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1. บทสรุปผู้บริหาร 
 
แม้เมียนมาร์และไทยจะอยู่ในระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน ทั้งสองประเทศยังคงต้องเผชิญกับความท้าทาย
มากมายในการมุ่งม่ันที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรศาสตร์ ศักยภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาและสิ่งแวดล้อม 
ความท้าทายเหล่านี้ทำให้เกิดความสนใจในการประกอบการทางสังคมมากขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเหล่านี้
ในสังคมไทยและเมียนมาร์ เพ่ือส่งทั้งผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
 

ในฐานะส่วนหนึ่งของการพัฒนารายงานนี้ สถาบันพันธมิตรของโครงการได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับคำจำกัดความ
ของการประกอบการเพ่ือสังคมที่จะใช้ตลอดโครงการ STEPuP ดังนี้ “กระบวนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการ
ประกอบธุรกิจเพ่ือจัดการปัญหาทางสังคม (สำหรับทั้งผู้คนและชุมชน) โดยการสร้างทั้งผลกำไรและการ
แก้ปัญหาทางสังคม การประกอบการทางสังคมสามารถสร้างมูลค่าในระยะยาวและสามารถบรรลุผลในการ
สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อสังคม รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ในระบบนิเวศ” 
 

กิจการเพ่ือสังคมในเมียนมาร์และไทยมีเป้าหมายด้านผลกระทบหลากหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ี
การพัฒนาชุมชน จุดเน้นอื่น ๆ ได้แก่ การศึกษา การเกษตรสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปผลกระทบทาง
สังคมจะถูกพัฒนาขึ้นมาจาก สหกรณ ์หรือองค์กรชุมชน (CBO) ที่ก่อตั้งกลุ่มกิจการเพ่ือสังคมขนาดเล็ก โดย
ผู้ประกอบการหรือองค์กรกิจการเพ่ือสังคมเหล่านี้โดยทั่วไปมีขนาดเล็กและรายได้ไม่สูง แต่อย่างน้อยสามารถ
สร้างผลกำไรหรือคุ้มทุน  
 

ระบบนิเวศของกิจการเพ่ือสังคมในทั้งสองประเทศประกอบด้วยสถาบันการศึกษา ภาครัฐบาล ผู้ประกอบการ
ทางสังคม ผู้ให้ทุน และชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาด้าน
ต่างๆ 
 

