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โมเดลธุรกิจโซเซียลเอนเตอรไพรซ (Social Enterprise)  
สรางธุรกิจทองเที่ยวได จากรากฐานของชุมชน 

 

ธุรกิจเพ่ือสังคม SE (Social Enterprise) ดานการทองเที่ยว 

 Social Enterprise หมายถึงธุรกิจท่ีเปนไดท้ังประเภทท่ีหากําไรและไมหากําไร ยึดถือการตอบแทน

ประโยชนสูสังคมเปนแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ ธุรกิจในรูปแบบ Social Enterprise หรือ S.E. นั้นจะเนน

ดานการกระจายรายไดสูหนวยผลิตในกลุมสังคม คํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 

ความเปนธรรม การเอ้ือเฟอแบงปน (Sharing) และการกระจายขอมูลขาวสาร ความรูและวิทยาการในมวลหมู

สมาชิก และเปนธุรกิจท่ีนําเทคโนโลยีสมัยใหม (Innovation) เขามาเปนสวนประกอบในการลดตนทุนการผลิต

และใชทรัพยากรการผลิตตางๆใหเกิดความคุมคามากท่ีสุด ธุรกิจในมุมมองของ Social Enterprise จะ มองท่ี

คุณคาในตัวมนุษยแตละคนมากกวาฐานะรายได ศักยภาพในการผลิตของมนุษยแตละคนจะถูกนําออกมาใช

งานในฐานะผูเปนเจาของ หนวยผลิตของสังคม ดังนั้นในบางครั้งจึงมีการใชคําวา Social Entrepreneur เพ่ือ

สื่อความหมายของลักษณะธุรกิจของ Social Enterprise ใหเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งข้ึนSocial Enterprise ไม 

ไดเปนแนวคิดท่ีเพ่ิงใหมในประเทศไทย หากแตเปนการเอาแนวคิดระบบเศรษฐกิจในรูปแบบสหกรณตาม

โครงการพระราชดําริมา ประยุกตใหเขากับการบริหารธุรกิจเอกชนท้ังในสวนท่ีหากําไรและไมหากําไร ยึดแนว

ทางดานการพัฒนาสังคมซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรมเปนหลักในการ ดําเนินธุรกิจ 

 
ท่ีมา : https://bchomeless.com/benefits-of-non-profit-social-enterprises-and-how-they-help-the-

community/ 
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ตัวอยางกิจการเพ่ือสังคม 
 

- สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association : 

PDA) กอตั้งโดยนายมีชัย วีระไวทยะ เม่ือป 2517 

- โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เปนโรงพยาบาลของรัฐ ท่ีทําการคนควาวิจัย

และศึกษาดานสมุนไพร มีเปาหมายเพ่ือทําใหสมุนไพรเปนท่ียอมรับของสังคมในวงกวางจนสามารถใช

เปนยาทดแทนยาจากตางประเทศ 

- โรงเรียนรุงอรุณ เปนโรงเรียนเอกชนท่ีไดรับการรับรองในป พ.ศ. 2540 เปดรับนักเรียนตั้งแตระดับ

อนุบาลถึงมัธยมปลาย มีพระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต) เปนท่ีปรึกษาสูงสุด และมี ศ.นพ.

ประเวศ วะสี เปนประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียน การเรียนการสอนของโรงเรียนเนนการเรยีนรู

แบบองครวมโดยมีแนวทางพุทธศาสนาและธรรมชาติเปนธรรมชาติเปนพ้ืนฐานใหนักเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรูไดดวยตนเอง 

- บริษัท ปาใหญครีเอชั่น จํากัด เปนบริษัทผูผลิตรายการโทรทัศนเชน รายการความรูคือประทีป 

รายการทุงแสงตะวัน ฯ 

- บริษัท รวมทุนชนบท จํากัด (Rural Capital Partners Co.,Ltd) เปนกิจการท่ีทําการลงทุนกับกิจการ

และโครงการในชนบทท่ัวประเทศ ซ่ึงมีท้ังรูปแบบการรวมลงทุน (Venture Capital) และการใหกูยืม 

- บริษัท โอเพนดรีม จํากัด บริษัทพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กอตั้งในป พ.ศ. 

2551 เนนการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพ่ือการสรางนวัตกรรมทางสังคมดวยรูปแบบธุรกิจการเนน

ทํางานกับองคกรท่ีทําประโยชนเพ่ือสังคมเปนหลัก 

- บริษัท โธธมีเดีย จํากัด เปนบริษัทสรางสื่อประชาสัมพันธบนอินเทอรเน็ต เนนสรางผลกระทบตอ

สังคมดวยสื่อใหม เปนผูผลิตรายการดูโอคอร ซ่ึงเปนรายการขาวเทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต 

- ฟว เปนชุมชนออนไลนท่ีผลิตโดยเครือขายสื่อใหมสรางสรรครวมกับนิตยสารไบโอสโคป นําเสนอ

เนื้อหาเก่ียวกับสื่อทางเลือก ท้ังไทยและตางประเทศ และใหความรูเก่ียวกับการผลิตสื่อเองแบบงายๆ 

