคมนับเปนตนทุนที่สําคัญซึ่งเปนที่ยอมรับขององคกรพัฒนาระหวางประเทศ
ตาง ๆ เชน ธนาคารโลก องคกรความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ตางก็ตระหนักในคุณคาของ        
ทุนทางสังคมวา มีความสําคัญอยางยิ่งตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาท่ีย่ังยืนอันนําไปสูความผาสุก     
ของคนในชาติ โดยเฉพาะ OECD พิจารณาวาการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดจากทุน 4 ประเภท ไดแก ทุนทางกายภาพ 
ทุนทางการเงิน ทุนมนุษย และทุนทางสังคม ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของปจจัยท้ัง 4 ทุนดังกลาว พบวา      
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนเปนผลมาจากปจจัยดานทุนมนุษยและทุนทางสังคมถึง 4 สวน ขณะท่ีเกิดจาก           
ทุนทางกายภาพและทุนทางการเงินเพียง 2 สวนเทาน้ัน (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548) 
  ในประเทศไทยเอง มตีวัอยางมากมายทีแ่สดงใหเห็นวา ทนุทางสงัคมโดยเฉพาะการรวมกลุมหรอืรวมตวักัน
จัดสรรทรัพยากรกันเองของคนในชุมชนที่มีความไวเน้ือเชื่อใจกัน สามารถทําใหพวกเขาไดรับผลประโยชน                    
ทางเศรษฐกิจหลายอยาง เชน การต้ังกลุมออมทรัพยเพ่ือเปนแหลงเงินทุน การรวมตัวเพ่ือจัดสรรทรัพยากรน้ํา                
ปา ที่ดินสาธารณะของชุมชน กลุมเกษตรกรรมทางเลือกตางๆ เปนตน ย่ิงกลุมหรือเครือขายเหลาน้ีสามารถเช่ือมกับ
กลุมอื่นๆ นอกชุมชนอยางหลากหลายแลว ทุนทางสังคมก็จะย่ิงขยายวงมากข้ึนเทาน้ัน (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548) 
  หางดงเปนอาํเภอท่ีมคีวามเปนเมืองใกลเคียงกับตวัเมืองเชียงใหม  และมีชือ่เสียงในงานหัตถกรรม งานฝมอื 
เชน จักสาน แกะสลัก เคร่ืองปนดินเผา เปนตน  มีหมูบานถวายเปนแหลงรวมงานหัตถศิลป แตการทําธุรกิจดังกลาว
เปนลักษณะการจางงานของธุรกิจสวนบุคคลซึ่งสวนใหญเจาของธุรกิจเปนชาวตางประเทศ และเม่ือเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศสงผลใหกิจการตางๆ ซบเซาและปดตัวไปเปนจํานวนมาก  จากปรากฏการณดังกลาวสะทอน
ใหเห็นความไมย่ังยืนในการทําธุรกิจที่พ่ึงพาแตปจจัยภายนอกเปนสําคัญ  อยางไรก็ตามในหลายชุมชนยังคงมี           
การรวมกลุมทัง้ในรปูแบบของกลุมวิสาหกิจชมุชน และกลุมธุรกจิชมุชนในรปูแบบอืน่ๆ ซึง่ในรปูแบบของกลุมวสิาหกิจ
ชุมชนนั้นมีทั้งการรวมกลุมแท และกลุมเทียมเพ่ือรองรับประโยชนที่ไดจากการสนับสนุนจากภาครัฐ  โดยสวนใหญ

1คานงัด (Leverage) หมายถึง ทนุท่ีไมไดอยูในรปูของตัวเงิน อาท ิทนุสงัคม ทนุวัฒนธรรม ทนุทางธรรมชาติ  ทนุความรู  ความไวเน้ือเชือ่ใจระหวาง
คนในชุมชน จิตอาสา จิตสาธารณะ และอ่ืนๆ (สฤณี อาชวานันทกุล, 2552)
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เปนการรวมกลุมเทียมท่ีมเีจาของธุรกิจเปนประธานสวนสมาชิกเปนเพียงแรงงานเทาน้ัน   จากประเด็นปญหาดังกลาว
สํานักงานเกษตรอําเภอหางดงซึ่งมีหนาท่ีดูแล ประสานงานใหความชวยเหลือกลุมวิสาหกิจชุมชนจึงตองการใหเกิด
การพัฒนาวิสาหกิจทีม่คีวามย่ังยืนอยางแทจรงิ  และสามารถเปนตนแบบใหแกวิสาหกิจกลุมอืน่ๆ ทัง้ในกลุมปจจบุนั
และกลุมที่กําลังจะจัดตั้งขึ้น  ซึ่งแนวคิดของการจัดตั้งวิสาหกิจนั้นมีความสอดคลองกับแนวคิดของธุรกิจเพื่อสังคม     
ทีมุ่งใหชมุชนรวมกลุมกนัเพือ่แกไขปญหาของชุมชน  ดงัน้ัน งานวิจยัน้ีจงึมุงสบืคนและวิเคราะหองคประกอบท่ีกอให
