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Abstract

 This research article aimed to study 1) Entrepreneurship potential of social enterprises 

based on cultural capital, 2) knowledge level on social enterprises of producer groups and their 

partners, and 3) guidelines for enhancing social enterprises to sustainable development goals. 

The 4 social enterprise projects; working in Bangkok, Chiang Mai, Khon Kaen and Songkhla, 

supported by Thai Health Fund were selected as samples. This study incorporated the following 

tools in data collection process; in-depth interview, focus group discussion, self- assessment, and 

participatory observation. The major findings showed that cultural capital of all projects was high 

potential.  Cultural capital was developed for social enterprise operation, integrating human, social, 

natural and physical capitals. As a whole entrepreneur performance was at a moderate level. The 

general knowledge on social enterprise of producer groups and their partners was at a moderate 

level. Therefore, the guidelines for strengthen them in order to be sustainable social enterprises, 

should focus on mindset and entrepreneurial skills development. Training, consulting and business 

incubating become necessary.      
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บทคัดย่อ

	 การวิจยันีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือศึกษา	1)	ศักยภาพการประกอบการวิสาหกิจเพ่ือสังคมบนฐานทนุวัฒนธรรม	

2)	สถานภาพความรู้ของคณะท�างานและภาคีเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจเพื่อสังคม	และ	3)	แนวทางการยกระดับ

ขีดความสามารถของวิสาหกิจเพ่ือสังคมบนฐานทนุวัฒนธรรมอนัน�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	กลุม่ตวัอย่าง	

คือ	 โครงการวิสาหกิจเพ่ือสังคมจ�านวน	 4	 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม

สร้างเสรมิสขุภาพ	ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	มีพืน้ทีด่�าเนนิงานอยูใ่นกรงุเทพฯ	เชยีงใหม่	

ขอนแก่น	 และสงขลา	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	 การสนทนากลุ่ม	 การประเมินตนเองและ

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 ทุกโครงการมีศักยภาพทุนวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก	

และมีการน�าไปใช้อย่างบูรณาการกับทุนมนุษย์	 ทุนสังคม	 ทุนธรรมชาติ	 และทุนกายภาพ	 ส่วนศักยภาพ

การประกอบการ	โดยภาพรวม	พบว่า	มศัีกยภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง	ส�าหรับสถานภาพความรู้ทีม่ต่ีอวิสาหกิจเพือ่

สังคมของผู้รับผิดชอบโครงการ	คณะท�างาน	และภาคีเครือข่าย	พบว่า	มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง	แนวทาง

การยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 คือ	 การพัฒนาให้ผู้รับผิดชอบ

โครงการและคณะท�างานมีระบบความคิดและทักษะการเป็นผู ้ประกอบการโดยการสนับสนุนองค์ความรู้

ผ่านการฝึกอบรม	การให้ค�าปรึกษาและการบ่มเพาะธุรกิจ	

ค�ำส�ำคัญ: วิสาหกิจเพื่อสังคม	ทุนวัฒนธรรม	การพัฒนาที่ยั่งยืน
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บทน�ำ 

	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	 (Social	 Enterprise:	 SE)	 เป็นนวัตกรรมสังคมที่หลอมรวมองค์ความรู้	 ความคิด

สร้างสรรค์และทนุทางสังคมต่าง	ๆ 	มาผสมผสานกับหลกัคดิและวิธีการบริหารจดัการทีด่ขีองภาคธุรกิจเพ่ือน�าไปสู่

เป้าหมายสูงสุด	นั่นคือ	การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม	อันนับได้ว่าเป็น	“กลไก”	การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากรูปแบบหนึ่ง	 และเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่า

ภาครัฐ	(Public	Sector)	และภาคเอกชน	(Private	Sector)	กล่าวอีกนัยหนึ่ง	การประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม

ต้องเป็นการด�าเนินงานที่สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ	 มีรายได้หลักจากการจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์และ/หรือการให้บริการ	มคีวามยัง่ยนืทางการเงนิโดยไม่ต้องพ่ึงเงินบริจาคแบบเดยีวกับการด�าเนนิงาน

ขององค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร	 (Non-Profit	 Organization)	 หากก็ไม่ได้เน้นการแสวงหาก�าไรหรือผลประโยชน์

ทางธุรกิจสูงสุดเช่นองค์กรภาคเอกชน	(Profit	Organization)	

	 ด้วยหลักคิดดังกล่าวนี้เอง	 ผลสัมฤทธิ์หลักของวิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงต้องพิจารณาจาก	 “ความส�าเร็จ

ของการประกอบธุรกิจ”	 อันท�าให้กิจการอยู่รอดและมีผลก�าไรที่น�าไปสร้าง	 “ผลกระทบทางสังคม”	 ได้	 เช่น

เกิดการจ้างงานในชุมชน	 ชุมชนมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตดีข้ึน	 มีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองและจัดการ

ตนเองได้มากข้ึน	 ทั้งจะต้องไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 อันเท่ากับเป็นการเช่ือมร้อย

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ	 สังคมและส่ิงแวดล้อมไว้ด้วยกัน	 ดังนั้น	 การด�าเนินงานวิสาหกิจเพ่ือสังคมจึงเป็น

การตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	 ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมทุกมิติ	 และฟื้นฟูความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติอันเกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล	 ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ

ตามแนวทางส�าคัญที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	

นั่นคือ	 การน้อมน�า	 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 มาเป็นปรัชญาน�าทางการพัฒนาโดยมียุทธศาสตร์ชาต	ิ

20	ปี	(พ.ศ.	2560-2579)	เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื	และนโยบายประเทศไทย	4.0	เป็นแผนแม่บท	ด้วยความเช่ือ

ว่าการพัฒนาแนวทางนี้จะน�าพาสังคมไทยไปสู่เป้าหมาย	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 กรณีตัวอย่างหนึ่งของวิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยที่นับว่าประสบความส�าเร็จและมีความยั่งยืน	

คือ	 ร้านอาหาร	 Cabbages	 &	 Condoms	 ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน	 ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.