แม้ว่าระบบนิเวศของกิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยจะพัฒนาไปพอสมควรเมื่อเทียบกับเมียนมาร์แตย่ังคงมี
ความท้าทายในทั้งสองประเทศท่ีต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือให้มั่นใจว่าทุกภาคส่วนจะสามารถพัฒนาศักยภาพที่มี
อยู่ให้เข้มแข็งขึ้น ความท้าทายทั่วไปเหล่านี้รวมถึงการขาดทักษะของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ความชำนาญทาง
ธุรกิจในหมู่ผู้ก่อตั้ง การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การขาดแนวทางการวัดผลกระทบทางสังคม การสนับสนุนทั้งระบบ
นิเวศของศูนยก์ลางในเขตปริมณฑล (ย่างกุ้งและกรุงเทพฯ) และความสับสนโดยรวมทั้งในภาครัฐและเอกชน
เกี่ยวกับคำจำกัดความที่แน่นอนของกิจการเพ่ือสังคม นอกจากนี้เมียนมาร์ยังไม่มีข้อบังคับของรัฐบาล
โดยเฉพาะในการกำกับดูแลกิจการเพ่ือสังคม รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างจำกัดจากภาคสถาบันอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือจัดการกับความท้าทายเหล่านี้รวมไปถึงการกระจายการสนับสนุนองค์ประกอบต่างๆของ
ระบบนิเวศของกิจการเพ่ือสังคม โดยการพัฒนาศูนย์ระดับจังหวัดเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงและโอกาสให้กับระบบ
นิเวศของกิจการเพ่ือสังคม สำหรับกิจการเพ่ือสังคมและผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่มีอยู่แล้ว รวมถึงส่วนที่มีการ
วางแผนในการก่อตั้ง นอกจากนี้ควรเสนอกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถในระยะยาว เพ่ือพัฒนาทั้งทักษะ
ของผู้ประกอบการเองและเพ่ือช่วยในการดำรงอยู่ของกิจการเพื่อสังคม กิจกรรมเหล่านี้อาจรวมถึงโปรแกรม
การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน ตลอดจนการฝึกอบรมทางการเงินเพ่ือเพ่ิมทักษะและความมั่นใจ 
รวมทั้งโอกาสของกิจการเพ่ือสังคมทีต่้องการเพิ่มทุนด้วยวิธีที่คุ้มค่าและและมีประสิทธิภาพจากการเข้าถึงการ
ระดมทุนจากสาธารณะ ท้ายนี้จากการเป็นสถาบันที่มีบทบาทที่แตกต่างของสถาบันพันธมิตรจะต้องทำหน้าที่
เป็น ‘สะพานเชื่อม’ ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สถาบันการศึกษาในเมียนมาร์และไทยจะมีการพัฒนา
ศูนย์กลางทรัพยากรเพ่ือการประกอบการทางสังคม ทั้งสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคมและส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึง
ศักยภาพของกิจการเพ่ือสังคม 
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2. วัตถุประสงค์ของรายงาน 
การประกอบการเพ่ือสังคมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางเศรษฐกิจในหลายประเทศในเอเชีย เช่น ประเทศไทย
และเมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม กิจการเพ่ือสังคมมักจะเป็นกิจการขนาดเล็กท่ีดิ้นรนหาเงินโดยไม่มีโอกาสที่จะ
เติบโตเต็มทีผู่้ประกอบการเพ่ือสังคมไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม หรือไม่มีความรู้ในการปรับ
ขนาดธุรกิจของตนเพ่ือสร้างผลกระทบที่แท้จริงต่อสังคม นอกจากนี้การประกอบการเพื่อสังคมอาจไม่ใช่
เส้นทางอาชีพที่พึงปรารถนาสำหรับคนหนุ่มสาว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเสนอบริการทางการศึกษาที่
ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษา ความคิดทางธุรกิจที่สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงไม่ได้จำเป็นต้องเกิดข้ึนเพ่ือ
รับมือกับความท้าทายทางสังคมในประเทศต่างๆเท่านั้น แต่ยังต้องช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับทักษะที่จำเป็น
สำหรับตลาดแรงงาน เพ่ือให้พวกเขามีบทบาทอย่างแข็งขันในสังคมและบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล 
 

เพ่ือระบุประเด็นปัญหาเฉพาะที่ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเผชิญอยู่ในไทยและเมียนมาร์ และระบบนิเวศที่พวก
เขาดำเนินการ โครงการ STEPuP กำลังดำเนินพันธกิจภาระงานแรกท่ีจะเป็นก้าวแรกของโครงการ ภาระงานนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน สถานการณ์ปัจจุบันของการประกอบการเพ่ือสังคมในทั้งสองประเทศ เน้นการ
เปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ข้อมูลที่รวบรวมจากพันธมิตรทั้งสี่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยพันธมิตร 2 แห่ง ในเมียนมาร์จะถูกสรุปเป็น รายงานการวิเคราะห์สถานะที่เป็นอยู่ซึ่งจะใช้
เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจระบบนิเวศของการประกอบการเพ่ือสังคมที่ดำเนินการในแต่ละประเทศ 
นอกจากนี้การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือ ระบุความท้าทายที่ยังคงมีอยู่ในทั้งสองประเทศผ่านการวิเคราะห์
ช่องว่าง (GAP) จากนั้น พัฒนาการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือรับมือกับความท้าทายเหล่านี้
โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดภาระงานที่สอง สุดท้ายนี้ แนวทางปฏิบัติที่ดจีะถูกรวบรวมจากพันธมิตรในยุโรป
ทั้งหมดเพ่ือโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน  
 