เกิดทุนทางสังคมท่ีมตีอการพัฒนากลุมธุรกิจเพ่ือสงัคมในอําเภอหางดง จงัหวัดเชียงใหม  ตลอดจนสํารวจสถานการณ
ของธุรกิจเพ่ือสังคม เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดมาเปนขอมูลในการพัฒนาตนแบบธุรกิจเพ่ือสังคมในชุนชนอื่น ที่มีบริบท
ชุมชนใกลเคียงกัน

ทบทวนวรรณกรรม
  ทุนทางสังคม (Social Capital)
  ทุนทางสังคมเปนคําท่ีถูกใชเปนฐานคิดเก่ียวกับการพัฒนาท้ังการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคมไทย      
ในปจจุบัน แนวคิดทุนทางสังคม และคําวาทุนทางสังคมในประเทศไทย เพ่ิงเร่ิมปรากฏข้ึนในป พ.ศ. 2540 ภายหลัง
จากท่ีไดมีการจัดต้ังสํานักงานกองทุนเพ่ือสังคม (SIF) โครงการของกองทุนเพ่ือสังคมดังกลาว ไดพยายามและ         
ทําใหสังคมไทยหันกลับไปมองคุณคาท่ีเคยมีอยูที่เปนทุนเดิม  แตอาจมองขามไป รวมทั้งส่ิงท่ีมีอยูในตัวบุคคล  เชน  
ความมนีํา้ใจ  ความเอือ้อาทร  การชวยเหลือเก้ือกลู รวมไปถงึสิง่ทีไ่ดรบัการถายทอดมาจากบรรพชน เชน ภูมปิญญา 
ประเพณี ความเช่ือ และวัฒนธรรมท่ีมีอยูในชุมชน รวมทั้งส่ิงท่ีเปนศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน เชน ผูนํากลุม 
องคกรประชาชน เครือขาย เปนตน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวไดเกิดการฟนฟูทุนทางสังคมท่ีมีอยูและเร่ิมสูญหาย    
ใหมีการนํากลับมาประยุกตใชในการพัฒนาในระดับชุมชน และหลังจากน้ัน คําวาทุนทางสังคมในประเทศไทย          
ก็ไดถูกนํามาใชอยางตอเน่ือง (อิทธิสตรี, 2552)
  ในประเทศไทยเอง มตีวัอยางมากมายทีแ่สดงใหเห็นวา ทนุทางสงัคมโดยเฉพาะการรวมกลุมหรอืรวมตวักัน
จัดสรรทรัพยากรกันเองของคนในชุมชนที่มีความไวเน้ือเชื่อใจกัน  สามารถทําใหพวกเขาไดรับผลประโยชน                   
ทางเศรษฐกิจหลายอยาง  เชน  การต้ังกลุมออมทรัพยเพ่ือเปนแหลงเงินทุน  การรวมตัวเพ่ือจัดสรรทรัพยากรน้ํา           
ปา ที่ดินสาธารณะของชุมชน กลุมเกษตรกรรมทางเลือกตางๆ เปนตน ย่ิงกลุมหรือเครือขายเหลาน้ีสามารถเช่ือมกับ
กลุมอื่นๆ นอกชุมชนอยางหลากหลายแลว ทุนทางสังคมก็จะย่ิงขยายวงมากข้ึนเทาน้ัน (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 10 บทที่ 2 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหงชาต,ิ ม.ป.ป.) กลาวกวา “ทนุทางสังคม” เกิดจากการรวมตัว รวมคดิ รวมทาํ บนฐานของความไวเน้ือเช่ือใจ 
สายใยความผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธในองคประกอบหลัก 4 ดาน                   
ทีม่บีทบาทและยึดโยงใหเกิดทนุทางสังคม  ไดแก คน สถาบัน วัฒนธรรม และ องคความรู ซึง่จะเกิดเปนพลังในชมุชน
และสังคม 
  ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Ventures Business)  
   ธุรกิจเพ่ือสงัคมเปนหน่ึงในโมเดลของกจิการเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) มผีูใหคาํจาํกัดความไวหลากหลาย 
และบางสวนท่ีมีจุดรวมคลายกัน คือ 1) มีเปาหมายของธุรกิจเพ่ือแกไขปญหาสังคม และสิ่งแวดลอมเปนหลัก  2)       
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มกีารนําสงผลกาํไรทีไ่มไดอยูในผลตอบแทนสงูสดุใหแกผูถือหุนแตเปนการนําไปขยายการลงทุนใหมเพ่ือจดุมุงหมาย
ของสังคมในระยะยาว  3) มกีารสรางความสมดุลระหวางเคร่ืองมอืทางดานธุรกิจและเปาหมายทางสังคม 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 สํานักงานสงเสริมกิจการเพ่ือสังคม, ม.ป.ป.)