รวมไปถึงสัมภาษณบุคคลท่ีนาสนใจ 

- ประชาไท เปนหนังสือพิมพอิสระบนเว็บไซต เกิดข้ึนจากการกอตั้งของคณะบุคคล ซ่ึงประกอบดวย

สมาชิกวุฒิสภา นักกิจกรรมสังคม นักวิชาการดานสื่อมวลชน โดยมาจากการริเริ่มของจอน อ๊ึงภากรณ 

สมาชิกวุฒิสภา มีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการจัดทําเว็บไซตวารสารขาวและสาระบันเทิงสําหรับ

ประชาชนท่ัวๆ ไป ใหไดมีมุมมองท่ีรอบดานในการติดตามขาวสาร และเปนชองทางการสื่อสารสําหรับ

ประชาชนทุกระดับ ดําเนินการแบบไมแสวงผลกําไร 

- บริษัท สยามอินเทลลิเจนซยูนิต จํากัด เปนบริษัทท่ีใหบริการทําการวิจัยประเด็นทางสังคม 

สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 
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- คิวบิกครีเอทีฟ ริเริ่มข้ึนในป 2545 โดยนักเรียนมัธยมปลาย ปจจุบันเปนองคกรท่ีเนนการพัฒนา

เยาวชนไทย ใน 3 มิติสําคัญ ไดแก ชีวิต การแกปญหา และความคิดสรางสรรค มีอาสาสมัครเขารวม

ทํางานกวา 100 คน 

- บริษัท สยามบานดิน จํากัด เปนผูเชี่ยวชาญการออกแบบและสรางบานดินท่ีเปนมิตรตอชีวิตและ

สิ่งแวดลอม ดําเนินกิจกรรมภายใต อาศรมวงศสนิท มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป 

- บริษัท โคโคบอรด จํากัด ประกอบธุรกิจไมอัดจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและแปรรูป เพ่ือ

เพ่ิมรายไดใหแกชาวไรชาวสวนและสรางงานสรางอาชีพแกชุมชน 

- บริษัท ไทยคราฟท แฟร เทรด จํากัด กอตั้งข้ึนในป 2535 ทํากิจการคาหัตถกรรมโดยผูผลิตในแตละ

ชุมชนท่ัวประเทศ เนนการขายท่ีราคาเปนธรรมกับผูซ้ือและรับซ้ือในคาแรงท่ีเหมาะสมกับผูผลิต 

เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- โรงเรียนอนันตรักษการบริบาล ต้ังอยูท่ี อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีเปาหมายท่ีจะสราง

บุคลากรท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางดานสุขภาพ เพ่ือออกไปชวยเหลือสังคม 

 
ท่ีมา : https://web.facebook.com/Tanonghomestay/?_rdc=1&_rdr 
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โมเดลธุรกิจ Social Enterprises กรณีศึกษาสยามออรแกนิค 

 

 
ท่ีมา : http://www.setsocialimpact.com/Company/Profile/71 

จากรายงานของเว็บไซต กรุงเทพธุรกิจ ไดรายงานไดวา “ปตาชัย เดชไกรศักด์ิ” ซีอีโอของบริษัท 

สยามออรแกนิค จํากัด ไดพูดเก่ียวกับปญหาท่ีสงผลตอชีวิตชาวนาไทยตลอดหลายปท่ีผานมาในขณะท่ีการ

แกปญหาของภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของกลับยังไมสามารถแกไขปญหาได แถมยังทําใหหนี้ของเกษตรกร

เพ่ิมข้ึนเปนเทาทวีดวยเหตุนี่เองท่ีกระตุนใหนิสิต MBA อยางเขา ตัดสินใจเดินสูถนนกิจการเพ่ือสังคม (Social 

Enterprise: SE) โดยลงมือกอตั้ง “สยามออรแกนิค” ข้ึน เพ่ือมุงแกปญหาความยากจนของเกษตรกรไทยเม่ือป 

พ.ศ.2554 

ดวยจุดยืนท่ีชัดเจนตั้งแตตน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายยอยในภาคอีสาน โดยใช 

“นวัตกรรม” มาสรางสินคาท่ีดีตอสุขภาพของผูบริโภค เรียกวา มองครบท้ังมิติ “สังคม” และ “ธุรกิจ” จาก

ปญหากอนใหญของชาวนา คนหนุมวิเคราะหออกมาเปน 3 ดาน คือ เมล็ดพันธุไมดี ตลาดไมแนนอน และ

ผลผลิตต่ํา 

 
ท่ีมา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/657671 
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ประการแรกเมล็ดพันธุไมดี ตองแกไขโดยการหาเมล็ดพันธุท่ีดีไปตอบสนอง โดยการเขาไปหานักวิจัย

ผูพัฒนาพันธุขาว จนไดพบกับ “ขาวแจสเบอรรี่” พันธุขาวออรแกนิคท่ีมีคุณภาพสูง ผลผลิตจากงานวิจัยของ

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีพรอมเปลี่ยนแปลงขาวของชาวนาใหงอกงามข้ึน