2529	(Cabbages	&	Condom	Restaurant,	2560)	โดยการน�าผลก�าไรทีไ่ด้จากกิจการร้านอาหารและทีพั่กไปใช้

สนับสนุนงานของสมาคม	ได้แก่	การให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว	การป้องกันการตั้งครรภ์	

การส่งเสริมการเกษตร	การช่วยเหลือลูกแรงงานก่อสร้างที่ติดเชื้อ	HIV	เป็นต้น	

	 ส�าหรับงานวิจัยนี้	 ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจกับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ใช้ทุนวัฒนธรรมเป็นฐานการด�าเนิน

ธรุกิจ	อนัเป็นการสร้าง	“มลูค่าเพ่ิม”	ให้กับ	“คณุค่า”	เดมิของวัฒนธรรมทีม่อียู	่ซ่ึงในปี	พ.ศ.	2562-2563	แผนงาน

ส่ือศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้สนับสนุน

องค์ความรู้ทางวิชาการและงบประมาณให้องค์กรภาคประชาสังคมในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ที่ท�างานด้านส่ือ

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน	ด�าเนิน	“โครงการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรม”	จ�านวน	4	โครงการ	
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ใน	 4	 ภูมิภาค	 โดยคณะผู้วิจัยในฐานะทีมประเมินภายในได้ท�าหน้าที่ติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และ

พัฒนาให้กับโครงการดังกล่าว	 ในที่นี้จึงเป็นที่น่าสนใจว่าในการริเร่ิมจัดตั้งและด�าเนินงานวิสาหกิจเพ่ือสังคมซ่ึง

เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ส�าหรับสังคมไทยนั้น	ทั้งผู้รับผิดชอบโครงการ	แกนน�า	คณะท�างาน	และภาคีเครือข่าย

ที่เก่ียวข้องของแต่ละโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรมมากน้อย

แค่ไหนอย่างไร	แต่ละโครงการมีศักยภาพการประกอบการด้านใดบ้าง	มีการน�าทุนวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

เพ่ือประโยชน์ทีย้่อนกลบัมาสู่การแก้ปัญหาในท้องถ่ินอย่างไร	สุดท้ายคอืจะยกระดบัขีดความสามารถของวิสาหกิจ

เพื่อสังคมอันน�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อศึกษาศักยภาพการประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรม	

	 2.	เพื่อศึกษาสถานภาพความรู้ของคณะท�างานและภาคีเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจเพ่ือสังคมบนฐาน

ทุนวัฒนธรรม

	 3.	เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรม	อันน�าไปสู่

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 วิสาหกิจเพื่อสังคม	มีรากฐานมาจากแนวคิดเรื่อง	Triple	Bottom	Line	ของ	Elkington	(1997)	ที่ชี้

ให้เห็นว่า	 การด�าเนินธุรกิจในโลกทุนนิยมอย่างยั่งยืนนั้นไม่อาจให้ความส�าคัญกับผลก�าไรสุทธิเพียงอย่างเดียว

แต่ต้องพิจารณาประกอบกันทั้งด้านเศรษฐกิจอันท�าให้ธุรกิจเติบโต	ด้านสังคมซึ่งท�าให้เกิดความเกื้อกูลกัน	และ

ด้านสิ่งแวดล้อมอันท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู	 ดังนั้น	 จึงต้องเพิ่มประเด็นต่าง	 ๆ	 ด้านสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมเข้ามาเป็นตัวช้ีวัดด้วย	 ได้แก่	 ความสัมพันธ์กับชุมชน	 การจ้างงานชนกลุ่มน้อย	 แรงงานสตรี	

การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การจัดการขยะ	การลดมลพิษ	เป็นต้น	จากแนวคิดนี้เองเป็นผลต่อมา

ให้องค์กรภาคธรุกิจเอกชนหันมาท�าเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมมากข้ึน	ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการท�ากิจกรรม

เหตุการณ์พิเศษในวนัส�าคัญต่าง	ๆ 	เป็นครัง้คราว	เช่น	การปลูกป่าชายเลน	การเกบ็ขยะในแหล่งน�้า	เป็นต้น	และ

อาจมบีางแห่งทีน่�าเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการผลติ

หรือการด�าเนินงานขององค์กร	แต่นั่นก็ยังไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของ	“วิสาหกิจเพื่อสังคม”	

	 พิมพิกา	 พูลสวัสดิ์	 และสุวิต	 ศรีไหม	 (2561)	 อธิบายถึงลักษณะส�าคัญของการประกอบวิสาหกิจเพื่อ

สังคม	ดังนี้คือ	1)	มุ่งเป้าหมายสูงสุดเพื่อสังคม	ไม่ใช่เพื่อก�าไรสูงสุด	2)	มุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมโดยผู้ที่

อยูใ่นชุมชนนัน้	ๆ 	จะต้องให้ความร่วมมอืในการท�าหน้าทีเ่พือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึน	โดยการเปลีย่นภยัคกุคามหรือ

อปุสรรคให้เป็นโอกาสและสร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม	3)	สร้างความยัง่ยนืทางการเงนิด้วยการด�าเนนิ

ธุรกิจแบบแสวงหาก�าไรจากการขายสินค้าหรือบริการ	ผลก�าไรที่เกิดขึ้นจะน�าไปลงทุนซ�้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคมสูงสุด	4)	สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจ	ซึ่งอาจมีหลายรูปแบบ	เช่น	พนักงานเป็น



92 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เจ้าของกิจการ	(Employee	Social	Enterprise)	ลกูค้าเป็นเจ้าของกิจการ	(Customer	Social	Enterprise)	ชุมชน

เป็นเจ้าของกิจการ	(Community	Social	Enterprise)	หรือกลุ่มผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการ	(Small	Group	of	

Director	Social	Enterprise)	เป็นต้น	และ	5)	ด�าเนินการอย่างโปร่งใส	จัดท�าข้อมูลการด�าเนินงานอย่างเป็น

ระบบมาตรฐาน	 ทั้งในส่วนการเงินและผลการด�าเนินงาน	 สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้โดยหน่วยงานรัฐที่