  ดังน้ันในท่ีนี้คําวาธุรกิจเพ่ือสังคม จะหมายถึง ธุรกิจที่มีเปาหมายในการแกไขปญหาสังคมและส่ิงแวดลอม 
เปนหลัก โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชนหรือสมาชิกในกลุมในการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา ซึ่งกอใหเกิด
นวัตกรรมในแบบฉบบัของชุมชน  เปนเคร่ืองมอืในการขบัเคลือ่นกลุม และมีรายไดจากการดําเนินกิจกรรมของตนเอง 
นาํสงผลกาํไรเพ่ือตอบแทนผูมสีวนไดเสยีซึง่รวมถงึชมุชนและสงัคมอยางเทาเทียม  ในระยะยาวมีโอกาสขยายผลและ
พัฒนาเปนตนแบบใหแกชุมชนสังคมอื่นๆ ได โดยวิสาหกิจชุมชน  (Community-Based) ถือเปนประเภทหนึ่ง              
ของธุรกิจเพ่ือสังคม
  ในประเทศไทยมีองคกรหรือหนวยงานท่ีสามารถจัดไดวาเปนธุรกิจเพ่ือสังคมในระดับชุมชนอยูเปนจํานวน
มาก ซึง่เปนผลมาจากหลายปจจยั อาทิ การพัฒนาของระบบสหกรณในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา การประชาสมัพนัธ 
เร่ือง ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางจรงิจงัในประเทศ  นโยบายรัฐบาลท่ีสงเสริมใหมกีารจัดตัง้วิสาหกิจชมุชน ตลอดจน
การเกิดข้ึนของกลุมการเงินชมุชนในรูปแบบตางๆ ทัง้ในรูปของสหกรณออมทรัพยเพ่ือการผลิต กลุมสจัจะออมทรัพย 
รวมถึงธนาคารประชาชน เปนตน
  ธุรกิจเพ่ือสังคมในระดับชุมชนท่ีย่ังยืน สามารถแกไขปญหาสังคมสุขภาวะ และ/หรือสิ่งแวดลอมในชุมชน   
ไดเปนอยางดี เน่ืองจากมีการจัดต้ัง บริหารจัดการและดําเนินกิจการโดยคนในชุมชน ซึ่งเขาใจสภาวะและปญหา       
ในชุมชนอยางถองแท สามารถประยุกตใชหลักการทําธุรกิจมาดําเนินกิจการอยางสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน นอกจากน้ีแลว กิจการเหลาน้ียังกอใหเกิดการสรางงาน และการสรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนนั้นๆ       
จงึกลาวไดวาธุรกิจเพ่ือสงัคมในระดบัชมุชนทีป่ระสบความสาํเร็จ ลวนมบีทบาทตอการพัฒนาชมุชนอยางเปนรปูธรรม

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบ 4 ดานท่ีกอใหเกิดทุนทางสังคมท่ีมีผลตอการพัฒนากลุมธุรกิจเพ่ือสังคม           
ในอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
  2. เพ่ือสาํรวจสถานการณของธุรกิจเพ่ือสงัคม และวิเคราะหผลการดําเนินงานของธุรกิจเพ่ือสงัคมในอําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม

วิธีการวิจัย
  การดําเนินงานวิจยัทําในรปูแบบงานวิจยัเชิงคณุภาพ ใชวิธีการท้ังการสัมภาษณเชงิลกึ สมัภาษณแบบกลุม 
และการสังเกตแบบมีสวนรวม  เพ่ือสืบคนทุนทางสังคมและศึกษาสถานการณตลอดจนวิเคราะหผลการดําเนินงาน
กลุมเปาหมายท่ีมีคุณลักษณะการดําเนินธุรกิจเพ่ือสังคม โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ดังน้ี    
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  1. ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย
   1.1 ขอมลูพ้ืนฐานอําเภอหางดง  จงัหวัดเชียงใหม  ประกอบดวย ขอมลูทัว่ไป ประวัตคิวามเปนมา 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 ธุรกิจเพ่ือสังคม ไดแก  ความหมาย รูปแบบ ประเภท ตลอดจนศึกษาเกณฑในการคัดเลือก และ  
คัดกรองกลุมธุรกิจเพ่ือสังคมของอําเภอหางดง
  2.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
       2.1   ประชากร  ประกอบดวยผูนาํชมุชน คณะกรรมการหมูบาน ผูนาํกลุมและคณะกรรมการกลุมอาชพี
ที่จดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนในเขตอาํเภอหางดงจาก 11 ตําบล รวมถึงการรวมกลุมกันในชุมชนในรูปแบบอื่นๆ
   2.2 กลุมตัวอยาง 
               2.2.1  ผูใหขอมูลหลักดานทุนทางสังคม ประกอบดวยผูนําชุมชน และคณะกรรมการหมูบาน
    2.2.2  ผูใหขอมลูหลกัดานธุรกจิเพ่ือสงัคม ประกอบดวยผูนาํกลุมและคณะกรรมการกลุมวสิาหกิจ
ชุมชน และกลุมที่รวมตัวกันเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ 
      ทัง้นีกํ้าหนดเกณฑการคัดกรองกลุมวสิาหกิจชมุชน และกลุมทีร่วมตวักันเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ
สงัคม และส่ิงแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ ดังน้ี
            1)  เปนกิจการท่ีมุงแกไขปญหาเศรษฐกิจในชมุชน ปญหาส่ิงแวดลอม และปญหาสังคมเปนหลัก 