ดวยขาวสายพันธุใหมท่ีตลาดตองการ 

โจทยตอมาคือความไมแนนอนของตลาด ก็จะตองแกโดยใหราคารับซ้ือท่ีสูงข้ึนโดยสูงกวาขาวหอม

มะลิถึง 2 เทาและการันตีรับซ้ือขาวทุกเมล็ด เพ่ือจูงใจใหชาวนามารวมเครือขายกับพวกเขาใหมากข้ึน ปดทาย

กับ ผลผลิตต่ํา ก็ไปแกปญหาเรื่องปจจัยการผลิต เชน ปุย การบริหารจัดการน้ํา ฯลฯ ตลอดจนสงทีมงานเขาไป

อบรมใหเกษตรกรอยางตอเนื่อง ดานของเกษตรกรทําเพ่ือใหได “ผลผลิตดี” มาตอบความตองการของตลาด 

โจทยตอมาคือ เรื่อง “ธุรกิจ” ตองใช “การตลาดนํา” ทําสินคาและบริการท่ีดีเปนท่ีตองการและแขงขันกับ

ตลาดได 

“ธุรกิจเพ่ือสังคม ตองมาจากฐานความตองการของตลาด โดยตองสรางมูลคาใหกับผูบริโภคได ไมวา

จะสินคาหรือบริการ คียมีแคสองคํา คือ การตลาด และ นวัตกรรม มีสองตัวนี้ดีพอไหม ถาคําตอบคือ ไม จะอยู

ยากมากในโลกปจจุบัน และถาตอบโจทยการตลาดไมได ก็แกปญหาสังคมไมได” ปตาชัยกลาว กอน

ยกตัวอยางการแกปญหาโดยไมสนตลาดแตเริ่มจากตัวเกษตรกร เชน ไปสงเสริมใหมีการปลูกขาวหอมมะลิออร

แกนิคกันมากๆ จนผลผลิตเยอะข้ึนปรากฏวาขายไมได ขายไมออก พอไปเจอคูแขงก็รับมือไมไหว การ

แกปญหาสังคมก็สะดุดสุดทายก็ “ลม” เขาย้ําวา กิจการเพ่ือสังคม ตองเกิดจากตลาด แลวคอยวนกลับมาหา

สังคม นั่นคือเหตุผลท่ี สยามออรแกนิค ชัดเจนในความเปนธุรกิจตั้งแตตน โดยการพัฒนาสินคาใหฉีกจาก

ผลิตภัณฑชุมชนท่ัวๆไป มาอยูในรูปลักษณท่ีทันสมัย ไดมาตรฐาน พรอมยกระดับข้ึนหางและทําตลาดสงออก 

โดยในอนาคตจะไดเห็นผลิตภัณฑของพวกสยามออรแกนคิไปเฉิดฉายอยูท้ังใน ยุโรป อเมริกาและเอเชีย 

นอกจากนี้ยังพัฒนาสินคาไมหยุดนิ่ง จากแคขาวออรแกนิคก็ขยายไปสูผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน ชา เพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมเติมโอกาสใหมๆ ใหธุรกิจ โดยท่ียังคงจุดยืนหนึ่งเดียวนั่นคือทุกการแปรูปโดยจะมีพระเอกเปน 

“ขาว” และใชวตัถุดิบในประเทศเทานั้น เพ่ือสงออกศักยภาพความเปนไทยไปสูตลาดโลก ผลจากความมุงม่ันท่ี

คอยๆสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนไมใชแคขาวหรือชาวนา แตยังรวมถึงวิถีชีวิตชุมชน ท่ีคอยๆ เปลี่ยนไป

ในทางท่ีดีข้ึนดวย  

นอกจากนี้นายปตาชัยยังกลาวอีกวา “ผมชื่นชอบคุณสืบ ผมอยากทําอะไรท่ีมีความหมายกับชีวิต

เหมือนทานนั่นคือ การชวยเหลือคนอ่ืนมากกวาชวยเหลือตัวเอง เพราะการชวยคนอ่ืนนั้นเราจะมีความสุข

สําหรับผม การทํางานท่ีไดเงินเยอะแตไมมีความสุข ไมมีประโยชน แตถางานนั้นทําใหเรามีความสุขดวยและยัง

ไดชวยเหลือคนอ่ืนไปดวย มันมีความหมายกวามาก การไดเห็นชีวิตชาวนาดีข้ึน เห็นผูบริโภคไดรับสิ่งท่ีดี แมแต

ตัวคนทําอยางเขาเองก็มีความสุข” ดวยเหตุนี้จึงทําให “สยามออรแกนิค” ธุรกิจ Social Enterprises ท่ี

เปลี่ยนชีวิตชาวนาเปน STARTUP ไดรางวัลระดับโลกคือการไดรางวัลชนะเลิศ โครงการ Chivas The 

Venture ปท่ี 3 
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แหลงท่ีมา: 

เว็บไซต คณะสังคมศาสตร สํานักงานภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://ba.soc.swu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=10:what-is-

se&catid=10:social-enterprise&Itemid=106 

กรุงเทพธุรกิจ : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/657671 