เก่ียวข้อง	ส�าหรับประเทศไทย	กฎหมายทีเ่ก่ียวกับการด�าเนนิงานวิสาหกิจเพือ่สังคม	คอื	พระราชบญัญตัส่ิงเสริม

วิสาหกิจเพื่อสังคม	พ.ศ.	2562	ได้ให้นิยามว่า	“วิสาหกิจเพื่อสังคม หมายถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ

นิติบุคคลอื่นที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย ซ่ึงด�าเนินกิจการเก่ียวกับการผลิต การจ�าหน่ายสินค้าหรือการบริการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี”

(พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	พ.ศ.	2562,	2562,	น.	33)	ลักษณะส�าคัญของการเป็นวิสาหกิจเพื่อ

สังคมที่ได้ก�าหนดไว้ใน	พ.ร.บ.	 ดังกล่าว	คือ	 1)	มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแก่บุคคลผู้สมควร

ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ	 การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน	 สังคม	 หรือส่ิงแวดล้อม	 หรือเพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม	2)	รายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการจ�าหน่ายสินค้าหรือการบริการ	และ	3)	ผลก�าไรไม่น้อยกว่า

ร้อยละเจ็ดสิบจะต้องถูกน�าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์หลัก	 และแบ่งปันก�าไรให้แก่ผู้เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของผลก�าไรทั้งหมด	 โดยให้ถือว่าการลงทุนในกิจการหรือการขยายกิจการเป็นการน�า

ผลก�าไรไปใช้เพื่อสังคม	

	 เมื่อกล่าวถึง	 “วิสาหกิจเพ่ือสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรม”	 ในที่นี้	 จึงหมายถึงวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ใช้

วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถ่ินเป็นทุนหรือเคร่ืองมือหรือกลไกในการประดิษฐ์	 คิดค้น	 ออกแบบ

ต่อยอด	 ขยายผลให้วัฒนธรรมซ่ึงมีคุณค่าทางใจของชุมชน	 กลายเป็น	 “ผลิตภัณฑ์”	 หรือ	 “บริการ”	 ที่ม	ี

“มูลค่าเพ่ิม”	 ในทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 สินค้าที่ระลึกที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนส�าหรับจ�าหน่าย

นักท่องเที่ยว	เป็นต้น	

	 วัฒนธรรมจงึเป็นทนุประเภทหนึง่หรือปัจจยัการผลติปัจจยัหนึง่ทีเ่ป็นศักยภาพส�าหรับการสร้างสรรค์งาน

ของวิสาหกิจเพื่อสังคม	โดยทั่วไปวัฒนธรรมจ�าแนกได้	2	ประเภทกว้าง	ๆ	คือ	วัฒนธรรมที่จับต้องได้	(Tangible	

Culture)	 เช่น	 สถาปัตยกรรม	 จิตรกรรม	 ประติมากรรม	 วรรณกรรม	 ศิลปกรรม	 อาหาร	 เคร่ืองนุ่งห่ม	 ฯลฯ	

และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	 (Intangible	 Culture)	 เช่น	 ความคิด	 ความเช่ือ	 แนวปฏิบัติ	 จารีต	 ประเพณี	

ฯลฯ	 (Throsby,	 1999)	 ทั้งนี้จากการศึกษาขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 (The	

Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development:	OECD)	พบว่า	การเติบโตทางเศรษฐกิจที่

ยั่งยืนอันน�าไปสู่ประโยชน์สุขของคนในชาตินั้นเกิดจากทุนส�าคัญ	4	ทุน	คือ	ทุนกายภาพ	ทุนธรรมชาติ	ทุนมนุษย์

และทุนสังคม	 โดยทุนมนุษย์และทุนสังคมมีส่วนส�าคัญถึง	 4	 ส่วนจาก	 10	 ส่วน	 ในขณะท่ีทุนกายภาพและ

ทุนธรรมชาติมีเพียง	2	ส่วน	(สุวรรณี	ค�ามั่น	และคณะ,	2551)	ดังนั้น	การวิเคราะห์ศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อ

สังคมในการวิจัยนี้	 จึงน�าเร่ืองการวิเคราะห์ทุนทั้ง	 4	 ประเภทข้างต้นมาใช้เป็นกรอบการวิจัย	 และเพ่ือให้เกิด

ความชัดเจนมากข้ึนในฐานะที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรมจึงแยก	 “ทุนวัฒนธรรม”	 ออกจาก	

“ทุนมนุษย์”	 ซ่ึงที่จริงแล้วทุนวัฒนธรรมอาจจดูมีความหมายใกล้เคียงกับทุนมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่หนึ่งเดียวกัน	
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(Bourdieu,	1986)	และเพื่อให้เกิดความชัดเจนของความหมายของทุนแต่ละประเภทจึงระบุนิยามไว้	ดังนี้

	 1.	ทุนกายภาพ	 (Physical	 Capital)	 หมายถึง	 สินทรัพย์ถาวรหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน

เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการด�ารงชีวิตและเป็นปัจจยัพ้ืนฐานการผลติหรือใช้ในการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	

เช่น	เครื่องมือ	เครื่องจักร	สิ่งปลูกสร้าง	อาคารหรือสถานที่ด�าเนินงาน

	 2.	ทุนธรรมชาติ	 (Natural	Capital)	หมายถึง	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ก�าหนดศักยภาพ

ในการด�ารงชีวิตและการประกอบวิสาหกิจ	 อันหมายรวมถึง	 ความงดงาม	 ความบริสุทธิ์	 ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ	ป่าไม้	แร่ธาตุ	ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	ปริมาณน�้าฝน	ฯลฯ

	 3.	ทุนสังคม	(Social	Capital)	หมายถึง	ภาคีเครือข่าย	การมีส่วนร่วม	ความไว้เนื้อเชื่อใจในการท�างาน

ร่วมกัน	รวมถึงทุนที่เป็นสถาบัน	เช่น	สถาบันการศึกษา	ศาสนสถาน	สถาบันการเมือง	เป็นต้น