(Local Economics, Social & Environmental Benefit) 
            2)  เปนกิจการท่ีสรางผลกระทบเชิงบวกใหแกสังคม สิ่งแวดลอม และสามารถมองเห็นได
อยางเปนรูปธรรม (Impact) 
                        3)  มโีอกาสขยายแนวคิดท่ีดใีนการดําเนินกิจการออกไปในวงกวางได (Challenge of Scale) 
  3.  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
   3.1 แบบสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับทุนทางสังคม
           แบบสัมภาษณเชิงลึกเก่ียวกับทุนทางสังคมนําไปใชสัมภาษณผูนําชุมชน และกรรมการหมูบาน 
ประเด็นในการสัมภาษณ ประกอบดวย   1) ทุนทางสังคมดานทรัพยากรคน  2) ทุนทางสังคมดานสถาบัน  3) ทุนทาง
สังคมดานภูมิปญญาทองถ่ิน  4)  ทุนทางสังคมดานประเพณี วัฒนธรรม 5) ทุนทางสังคมดานทรัพยากรธรรมชาติ 
แหลงธรรมชาติ 6) ทุนทางสังคมดานการรวมกลุมธุรกิจตาง ๆ 7) ทุนทางสังคมดานผลิตภัณฑ/ของดีประจําหมูบาน  
และ 8) ทุนทางสังคมดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับหมูบาน
   3.2 แบบสมัภาษณแบบกลุมเกีย่วกับการบรหิารจดัการของกลุมวสิาหกจิชมุชน และกลุมท่ีรวม
ตัวกันเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ
         แบบสัมภาษณแบบกลุมนําไปใชสัมภาษณผูนํากลุมและคณะกรรมการกลุมวิสาหกิจชุมชน และ
กลุมทีร่วมตัวกันเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอมในรูปแบบอืน่ ๆ   ประเด็นในการสัมภาษณ ประกอบดวย 
1) ปญหา และท่ีมาในการรวมกลุมกัน กอต้ังขึ้นเม่ือไหรโดยใคร  2) วัตถุประสงคในการรวมตัวกัน 3) ผลิตภัณฑและ
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บริการ 4) รายไดรวมในปจจุบัน 5)  โครงสรางการบริหารจัดการ  6)  การทําการตลาด (ชองทางการขาย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ) 7) ผลตอบแทนทางสังคม สิง่แวดลอม เศรษฐกิจ 8) ปญหา อปุสรรค และการตองการความชวยเหลือ
ของกลุมในดานใดบาง และ 9) อื่นๆ เปนตน
   3.3  การสังเกตแบบมีสวนรวม
                         ผูวิจยัใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมโดยเขารวมกิจกรรมของหมูบาน และกลุมวสิาหกิจชมุชน และ
กลุมที่รวมตัวกันเพ่ือแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมในรูปแบบอื่น ๆ 
  4.  การวเิคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหขอมลูเชงิเน้ือหา (Content Analysis) ตามประเด็นจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ

ผลการวิจัย
  1. องคประกอบ 4 ดานท่ีกอใหเกิดทุนทางสงัคมท่ีมีผลตอการพฒันาธุรกจิเพือ่สงัคมในอําเภอหางดง
         1.1  องคประกอบดานคน พบวา ดานจิตใจ ชุมชนมีจิตใจที่ดีงาม มีความรักสามัคคี มีความเอ้ืออาทร
ตอกัน มคีวามไวเน้ือเชือ่ใจกนั โดยเฉพาะอยางย่ิงผูนาํชมุชนมทีัง้ท่ีเปนผูนาํทางธรรมชาติซึง่เปนผูรู และผูทีม่วิีสยัทัศน
ในการรวมกลุมชมุชนในการแกไขปญหารวมกัน  และผูนาํทางโครงสราง คอื เปนผูใหญบานท่ีไดรบัความเชือ่ถอืศรทัธา 
และความไววางใจจากชุมชน โดยกลุมผูนําดังกลาวเปนผูที่มีความเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง                        
มีจิตสาธารณะท่ีจะทําเพ่ือผูอื่น มีคุณธรรม ความซื่อสัตย ระเบียบวินัย และความโปรงใสในการบริหารจัดการ            
กลุมธุรกิจเพ่ือสังคมเพ่ือแกไขปญหาในชุมชนของตน
         1.2  องคประกอบดานสติปญญา พบวาชุมชนมีศักยภาพในการเรียนรูไดดวยตนเอง และเรียนรูรวมกัน
เปนกลุมอยางตอเน่ือง สืบเน่ืองจากผูนําหลายทานเปนผูที่มีความรูดีจบการศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถ           
นําความรูมาใชในการบริหารจัดการกลุม ขณะเดียวกันก็ไมไดปดก้ันตัวเอง  มีการศึกษาดูงานจากแหลงอื่นๆ และ      
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน และกลุมธุรกิจเพ่ือสังคมที่ประสบความสําเร็จจนสามารถเปนตนแบบใหกับกลุมอื่นๆ        
ไดมาศึกษาดูงานน้ันก็มีเครือขายกับหนวยงาน สถาบันการศึกษาตางๆ  ในการไปใหความรูและเผยแพรองคความรู
ของตนใหแกผูทีส่นใจทัง้ในภาคสวนวิชาการ และสาธารณชนทัว่ไป  นอกจากการใชความรูทางวิชาการและภมูปิญญา