ประเด็นทีส่ำคัญคือ จะต้องมีการให้ความสำคัญกับการให้คำจำกัดความกว้าง ๆ ของกิจการเพื่อสังคมและการ
เป็นผู้ประกอบการทางสังคมในกลุ่มประเทศของสถาบันพันธมิตร รวมทั้งการให้ความสำคัญกับระบบนิเวศท่ี
ซับซ้อนและหลากหลาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญรวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึก
เพ่ือแสดงถึงสถานะของภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้สามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือ
ในการออกแบบวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขได้ผ่านโครงการ STEPuP 
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3. ภาพรวมของประเทศ 
 

3.1 ประเทศเมียนมาร์ 
 
เมียนมาร์ตั้งอยู่ที่จุดตัดระหว่างจีนและอินเดียและมีพรมแดนติดต่อกัน ดังนั้นไทยลาวและบังกลาเทศจึงครอง
ตำแหน่ง geostrategic ที่สำคัญในการซื้อขาย เส้นทางจากเอเชียตะวันออกเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มาบรรจบกัน ประเทศเมียนมาร์ครอบคลุมพ้ืนที่ 676,578 ตารางกิโลเมตรและใหญ่ที่สุดในบรรดาประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2561 มีประชากรประมาณ 53.7 ล้านคน1 
 

เมียนมาร์อยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหารและการคว่ำบาตรของนานาชาติมานานกว่า 50 ปี จนถึงปี 
2554 เมื่อประเทศมีส่วนร่วมบนเส้นทางสู่ประชาธิปไตยและเปิดตัวสู่โลก ตั้งแต่นั้นมาเมียนมาร์ได้ผ่านการ
ปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจสังคมหลายครั้งและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อธุรกิจด้วยการ
ลงทุน บริษัท และสมาคมใหม่ กฎหมาย ฯลฯ 
 

เมียนมาร์อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เหมืองหยก ทองคำ น้ำมัน ก๊าซ แร่ธาตุ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ในพ้ืนที่อันกว้างใหญ่และปริมาณประชากรค่อนข้างน้อย เมียนมาร์มีหลายสิ่งที่จะ
นำเสนอในแง่ของโอกาสของธุรกิจและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งหากเมียนมาร์ประสบความสำเร็จในการปฏิรูป กรอบ
กฎหมายกรอบเศรษฐกิจและสังคม จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้แบบก้าวกระโดด 

 

รูปที่ 1: ภาพรวมเมียนมาร์ 
ตามข้อมูลของธนาคารโลกนับตั้งแต่เปิดประเทศในปี 2554 และเป็นประเทศประชาธิปไตยครั้งแรก 
โดยมีการเลือกตั้งในปี 2558 เมียนมาร์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (สูงกว่า 7% ต่อปี) และ 

 
1 https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview 
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การปรับปรุงสวัสดิการสังคมสามารถวัดได้จากระดับความยากจนทีล่ดลงเกือบครึ่งหนึ่งลดลงจาก 48% เป็น 
25% ในระหว่างปี 2548 ถึง 25602  
 

อย่างไรก็ตามเมียนมาร์ยังคงเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมากมาย ซ่ึงสามารถดูได้
จากภาพรวมรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมียนมาร์ปี 2020 ล่าสุด ด้านล่าง (รูปที่ 2) 
โดยรวมแล้วเมียนมาร์ได้คะแนน 64.6 / 100 และอยู่ในอันดับที่ 104 จาก 193 ประเทศที่ได้รับการยอมรับ
จากUN 

 

 

  

 
2 https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/overview 

แหล่งที่มา : Worldbank (2020) 

 

รูปที่ 2: รายงานการพัฒนาทีย่ั่งยืนของเมียนมาร์ปี 2020: การประเมินโดยรวม 
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3.2 ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Thailand at a Glance 