	 4.	ทุนมนุษย์	 (Human	Capital)	 หมายถึง	 บุคคล	 ซึ่งอาจจะเป็นผู้น�าชุมชนท้องถิ่น	 ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้ประกอบการ	สมาชิก	ฯลฯ	รวมทั้ง	ความรู้	ความสามารถ	ความคิดสร้างสรรค์	ความถนัด	ความเชี่ยวชาญ	และ

ทักษะในด้านต่าง	ๆ	ที่มีอยู่ในตัวบุคคล	

	 5.	ทุนวัฒนธรรม	(Cultural	Capital)	หมายถึง	ภูมิปัญญา	ระบบคุณค่า	ความเชื่อ	วิถีชีวิต	แบบแผน

พฤติกรรมการด�ารงชีวิต	ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	เรื่องเล่า	ต�านาน	วรรณกรรมพื้นบ้าน	ดนตรี	ฯลฯ

	 ส�าหรับการสร้างสรรค์สินค้าหรือการบริการบนฐานทุนวัฒนธรรมนั้น	 ต้องเร่ิมจากการศึกษาข้อมูล

ของท้องถ่ินอย่างครบถ้วนรอบด้านแล้วน�ามาก�าหนดแนวคิดในการออกแบบหรือถอดแบบข้อมูลที่เป็นภาพถ่าย

และท�าให้เป็นภาพกราฟิก	ประยุกต์ใช้หรือเลียนแบบจากวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่น	แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการรวบรวม

ทุนวัฒนธรรม	ได้แก่	วัด	สถาปัตยกรรม	จิตรกรรมฝาผนัง	อาคารบ้านเรือน	ศิลปะพื้นบ้าน	รวมทั้งตลาดซึ่งเป็น

แหล่งรวมความหลากหลายของชีวิตที่สะท้อนความเป็นอยู่	อาหารการกิน	การแต่งกาย	ข้าวของเครื่องใช้	เช่น	

รถเข็นของ	การผูก	รัด	มัด	ร้อย	ร่มแม่ค้า	แผง	ร้าน	การวางสินค้า	เป็นต้น	(ไพโรจน์	ธีระประภา,	2558)	ส�าหรับ

สินค้าที่ใช้ทุนวัฒนธรรมเป็นฐานการผลิตและได้รับความนิยมในอันดับต้น	 ๆ	 ได้แก่	 แม่เหล็กติดตู้เย็น	 หมวก	

ผ้าพันคอ	กระเป๋าผ้า	เครื่องประดับ	งานศิลปะและของตกแต่งบ้าน	ฯลฯ	

	 ส่วนวิสาหกิจเพ่ือสังคมบนฐานทนุวัฒนธรรมซ่ึงเป็นกรณศีกึษาของงานวิจยัทัง้	4	โครงการนี	้เป็นวิสาหกิจ

การท่องเทีย่วชุมชน	ในทีน่ีจ้งึได้น�าเกณฑ์การช้ีวัดของสภาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืโลก	(คณะกรรมการนโยบาย

การท่องเทีย่วแห่งชาต	ิ[ททช],	2562)	มาประยกุต์ให้เข้ากับบริบทของพ้ืนทีใ่น	5	ด้าน	ดงันี	้คอื	1)	ด้านการบริหาร

จัดการ	 ได้แก่	 การจัดท�าแผนธุรกิจ	 แผนการเงิน	 การจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานทั่วไป	 2)	 ด้าน

การสืบสานวัฒนธรรม	3)	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4)	ด้านเศรษฐกิจชุมชน	 ได้แก่	

การสร้างรายได้	การจ้างงานในชุมชน	ฯลฯ	และ	5)	ด้านคุณภาพชีวิตอันเกิดจากการด�าเนินงาน	
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ขอบเขตกำรวิจัย

 1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ	เนือ้หาการศึกษา	ประกอบด้วย	การศึกษาศกัยภาพทนุและศกัยภาพการประกอบ

การวิสาหกิจเพ่ือสังคม	ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสังคม	และแนวทางการยกระดบัขีดความสามารถ

ของวิสาหกิจเพื่อสังคมอันน�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกร	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 วิสาหกิจเพ่ือสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรม

ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากแผนงานส่ือศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ	จ�านวน	4	โครงการ	คอื	1)	โครงการน�าร่องวิสาหกิจชุมชนเพือ่สังคมในชุมชนย่านบางล�าพ	ูกรุงเทพฯ	

2)	 โครงการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาสู่วิสาหกิจชุมชนคนม่อนปิ่น	 จ.เชียงใหม่	 3)	 โครงการสาวะถีเมืองสามดี

วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน	จ.ขอนแก่น	และ	4)	โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ	“สงขลาเฮอริเทจ”	

จ.สงขลา	

 3. ขอบเขตด้ำนพื้นที	่พื้นที่ด�าเนินงาน	คือ	กรุงเทพฯ	เชียงใหม่	ขอนแก่น	และสงขลา	

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

➤

➤

➤

➤ ➤ ➤

ศักยภำพกำรประกอบกำร

วิสำหกิจเพื่อสังคม

ศักยภำพทุน

สถำนภำพควำมรู้

แนวทำงกำรยกระดับเพื่อควำมเข้มแข็งและยั่งยืน

ทุนทั่วไป

ทุนมนุษย์

ทุนสังคม

ทุนทรัพยากรธรรมชาติ

ทุนกายภาพ

ทุนวัฒนธรรม

ศิลปะ

วัฒนธรรม

ภูมิปัญญา

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิสำหกิจเพื่อสังคม

ปรัชญา	วัตถุประสงค์

หุ้น	สมาชิก	และการปันผล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการสืบสานวัฒนธรรม

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ด้านคุณภาพชีวิต



95ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

เกศินี ประทุมสุวรรณ
 
และ พีรพัฒน์ พันศิริ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ	ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 วัตถุประสงค์ที่	1	การศึกษาศักยภาพการประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรม	จ�านวน	

4	โครงการ	โดย	1)	การสัมภาษณ์เชิงลึกโครงการละ	2	คน	2)	การสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจ�านวน	4	

ครั้ง	ๆ 	ละ	12-15	คน	3)	การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ	

และ	4)	การประเมนิตนเองเร่ืองศกัยภาพทนุในพ้ืนที	่โดยคณะท�างานและภาคเีครือข่ายทีเ่ก่ียวข้องซ่ึงเลอืกแบบ