ในทองถิน่แลว งานวิจยัน้ียังคนพบวาการมีจติสาธารณะ  การเปนผูประกอบการเชิงสงัคม และการบริหารจดัการแบบ
มีสวนรวมโดยชุมชน  เปนปจจัยหรือทุนทางสังคมสําคัญท่ีทําใหการรวมกลุมธุรกิจเพ่ือสังคมประสบความสําเร็จได 
         1.3  องคประกอบดานสถาบัน ถึงแมวากลุมธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีคนพบจากการวิจัยคร้ังน้ีจะเกิดจากการ
รวมกันคิดแกปญหาและเร่ิมตนการรวมกลุมดวยตัวชุมชนเอง แตก็พบวาบางกลุมไดเร่ิมตนโดยสถาบันตางๆ ไดเขา
มามสีวนผลักดันใหเกิดการรวมกลุมกนัข้ึน เชน กลุมปุยอินทรียตาํบลหนองแกว และกลุมขยะแลกน้ํายา  ตาํบลหางดง
ไดเกิดข้ึนจากนโยบายและการสนับสนุนขององคการปกครองสวนทองถ่ิน กลุมเกษตรอินทรีย ตําบลบานแหวน          
เกิดจากการสนับสนุนของการศึกษานอกระบบ (กศน.) และกลุมแมบานเกษตรกรแมขนิลเหนือ ตําบลบานปง                       
เกิดจากการสนับสนนุของ ศนูยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง องคการบริหารสวนตําบลบานปง สาํนักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอหางดง สหกรณการเกษตรเชียงใหม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
จงัหวัดเชยีงใหม สาํนักงานเกษตรอาํเภอหางดงและการศกึษานอกระบบอาํเภอหางดง   นอกจากน้ียังพบวา สถาบนั
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ครอบครัวก็มีสวนสําคัญในการบมเพาะปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการทําประโยชนเพ่ือสวนรวมและมีสวนใน
การเสริมสรางใหการรวมกลุมธุรกิจเพ่ือสงัคมดาํเนินการไปไดดวยดี และสถาบันศาสนาก็เปนสถาบันท่ียึดเหน่ียวจิตใจ 
กลอมเกลาใหยึดมั่นในคุณงามความดี 
   1.4  องคประกอบดานวัฒนธรรมพบวา วัฒนธรรม ซึง่ประกอบไปดวยความเช่ือ และประเพณีหลายอยาง
ยังเปนแบบชนบททั่วไป เชน มีการเล้ียงผีปูยา เลี้ยงเจาบาน การฟอนผีมด เจาทรง หมอพื้นบาน เลี้ยงผีขุนน้ํา                
สรงนํ้าพระ แหไมคํ้า สืบชะตา ตานกวยสลาก งานปอย  ประเพณีทั่วไป เชน สงกรานต ลอยกระทง รดน้ําดําหัวปใหม
เมอืง และประเพณีทางศาสนา เชน เขาพรรษา ออกพรรษา ทอดกฐนิ ทอดผาปา เปนตน สิง่เหลาน้ีเปนรากฐานสําคัญ
ในการรักษาความสัมพันธของคนในชุมชนไว และเปนรากฐานใหเกิดความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทรตอกัน                      
รวมถึงการไวเน้ือเชื่อใจกัน มองเห็นปญหารวมกันจนเกิดการรวมกลุมธุรกิจเพ่ือสังคมเพ่ือแกไขปญหาในชุมชน           
ของตน เชน กลุมออมทรัพยบานไรกองขิงที่เกิดจากความมุงมั่นและเสียสละของผูนําท่ีจะแกไขปญหาปากทองของ
คนในชุมชน  แมวาในตอนเร่ิมตนในการจัดตัง้กลุมจะเหลือสมาชกิเพียง 18 คน จาก 50 กวาคน แตจากการสัมภาษณ
สมาชิก 1 ใน18 คน พบวา ความเห็นอกเห็นใจเห็นในความเสียสละของผูนําทําใหไดมารวมหุนโดยท่ีไมสนใจวา    
กิจการจะออกมาเปนอยางไร ดังน้ัน พ้ืนฐานทางสังคมที่มีความเห็นอกเห็นใจกันมีสวนสําคัญอยางมากท่ีทําให          
การพัฒนาธุรกิจเพ่ือสังคมประสบความสําเร็จ
   1.5  องคประกอบดานองคความรู พบวา ธุรกิจเพื่อสังคมสวนใหญอาศัยความรูที่รวมกันคิด รวมกัน
ศกึษา นบัไดวาเปนนวัตกรรมการจดัการในแบบฉบับของแตละกลุม  เชน กลุมออมทรพัย รานคาชมุชน กองทุนขาวสาร 
และกลุมขยะเปนตน สวนกลุมเกษตร และการแปรรูปลวนแลวแตเปนการผสมผสานภูมปิญญาทองถ่ินกับองคความรู
ใหมที่ไดจากการทดลองสูตรการผลิตปุยอินทรียของตนเองซ่ึงถือไดวาเปนนวัตกรรมการผลิตท่ีเกิดจากองคความรู
ของกลุมเอง  เชนเดียวกันกับการผลิตขาวแตนและขาวเกรียบน้ันอาศัยท้ังภูมิปญญาด้ังเดิมและเทคโนโลยีใหมมา
ปรบัใช   ในขณะทีก่ารแปรรปูอาโวคาโดนัน้อาศยัการไดรบัการถายทอดความรูการผลติจากหนวยงานตางๆ  สมํา่เสมอ 
  2.  สถานการณ และผลการดําเนินงานธุรกิจเพื่อสังคมในอําเภอหางดง
     จากการสํารวจสถานการณธุรกิจเพ่ือสังคมใน 11 ตําบลของอําเภอหางดง พบวา กลุมธุรกิจที่รวมตัวกัน
ที่มีลักษณะของธุรกิจเพ่ือสังคมนั้นพบไดคอนขางนอย โดยสวนใหญเปนการรวมกลุมเพ่ือใหไดสิทธิในการรับ           
ความชวยเหลือจากภาครฐั ซึง่เปนการรวมกลุมกนัแบบหลวมๆ อกีสวนเปนการรวมกลุมทีม่เีจาของธรุกจิเปนประธาน
สวนสมาชิกกลุมเปนเพียงลูกจาง  ธุรกิจเพ่ือสังคมที่ผานตามเกณฑการคัดกรองธุรกิจเพ่ือสังคมมี 11 กลุมใน  7    
ตําบล โดยสามารถจัดเปนหมวดหมูตามประเภทกิจการได 3 กลุม คือ 1) กลุมเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  2) 
กลุมออมทรัพยและรานคาชุมชน  3) กลุมเพ่ือสิ่งแวดลอม โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี
   ดานการสรางรายได ธุรกิจเพ่ือสังคมทุกกลุมสามารถสรางรายไดจากการทํากิจกรรมของตนเอง                       
มวัีตถุประสงคเพ่ือสงัคมเปนหลักในทกุกลุม บางกลุมจะมวัีตถุประสงคเพ่ือสิง่แวดลอม เชน กลุมเพือ่สิง่แวดลอมและ
กลุมเกษตรและปุยอินทรียซึ่งก็เปนไปตามลักษณะเฉพาะตัวของกลุมที่ดําเนินการเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม ดานการ
ตลาด ทกุกลุมมกีลุมลกูคาเปาหมายชดัเจนและมคีวามตอเนือ่ง  โดยกลุมลกูคาของทัง้ 9 กลุมจะเปนสมาชกิกลุมเอง 
หรือคนในชุมชน สวนอีก 2 กลุม ซึ่งเปนกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็จะมีชองทางการจําหนายของตนเอง          
โดยกลุมแปรรูปทางการเกษตรตําบลสันผักหวาน  มีชองทางการจัดจําหนายในหางสรรพสินคา สวนกลุมแมบาน
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เกษตรแมขนิลเหนือตําบลบานปง  มีชองทางโดยตรงจากโครงการหลวง เปนตน 
   ดานการจัดการทุกกลุม  มรีะเบียบกฎเกณฑในการปฏิบตัตินของคณะกรรมการและสมาชิก ตลอดจนสัดสวน
ในการแบงปนผลประโยชนใหแกสมาชิก และกิจกรรมสาธารณะประโยชนในชุมชนอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการ
มาจากผูมีสวนไดเสียโดยการคัดเลือกกันเองภายในกลุมสมาชิกตามวาระ 2-4 ป ทั้งน้ีการบริหารจัดการก็มี               
ความยืดหยุนตามความเห็นของสมาชกิและตามความเหมาะสม มเีครือขายจากหนวยงานภายนอกในการหนุนเสริม
ทั้งในสวนการใหความชวยเหลือทางความรูและวิชาการ รวมถึงแหลงทุนในบางสวนจากภาคสวนราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานการศึกษา เปนตน 
   ดานกระบวนการผลิตและการใหบริการ พบวา ในสวนของการใหบริการ เชน กลุมออมทรัพย รานคาชุมชน 
การขายขาว และ การใหบริการรับซื้อขยะมีความเพียงพอตอความตองการของตลาด สวนกําลังการผลิต เชน               
ปุยอินทรีย และผักอินทรียอาจไมเพียงพอตอความตองการของตลาด เชน กลุมปุยอินทรียที่ตองใชระยะเวลาในการ
ผลิตนาน 3 เดือน และขาดพ้ืนท่ีที่มีขนาดเพียงพอตอกระบวนการการผลิต และผักอินทรียที่ยังมีกําลังการผลิตนอย
ดวยขอจํากัดของพ้ืนท่ี และแรงงานท่ีเปนผูสูงอายุ เปนตน อยางไรก็ตามกระบวนการใหบริการและกระบวนการผลิต
ของทุกกลุมนั้นไมไดสงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม อาจจะมีบางในสวนของกล่ินในการหมักปุยอินทรีย            
แตเน่ืองจากพ้ืนท่ีในการผลิตเปนศูนยการเรียนรูที่ไมไดอยูใกลกับบานเรือนจึงไมเกิดปญหา 
   ดานการเงินและการบัญช ีพบวา แทบทุกกลุมมกีารจัดทํารายงานการเงินและบัญชอียางเปนลายลักษณอกัษร  
จากรายงานทางการเงินสวนใหญมกํีาไรเพียงพอท่ีจะใชในการดําเนินงานและการลงทุนเพ่ิมในอนาคต มเีพียงบางกลุม
ซึ่งเปนกลุมเริ่มตนยังมีการลงทุนและมีภาระหน้ีสินท่ีกําลังทยอยใชคืน จึงยังไมมีผลกําไรเพียงพอในรูปของตัวเงิน     
แตสมาชกิก็ไดประโยชนในการใชปุยท่ีมคีณุภาพในราคาท่ีถูก และบางกลุมทีม่พีอในการดําเนินการแตยังคงมนีอยมาก  
เชน  ในกลุมตลาดนัดขยะตําบลน้ําแพรเน่ืองจากทางกลุมไมไดเนนการทํากําไรแตเนนดานสุขภาวะอนามัย           
สุขภาพของชุมชนเปนท่ีตั้ง
   ดานการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจการของกลุม พบวา แทบทุกกลุมไดนําพาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช โดยบางกลุมระบไุวเปนลายลักษณอกัษรในวัตถุประสงคหรอืในตวัโครงการของกลุมอยางชดัเจน บาง
กลุมไมไดระบุไวแตมีวิธีคิดและวิธีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ดานการมีนวัตกรรมหรือความรูเปนตัวขับเคล่ือนธุรกิจ พบวา ทุกกลุมมีนวัตกรรมของตนเองซ่ึงลวนแตเกิด
จากการรวมคิดรวมทํา รวมแกปญหาของคนในชุมชน ซึ่งเรียกไดวาเปนนวัตกรรมทางสังคม โดยสามารถแบงออก
เปนนวัตกรรม 2 ประเภท กลาวคือ ในสวนของธุรกิจบริการ เชน ออมทรัพย รานคาชุมชน และส่ิงแวดลอม  นั้นไดเกิด
นวัตกรรมการจดัการของแตละกลุม สวนธุรกจิผลติไดเกิดนวัตกรรมในการผลติทีผ่สมผสานระหวางภูมปิญญาด้ังเดิม