เจาะจง	จ�านวน	65	คน	แบบประเมนิศกัยภาพทนุเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดบั	แปลความหมายตามเกณฑ์

ของเบสท์	ดังนี้	คือ	คะแนนเฉลี่ยระหว่าง	4.51-5.00	หมายถึง	มากที่สุด,	3.51-4.50	หมายถึง	มาก,	2.51-3.50	

หมายถึง	ปานกลาง,	1.51-2.50	หมายถึง	น้อย	และ	1.00-1.50	หมายถึง	น้อยที่สุด

	 วัตถุประสงค์ข้อที่	2	การศึกษาสถานภาพความรู้เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยใช้แบบวัดความรู้	จ�านวน	

10	ข้อกับคณะท�างานและภาคเีครือข่ายทีเ่ก่ียวข้องซ่ึงเลอืกแบบเจาะจง	จ�านวน	65	คน	โดยก�าหนดเกณฑ์ความรู้

3	ระดับ	คือ	ต�่ากว่า	4	คะแนน	อยู่ในระดับน้อย	ระหว่าง	5-7	คะแนน	อยู่ในระดับปานกลาง	และ	8	คะแนน

ขึ้นไป	อยู่ในระดับมาก	

	 วัตถุประสงค์ข้อที่	 3	 เพ่ือเสนอแนวทางการยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจเพ่ือสังคมอันน�าไปสู่

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื	โดยการสัมภาษณ์เชิงลกึนกัวิชาการทีร่่วมขับเคลือ่นโครงการ	ผูท้รงคณุวุฒสิ�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในฐานะแหล่งทุน	ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะท�างานที่ร่วมขับเคลื่อน

โครงการ

	 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมนิศกัยภาพทนุ	ใช้วิธกีารวิเคราะห์ความตรงของเนือ้หา	(Content	

Validity)	โดยค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์	(Index	of	Item-Objective	Congruence:	

IOC)	จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	3	คน	ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	0.66-1.00	และ

ทดสอบความเช่ือมัน่	(Reliability)	แบบประเมนิทัง้ชุดกับคนจ�านวน	30	คนทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกับกลุม่ตวัอย่าง	

ได้ค่าสมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	เท่ากับ	0.87	ในส่วนทีเ่ป็นแบบทดสอบ

ความรู้	การตรวจสอบคุณภาพรายข้อ	พบว่า	ความยากง่ายอยู่ระหว่าง	0.35-0.78	และอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง	

0.22-0.40	ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้	ส่วนค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	ได้ค่า	KR-20	เท่ากับ	0.76

ผลกำรวิจัย

 วิสาหกิจเพ่ือสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรมที่เป็นกรณีศึกษานี้	 ทุกโครงการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท

จ�ากัด	ส่วนใหญ่มีการด�าเนินการในระดับต�าบล	แหล่งทุนส�าคัญ	คือ	งบประมาณ	จาก	สสส.	และเงินสนับสนุน

จากครอบครัว	เพื่อนและเครือข่าย	ปัจจุบันยังไม่มีการจ้างพนักงานประจ�า	มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน	บริหาร

องค์กรแบบยดืหยุน่	กิจการทัง้หมดเป็นเร่ืองการท่องเทีย่วชุมชนทีเ่น้นการหารายได้จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์และ

บริการที่เกี่ยวข้อง	เช่น	อาหาร	เครื่องดื่ม	การแสดง	การจัดประชุม	โฮมสเตย์	แหล่งเรียนรู้	การน�าชมพิพิธภัณฑ์



96 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หรือจุดท่องเที่ยวในชุมชนโดยไกด์เด็กตามเส้นทางที่ก�าหนดด้วยการเดินหรือนั่งรถบริการ	 ฯลฯ	 ซ่ึงทุกโครงการ

มีจุดเด่นของทุนแตกต่างกัน	ดังตารางที่	1

ตำรำงที่ 1 ทุนและระดับศักยภาพทุนในพื้นที่จากการประเมินตนเอง	จ�าแนกตามโครงการ

วิสำหกิจ

เพื่อสังคม

ทุนและระดับศักยภำพทุนในพื้นที่

ทุนวัฒนธรรม ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนธรรมชำติ ทุนกำยภำพ  รวม

บางล�าพู

กรุงเทพฯ

พิพิธล�าพู

วิถีคนถนนข้าวสาร

ศิลปกรรม

ภูมิปัญญา	

ยุคต้นรัตนโกสินทร์

ไกด์

ศิลปิน

นักสื่อสาร

วัดใหม่อมตรส	

รร.วัดสังเวช

มัสยิด

เขตพระนคร

ภาคีธุรกิจ	ฯลฯ

คลองบางล�าพู มีสถานที่

ด�าเนินงาน

ของตนเอง

X 4.36 3.70 4.13 4.66 4.80 4.33

ม่อนปิ่น

จ.เชียงใหม่

ความเชื่อ

วิถีชีวิตชาติพันธุ์

ศิลปกรรม

ภูมิปัญญาชาติพันธุ์

นักออกแบบ

ไกด์เยาวชน

ศิลปิน

วัดพระธาตุฯ	

รร.บ้านเวียงหวาย

รร.บ้านขอบด้ง	

อบต.ม่อนปิ่น	ฯลฯ

ภูมิประเทศ

ภูมิอากาศ

หญ้าอิบุแค

มี	อบต.