และความรูทางเทคโนโลยีใหม 
   ดานผลกระทบ พบวา ขอบเขตของผลกระทบทกุกลุมยงัอยูในกลุมสมาชกิซึง่อยูในชมุชน โดยกลุมออมทรพัย 
และกลุมสิ่งแวดลอม จะเปนกลุมที่มีผลกระทบท้ังชุมชนเน่ืองจากเกือบรอยเปอรเซ็นตที่เปนสมาชิกกลุม และในกลุม
ที่ประสบความสําเร็จซึ่งอยูในกลุมที่เปนตนแบบใหศึกษาดูงานไดสรางผลกระทบในระดับที่กวางขวางในระดับ     
จังหวัด ประเทศ และระดับสากล  
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   ดานผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบวา ทุกกลุมไดกอใหเกิดการลดรายจาย เพ่ิมรายได และเกือบจะทุกกลุม     
มกีารจัดสรรผลประโยชนใหแกผูมสีวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน   ผลกระทบทางดานสังคม พบวาทุกกลุมไดกอใหเกิด
ผลกระทบทางสังคม  เชน ในกลุมออมทรัพยไดเสริมสรางใหชุมชนมีวินัยในการออม และมีการใชจายอยางประหยัด
มีการวางแผนการใชจายจากการส่ังซื้อของใชตางๆ ในธุรกิจรวมซื้อ และรานคาชุมชน และมีการนําผลกําไรที่ได          
ไปจดัสรรใหเปนคาตอบแทนในการทําความดีตางๆ ในชมุชน ตลอดจนชวยเหลือสาธารณประโยชนหรือสวสัดกิารอ่ืนๆ 
ในชมุชน  กลุมปุย และผักอินทรียกอใหเกิดการลดรายจาย กลุมสิง่แวดลอมและขยะกอใหเกิดการเสริมสรางสุขภาวะ
ของคนในชุมชน และกลุมแปรรปูทางการเกษตรไดกอใหเกิดการสรางงาน หรือสรางอาชีพเสริมใหแกผูทีว่างงานหรือ
มีรายไดนอย เปนตน  ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม จะพบไดในกลุมที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสิ่งแวดลอมโดยตรง เชน         
กลุมสิง่แวดลอมดานขยะ และกลุมเกษตรและปุยอินทรียทีท่าํใหสิง่แวดลอมดขีึน้ ชมุชนมสีขุภาวะท่ีด ีระบบนิเวศนมี
ความสมบูรณ เปนตน   
   ดานการมุงเนนการดําเนินงานไดอยางย่ังยืนในอนาคตน้ัน พบวา ทุกกลุมมีการดําเนินกิจการของตน           
อยางแข็งขัน โดยกลุมตนแบบน้ันก็จะมคีวามม่ันคงทางการเงินมาก สามารถเปนตนแบบได มกีารขยายผลไปยังธุรกิจ
เพ่ือสังคมอื่นๆ ตอ และมีจํานวนสมาชิกท่ีมากขึ้น  อีกท้ังยังมีหนวยงานตางๆใหความชวยเหลือและสนับสนุน              
โดยเฉพาะกลุมที่เพ่ิงจะเร่ิมตน

อภิปรายผลการวิจัย
   1.  องคประกอบที่กอใหเกิดทุนทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในอําเภอหางดงสามารถนํา
มาวิเคราะหไดดังน้ี
   1.1 ความรักสามัคค ีความเอ้ืออาทร ความไวเน้ือเชือ่ใจกนัของชมุชนและสังคมในอาํเภอหางดงซ่ึงยังคง
ความเปนชุมชนชนบทท่ีมีประเพณี และความเช่ือที่คอยเช่ือมโยงคนใหยังรักใครสามัคคีกันอยู เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ี
กอใหเกิดการรวมกลุมกัน เห็นปญหารวมกัน และรวมแกไขปญหารวมกัน
             1.2 จติสาธารณะ ความเสียสละ ความเห็นแตประโยชนสวนรวมของผูนาํ และการมีความรู ของผูนาํเปน
ทนุท่ีสาํคญัในการผลกัดันใหเกิดการรวมกลุมธรุกจิเพ่ือสงัคม ทาํใหกิจการดาํเนินไปไดดวยดี ตลอดจนสามารถแกไข
ปญหาในชุมชนและสรางการเปล่ียนแปลงในชุมชน
   1.3 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมภายใตบริบทของคนในชุมชน ที่กลายมาเปนนวัตกรรมทางสังคม
ในรูปแบบของนวัตกรรมการจัดการท่ีมาจากการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุมทุกคน ซึ่งการมีสวนรวมนั้นเร่ิมตั้งแต 
การวางแผน การปฏิบัติ การจัดสรรผลประโยชน การติดตามและประเมินผล
   1.4 ปจจยัเครือขายสนับสนนุภายนอก เปนปจจยัเก้ือหนนุอกีปจจยัท่ีทาํใหเกิดธุรกิจเพ่ือสงัคมในอาํเภอ
หางดง ไมวาการรวมกันจดัต้ังกลุมธรุกิจเพ่ือสงัคมขึน้มา และการมหีนวยงานภายนอกท้ังในสวนภาครัฐ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสถาบันการศึกษา เปนตน   
    2.  สถานการณ และผลการดําเนินงานธุรกิจเพ่ือสังคมในอําเภอหางดง
      เกือบครึง่หน่ึงของธุรกิจเพ่ือสงัคมเปนการรวมกลุมธรุกิจชมุชนทีไ่มไดขึน้ทะเบียนเปนวิสาหกิจชมุชน และ
สวนใหญจะมีลักษณะการดําเนินงานท่ีคลายกับรูปแบบสหกรณ กลุมธุรกิจเพ่ือสังคมในอําเภอหางดงไมใชกลุม
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หัตถกรรมหรือกลุมอาชีพท่ีอาศัยภูมิปญญาทางดานงานชางหรืองานฝมือดังท่ีไดสันนิษฐานไวแตตน  
     จากผลการคัดเลือกและคัดกรองกลุมเปาหมาย และการวิเคราะหโครงสรางทางธุรกิจ พบกลุมระยะเร่ิมตน2  
กําลังพัฒนา3  และ ตนแบบ4  ซึ่งกลุมที่จัดอยูในระยะเร่ิมตน มี 4 กลุม ไดแก กลุมปุยอินทรียและเกษตรปลอดภัย
ตําบลบานแหวน กลุมขยะแลกน้ํายา  ตําบลหางดง และกลุมรานคาชุมชน  ตําบลหางดง กลุมกําลังพัฒนา มี 3 กลุม 
ไดแก กลุมปุยอินทรียตําบลหนองแกว กลุมแปรรูปอาหารเกษตรกร  บานตนง้ิว  ตําบลสันผักหวาน และกลุมแมบาน
เกษตรกรแมขนิลเหนือ ตาํบลบานปง กลุมตนแบบ ม ี4 กลุม ไดแก กลุมออมทรพัยบานไรกองขิง กลุมกองทนุขาวสาร
ตําบลหนองควาย กลุมตลาดนัดขยะ ตําบลนํ้าแพร และกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ตําบลนํ้าแพร สวนปญหาและ               
ความตองการของท้ัง 3 กลุม สามารถวิเคราะหได ดงัน้ี 1) กลุมระยะเร่ิมตนมคีวามตองการความชวยเหลือจากภายนอก
คอนขางมาก และเปนความตองการพ้ืนฐานทางดานปจจัยการผลิต และเทคนิควิธีการในการผลิตและการบริหาร
จดัการ รวมถึงการตลาด เปนตน  และ 2) กลุมกาํลงัพัฒนาเปนกลุมซึง่สามารถบริหารจดัการไดดวยตนเองในระดับหนึง่
แลวแตยังมีความตองการความชวยเหลือทางดานการขยายขนาดพ้ืนท่ีการผลิต การเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย 
ความตองการในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และการปรับปรุงภาพลักษณของสินคา เชน บรรจุภัณฑ แผนพับ
โฆษณาตางๆ
     กลุมตนแบบเปนกลุมซึ่งสามารถดําเนินกิจการของตนในระดับดีแลว และเปนตนแบบใหกับกลุมอื่นๆ             
มาศึกษาดูงานได โดยบางกลุม อาทิ กลุมออมทรัพยบานไรกองขิง กลุมกองทุนขาวสาร  ตําบลหนองควายมีแนวคิด
ที่จะขยายกิจกรรมไปทําอยางอ่ืนตอ เชน การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน หรือ การรวมกลุมกันทําผลิตภัณฑใหมๆ     
ตอไป ซึ่งเหลาน้ียังคงตองการความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกอีก

สรุป
  ถึงแมวาวิถีชีวิตของชุมชนสวนใหญในอําเภอหางดงจะเปลี่ยนไป มีการดําเนินชีวิตเฉกเชนคนในเมืองใหญ 
หากแตหลายชมุชนกยั็งคงมสีิง่ทียึ่ดโยงความสมัพนัธของคนในชมุชนใหยังคงพ่ึงพาอาศยักัน มคีวามเอือ้อาทรตอกนั 
ไวเน้ือเชือ่ใจกนั และยังสามารถรวมกลุมกนัในการแกไขปญหาในชุมชนของตน มวิีนยั และมีการปฏิบตัติามกฎเกณฑ
ที่ตั้งไวรวมกัน สิ่งเหลาน้ีสืบเน่ืองจากอําเภอหางดงยังคงมีทุนทางวัฒนธรรม มีความเช่ือ และประเพณีที่สืบตอกันมา
เปนพ้ืนฐานใหคนในชุมชนไมหางหายจากกัน และบางชุมชนเปนชุมชนขนาดเล็กซ่ึงสวนใหญลวนแตเปนเครือญาติ
กัน  อีกท้ังยังมทีุนปจจัยผูนําและแกนนําท่ีดีมีความรู มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นประโยชนสวนรวม สามารถนําพา
กลุมธุรกจิเพือ่สงัคมใหพัฒนาและเตบิโต จนบางกลุมสามารถเปนตนแบบใหแกกลุมอืน่ๆ ได ซึง่นอกจากทนุทางสงัคม
ภายในเหลาน้ีแลว ทุนภายนอก เชน การรวมกลุมกันจัดตั้งธุรกิจเพ่ือสังคม โดยมีทุนทางดานการบริหารจัดการท่ีดี
โดยเนนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนรวมกันคิด รวมกันแกไขปญหาอุปสรรคจนกอใหเกิดเปนองคความรูใน

2ระยะเริม่ตน หมายถึง ธุรกจิเพ่ือสงัคมทีเ่พ่ิงเริม่ตนกิจการ และยังคงมปีญหา ความตองการพ้ืนฐานตางๆ  อกีหลายดานท่ีตองการความชวยเหลือ
3กําลังพัฒนา หมายถึง ธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีดําเนินกิจการมาไดในระยะหน่ึงแลว แตยังมีความตองการความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุง            
เชน การขยายขนาดการผลิต การเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย ความตองการในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และการปรับปรุงภาพลักษณ
ของสินคา เปนตน
4ตนแบบ หมายถึง ธุรกิจเพ่ือสังคมที่ประสบความสําเร็จ ดําเนินการไปไดดวยตนเอง มีความม่ันคงทางการเงิน เปนตนแบบใหแกชุมชนอื่น           
และขยายผลตอยอดได
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การบริหารจัดการในแบบฉบับของชุมชนตนเอง นอกจากน้ีทุนดานปจจัยเครือขายสนับสนุนภายนอกยังสามารถ      
เอ้ือใหเกิดการรวมกลุมกันจัดต้ังธุรกิจเพ่ือสังคมประสบความสําเร็จ
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