เป็นสถานที่

ด�าเนินงาน	

X 4.53 4.27 4.27 4.02 4.67 4.35

สาวะถี

จ.ขอนแก่น

หมอล�า

วรรณกรรมสินไซ

ภาพวาดผนังโบสถ์

วิถีชีวิตไทยอีสาน

ไกด์

ศิลปิน

สื่อมวลชน	

วัดไชยศรี	

รร.บ้านสาวะถี	

ทต.สาวะถี

ภาคีวิชาการ	ฯลฯ

เหล่าพระเจ้า

โนนเมืองเก่า

สวนสุมณฑา

มีวัดเป็น

สถานที่

ด�าเนินงาน

X 3.51 4.00 4.80 4.00 4.50 4.16

สงขลา

จ.สงขลา

สถาปัตยกรรม

ศิลปกรรม

วิถีชีวิตคนค้าขาย

ไกด์

สถาปนิก

ภาคีธุรกิจ

ภาคีวิชาการ	

มัสยิด	หอการค้า

ฯลฯ

ท่าเรือ

ทะเลสาบ

มีสถานที่

ด�าเนินงาน

ของตนเอง

X 4.15 4.05 3.95 4.00 4.42 4.11

รวม 4.37 4.13 4.23 4.10 4.59 4.28

	 จากการที่โครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมประเมินตนเองเกี่ยวกับศักยภาพทุนในพื้นที่	พบว่า	โดยภาพรวม

ศกัยภาพทนุอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	4.28)	เมือ่พิจารณาเป็นรายประเภท	พบว่า	อยูใ่นระดบัมากทกุประเภท	เรียงล�าดบั

ได้ดังนี้	คือ	ทุนกายภาพ	(X	=	4.59)	ทุนวัฒนธรรม	(X	=	4.37)	ทุนสังคม	(X	=	4.23)	ทุนมนุษย์	(X	=	4.13)	และ

ทนุธรรมชาต	ิ(X	=	4.10)	เมือ่พจิารณาเป็นรายโครงการเรียงล�าดบัได้ดงันี	้คอื	ม่อนป่ิน	(X	=	4.35)	บางล�าพู	(X	=	4.33)	

สาวะถี	(X	=	4.16)	และสงขลา	(X	=	4.11)
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	 ส�าหรับทนุวัฒนธรรมทีน่�ามาเป็นฐานต่อยอดธรุกิจเพ่ือสร้างรายได้นัน้	พบว่า	ทกุโครงการใช้ทนุวัฒนธรรม

หลากหลายประเภท	ทั้งสถาปัตยกรรม	จิตรกรรม	วรรณกรรม	ศิลปกรรม	ความคิด	ความเชื่อ	วิถีชีวิต	ภูมิปัญญา	

ฯลฯ	 และใช้ในลักษณะบูรณาการกับทุนประเภทอื่น	 ๆ	 เช่น	 โครงการน�าร่องวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมในชุมชน

ย่านบางล�าพู	กรุงเทพฯ	จัดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน	น�าโดยไกด์เด็ก	 (ทุนมนุษย์:	นักสื่อสาร)	บอกเล่าเรื่อง

ราวประวัติศาสตร์เร่ิมจากพิพิธล�าพู	 (ทุนวัฒนธรรม:	 ประวัติศาสตร์)	 พาชมแหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 (ทุนสังคม:	

ภาคเีครือข่าย)	รวมท้ัง	ศิลปะ	หัตถกรรม	วิถีชีวิต	รับประทานอาหาร	Street	Food	ตามความสนใจ	(ทนุวัฒนธรรม)	

ผลิตภัณฑ์ส�าคัญ	ได้แก่	แม่เหล็กติดตู้เย็น	เสื้อยืด	เหรียญกษาปณ์	ขนมหวาน	ฯลฯ

	 โครงการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาสู่วิสาหกิจชุมชนคนม่อนปิ่น	 จ.เชียงใหม่	 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จาก

หญ้าอิบุแค	 (ทุนธรรมชาติ)	 ซ่ึงเป็นหญ้าที่พบบนยอดดอยที่มีอากาศหนาวเย็น	 ในหนึ่งปีเก็บได้เพียงหนึ่งคร้ัง	

โดยจะต้องเก็บหญ้าทลีะเส้นแล้วเลอืกเฉพาะหญ้าทีส่มบรูณ์มาย้อมสีธรรมชาตแิละสีผสมอาหาร	ผ่านกระบวนการ

ย้อมด้วยภมูปัิญญาชาวบ้าน	(ทนุวัฒนธรรม:	ภมูปัิญญา)	จากนัน้จงึน�ามาออกแบบเรียงร้อยและถักทอ	(ทนุมนษุย์)	

เป็นผลติภณัฑ์	เช่น	ป่ินปักผม	ต่างหู	ยางรัดผม	ฯลฯ	มโีรงเรียนบ้านขอบด้งเป็นศนูย์กลางการผลติ	(ทนุกายภาพ)	

มีนักเรียนเป็นผู้สืบสาน	 (ทุนสังคม)	 และเติมเต็มด้วยเร่ืองเล่าของชนเผ่าลาหู่	 (ทุนวัฒนธรรม:	 ความเช่ือ)

ที่เช่ือกันว่าหญ้าอิบุแคคือหญ้ามงคล	 เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีทั้งผู้ให้และผู้รับ	 ผลิตภัณฑ์ส�าคัญ	 ได้แก่	

กระเป๋าสาน	ภาพโปสการ์ด	เครื่องประดับจากหญ้าอิบุแค	ผ้าทอมือดาราอาง	ฯลฯ

	 โครงการสาวะถีเมอืงสามดวิีสาหกิจชุมชนยัง่ยนื	จ.ขอนแก่น	จดัเส้นทางการท่องเทีย่วชุมชน	มโีรงเรียน

และวัดเป็นพ้ืนที่ด�าเนินงาน	 (ทุนกายภาพ)	 พาตักบาตรข้าวเหนียว	 (ทุนวัฒนธรรม:	 วิถีชีวิตไทยอีสาน)	 พร้อม

ชมแหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 เช่น	 โนนเมืองเก่า	 เหล่าพระเจ้า	 (ทุนธรรมชาติ)	 การสาธิตการประกอบอาหารพื้นบ้าน	

(ทุนวัฒนธรรม:	อาหาร)	โดยไกด์เด็กและวิทยากรประจ�าแหล่งเรียนรู้	(ทุนมนุษย์:	นักสื่อสาร)	ผลิตภัณฑ์ส�าคัญ	

ได้แก่	แก้วกาแฟ	แก้วเก็บความร้อน/เย็น	เสื้อยืดลายสินไซ	เครื่องประดับ	โคมไฟ	อาหารพื้นถิ่น	ฯลฯ

	 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมต้นแบบ	“สงขลาเฮอริเทจ”	จ.สงขลา	จดัเส้นทางการท่องเทีย่ว

ชุมชน	มีท่าเรือและทะเลสาบเป็นจุดเช็กอิน	(ทุนธรรมชาติ)	พาชมเมืองเก่า	(วัฒนธรรม:	สถาปัตยกรรม)	วิถีชีวิต

ของผู้คนในย่านธุรกิจ	(ทุนสังคม:	ภาคีเครือข่าย)	และแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ	เช่น	การท�าผ้าบาติก	สวนผักคนเมือง	

ผลิตภัณฑ์ส�าคัญ	ได้แก่	แก้วกาแฟ	เสื้อยืด	กระเป๋าผ้า	กระเป๋าสาน	ขนมหวานพื้นถิ่น	สติกเกอร์ไลน์	เป็นต้น	

	 ทั้งนี้จากการศึกษาศักยภาพการประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมซ่ึงอาศัยกรอบการประเมินที่ประยุกต์

จากเกณฑ์การท่องเที่ยวชุมชน	 5	 ด้าน	 โดยการประมวลคะแนนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ

ประจ�าโครงการรวม	7	คน	ร่วมกับการสนทนากลุ่ม	การสัมภาษณ์เชิงลึก	และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	

สรุปได้	ดังตารางที่	2
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วิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตำรำงที่ 2 ระดับศักยภาพการประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรม

วิสำหกิจ 

เพื่อสังคม

ระดับศักยภำพกำรประกอบกำรวิสำหกิจเพื่อสังคมบนฐำนทุนวัฒนธรรม (X)

กำรจัดกำร 

(X)

วัฒนธรรม 

(X)

ธรรมชำติ 

(X)

เศรษฐกิจ 

(X)

คุณภำพชีวิต 

(X)

รวม 

(X)

บางล�าพู 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0 3.4

ม่อนปิ่น 2.0 4.0 4.0 2.0 4.0 3.2

สาวะถี 2.0 4.0 4.0 2.0 4.0 3.2

สงขลา 3.0 4.0 4.0 2.0 4.0 3.4

รวม (X) 2.5 4.0 4.0 2.0 4.0 3.3

	 จากตารางที่	2	สรุปได้ว่า	ศักยภาพการประกอบการโดยภาพรวม	อยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.3)	เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง	(X	=	2.5)	ด้านการสืบสานวัฒนธรรม	และ

ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	4.0)	คอื	สามารถสร้างความตระหนกัรู้

ในคณุค่าและได้สานต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น	ทัง้การด�าเนนิงานยงัค�านงึถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมด้วยการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	ไม่สร้างขยะและมลพิษ ด้านเศรษฐกิจชุมชน อยู่ในระดับน้อย	(X	=	2.0)	โดยพิจารณาจาก

รายได้ซึง่ยังไม่มีโครงการใดมีผลประกอบการตามเป้าหมายของปีแรก	สุดท้าย	ด้านคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก	

(X	=	4.0)	คือสามารถสร้างความสุขและประโยชน์สุขแก่ชุมชนท้องถิ่น	ดังที่กลุ่มเป้าหมายของโครงการ	“สงขลา

เฮอริเทจ”	คนหนึ่ง	กล่าวว่า	“ที่นี่ในอดีตเคยรุ่งเรือง ต่อมาแทบจะกลายเป็นเมืองร้าง ผู้คนออกไปท�างานที่อื่น 

คณุค่าความเป็นวิถีชีวิตหายไป โครงการน้ีช่วยร้ือฟ้ืนวิถีชีวิต คนืคณุค่าเก่าให้กลบัคนืมา ผมว่าน่ีเป็นกระบวนการ

ที่ดึงคนรุ่นใหม่ให้กลับบ้าน หันมาดูแลชุมชน” 

	 ส�าหรับสถานภาพความรู้เก่ียวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมบนฐานทุนวัฒนธรรม	 ซ่ึงได้ศึกษากับผู้รับผิดชอบ

โครงการ	คณะท�างาน	และภาคีเครือข่าย	จ�านวน	65	คน	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุเฉลี่ย	39	ปี	ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี	อาชีพครูหรืออาจารย์มากทีส่ดุ	มคีะแนนเฉลีย่ความรู้เก่ียวกับวิสาหกิจเพ่ือสงัคม	7	คะแนน

จากคะแนนเต็ม	10	คะแนน	จัดอยู่ในระดับปานกลาง	

	 ส่วนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือยกระดับวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีความเข้มแข็งอันน�าไปสู่

การพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ยนืต่อไปน้ัน	คณะท�างานคนหนึง่ในโครงการสาวะถี	กล่าวว่า	“..เราเตรียมชุมชนของเรา

พร้อมแล้ว แต่ส่ิงที่ขาดคือ ความคิดสร้างสรรค์ นักออกแบบ การจัดการแบบมืออาชีพ และทุนที่จะเข้ามา

หนุนเสริม” ทั้งนี้จากการประมวลข้อมูลทั้งหมดพบว่า	 โจทย์ส�าคัญอันดับแรกของการริเร่ิมด�าเนินงานวิสาหกิจ

เพ่ือสังคม	 คือการประกอบธุรกิจให้เลี้ยงตัวเองได้ในเบื้องต้น	 โดยผู้รับผิดชอบโครงการและคณะท�างาน

ทุกโครงการต้องการการหนุนเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการมากที่สุด	 ดังนั้น	 แนวทางส�าคัญในการยกระดับ	

คอืการสนบัสนนุองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการสามารถจดัท�าแผนธรุกิจ	บริหารแผนธรุกิจ	แผนการเงนิ	การส่ือสาร

การตลาดและการสือ่สารสังคมเพ่ือให้คนในชุมชนเป้าหมายเข้าใจตรงกันและเข้ามามส่ีวนร่วม	ทัง้ควรจดัให้มเีวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างสม�่าเสมอ	
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เกศินี ประทุมสุวรรณ
 
และ พีรพัฒน์ พันศิริ

สรุปและอภิปรำยผล

	 โครงการวิสาหกิจเพ่ือสงัคมบนฐานทนุวัฒนธรรมทกุโครงการเตบิโตมาจากการรวมตวักันเป็นคณะบคุคล

ที่ท�างานพัฒนาสุขภาวะชุมชนผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรม	และเป็นการท�างานในลักษณะ	“อาสาสมัคร”	ซึ่งส่วนใหญ่

มีประสบการณ์สืบเนื่องจากการท�าโครงการ	“สามดีวิถีสุข”	ทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	การพัฒนาเด็ก

และเยาวชนให้เป็นมัคคุเทศก์และศิลปินที่ถ่ายทอดเร่ืองราวของท้องถ่ิน	 ทุกโครงการจึงท�าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ในด้านการสืบสานวัฒนธรรม	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านจิต-ปัญญา	 ท�าให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความอิ่มใจ	 เห็นคุณค่าตนเอง	 ภาคภูมิใจในภูมิปัญญา

บรรพบุรุษ	รื้อฟื้นความเป็นชุมชนในอดีต	ตีความและเติมความหมายใหม่ท�าให้วัฒนธรรมเดิมเป็นวัฒนธรรมที่มี

ชีวิตและด�ารงอยูอ่ย่างสอดคล้องกับบริบทปัจจบัุน	เช่น	วรรณกรรมสินไซทีผ่นงัโบสถ์วัดไชยศรีได้ถูกถ่ายทอดเป็น

ศิลปะการแสดงหลายรูปแบบที่ผลิตซ�้าคุณธรรมชุดเดิม	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	พจนา	สวนศรี	 (2546)	

ที่พบว่า	การท่องเที่ยวที่ด�าเนินการโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น	วิถีชีวิตและวัฒนธรรม	

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท�าให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมโดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ประยุกต์ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทแห่งยุคสมัย	

	 อย่างไรก็ดอีปุสรรคส�าคัญ	คอื	การทีผู้่รับผดิชอบโครงการและคณะท�างานส่วนใหญ่ไม่ได้มปีระสบการณ์

ตรงจากการท�างานแบบแสวงหาก�าไร	จงึท�าให้ขาดทัง้	“ระบบความคดิ”	(Mindset)	และ“ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบ

การ”	 (Entrepreneurial	 Skills)	 ทั้งการจัดการด้านการเงิน	 การผลิต	 การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์	

การตลาดและการขาย	อันเป็นคุณสมบัติหลักของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้น�า	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ

สมเกียรติ	สกุลสุรเอกพงศ์	(2561)	พบว่า	คุณลักษณะของผู้น�าในวิสาหกิจเพื่อสังคมมีอิทธิพลทางตรงมากที่สุด

ต่อประสิทธภิาพของวิสาหกิจ	ผูน้�าจะต้องบริหารงานด้วยความมุง่มัน่	รับผดิชอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	

ในขณะที่โครงสร้างองค์กรมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิภาพการประกอบการ	 หมายความว่า	 ยิ่งองค์กรมีความ

ซับซ้อน	 มีความเป็นทางการสูง	 หรือมีการรวมศูนย์อ�านาจมากจะท�าให้ประสิทธิภาพลดลง	 ส่วนมูลค่าเพิ่มของ

ผลิตภัณฑ์มีผลต่อประสิทธิภาพมาก	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นส่ือกลางที่มีความส�าคัญต่อการสร้างการรับรู	้

ความตระหนักรู้ต่อผู้บริโภค	ดังนั้น	ผลิตภัณฑ์ต้องมีทั้งอรรถประโยชน์และมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า	

	 ในระยะเร่ิมแรกน้ีโจทย์ใหญ่ของทกุโครงการจงึเป็นเร่ืองของแหล่งทนุและการด�าเนนิธรุกิจให้อยูร่อดได้

อย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของบุญวรา	สุมะโน	(2563)	ที่พบว่า	ปัจจัยด้านเงินทุนและความตระหนัก

รู้ถึงบทบาทของวิสาหกิจเพ่ือสงัคมทีม่ต่ีอสาธารณะเป็นอปุสรรคส�าคญัของวิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยทัว่ไป	ส่วนการ

พัฒนาระบบความคิดและทกัษะการเป็นผู้ประกอบการท�าได้โดยการสนบัสนนุองค์ความรู้ในรูปแบบทีห่ลากหลาย	

เช่น	การฝึกอบรม	การให้ค�าปรึกษาและการบ่มเพาะธุรกิจ	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	ส�าหรับการยกระดับการพัฒนา

ให้ทกุโครงการมคีวามเข้มแข็งมากข้ึน	จ�าเป็นทีจ่ะต้องน�าเร่ืองรายได้จากการประกอบการมาเป็นตวัช้ีวัดหนึง่ของ

การติดตามประเมินผล
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ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 วิสาหกิจเพ่ือสังคม	 จะต้องมุ่งเน้นการส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มทั้งผู้มีส่วนได้เสีย	 ผู้บริโภคหรือ

ผูรั้บบริการ	และผูไ้ด้รับประโยชน์ทางสงัคม	โดยเนือ้หาการสือ่สารอาจมสีาระทีแ่ตกต่างกันตามล�าดบัความส�าคญั	

เพือ่ให้ทกุกลุม่มคีวามรู้ความเข้าใจทีถู่กต้อง	ในระดบัท้องถ่ิน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน�าผลการวิจยันี้

ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนบัสนนุการจดัตัง้วิสาหกิจเพ่ือสังคมโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ทนุวัฒนธรรมใน

พื้นที่และพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	อันจะท�าให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้	ในระดับ

ชาติ	 ส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ	 (สกส.)	 สามารถน�าผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายที่เอื้ออ�านวยต่อการสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ใช้ทุนวัฒนธรรมเป็นฐาน

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการด�าเนินงานวิสาหกิจเพ่ือสังคม	 โดยเจาะลึกวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่

หลากหลายรปูแบบ	และวจิัยเชงิปฏิบตัิการเพือ่พฒันาหลกัสตูร	“การจดัตัง้และพฒันาขดีความสามารถวสิาหกจิ

เพื่อสังคม”	

กิตติกรรมประกำศ

 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานส่ือศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ	 ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	
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