ราชาอาณาจักรไทย หรือ ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ มีเนื้อที่ 513,115 ตาราง
กิโลเมตร ทอดตัวยาวประมาณ 1,620 กิโลเมตร จรดยาวจากภาคเหนือถึงภาคใต้ประมาณ 775 กิโลเมตรจาก
ตะวันออกไปตะวันตก  ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพ
เมียนมาร์ทางทิศเหนือ ราชาอาณจักรกัมพูชาและอ่าวไทยทางทิศตะวันออก สหภาพเมียนมาร์และมหาสมุทร
อินเดียทางทิศตะวันตกและมาเลเซียทางทิศใต้ ในปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีประชากรมากกว่า 69 ล้านคน3 
โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 39 ปี และมีอัตราการเติบโตถึง 0.25 %4 
 

ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดเผชิญ
กับรัฐประหารและปกครองแบบเผด็จการทหารโดยกองทัพเข้ายึดอำนาจถึง 12 ครั้งนับตั้งแต่การสิ้นสุดของ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปีพ.ศ. 2575  การรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เกิดข้ันในวันที่ 22 
พฤษภาคม 2557 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร และได้เข้าดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบัน 
 

จากข้อมูลของธนาคารโลกแห่งประเทศไทย ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการ
พัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดและได้รับการยกระดับจากประเทศรายได้ต่ำเป็นประเทศรายได้

 
3 https://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview 
4 https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/th.html 
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ปานกลางระดับสูงในช่วงเวลาน้อยกว่าหนึ่งช่วงอายุคน ประชากรได้รับสวัสดิการที่หลากหลาย เช่น การ
ลดหย่อนภาษี การศึกษา ด้านสุขภาพ และประกันสังคม5 
 

อย่างไรก็ตาม  ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาความท้าทายด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
สามารถเห็นได้จากภาพรวมรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยฉบับล่าสุดปี พ.ศ.
2563 ในภาพด้านล่าง (รูปที่4) โดยรวมแล้วประเทศไทยได้คะแนน 74.5/100 และอยู่ในระดับท่ี 41 จาก 193 
ประเทศทีไ่ด้รับการยอมรับจากUN  
 

 

 

ประเด็นที่ท้าทายของประเทศไทยในปัจจุบันจึงนำไปสู่การปฎิรูปโครงสร้างของโมเดลการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ความม่ันคงและความยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นจาก 3 ประเด็น โดยยึดในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีที่ได้วางไว้ ด้วยการเริ่มพัฒนาในด้านต่างๆเพ่ือให้
บรรลุทั้งทางสังคม และสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอ 
เนื่องจากยังมีความซับซ้อนของปัญหาและการเปลี่ยนแปลงนโยบาลต้องใช้เวลา 
 
 
 

 
5 https://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview 

Figure 2: Thailand Sustainable Development Report 2020: Overall Assessment 

แหล่งที่มา :  Worldbank (2020) 
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4. ประเด็นการประกอบทางสังคมที่เน้น 
 

 

ตารางที่ 1 : ลักษณะของผู้ประกอบการทางสังคมในประเมียนมาร์และประเทศไทย 

 
  

ลักษณะ ตัวอย่าง ลักษณะ ตัวอย่าง 

การบริการพ้ืนฐาน Yangon Bakehouse  ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็น

เจ้าของ 

Akha Ama 

บริการทางการเงิน Pact Myanmar บูรณาการข้ามแหล่งทุน Social Giver 

บริการการศึกษาด้านสังคม

และสิ่งแวดล้อม  

YK collection ความต้องการของสังคม Abhaibhubejhr Herbal  

สินค้าและบริการรากหญ้า 

(Bottom of Pyramid 

(BOP) products and 

services) 

Proximity Design บูรณาการการทำงาน Lila Thai Massage Shop 

 

4.1 ประเด็นการประกอบทางสังคมที่ประเทศเมียนมาร์เน้น  
 

• การให้บริการพ้ืนฐาน 

กิจการของผู้ประกอบการทางสังคมในประเทศเมียนมาร์ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปด้านสุขภาพ การศึกษา 
การสร้างอาชีพและให้โอกาสแก่ประชากรที่ด้อยโอกาส  
 ตัวอย่าง เช่น องค์กร Koe Koe Tech มีเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็ก
ปรับปรุงตัวชี้วัดด้านสุขภาพและเพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลเพื่อส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับประชากรใน
ประเทศเมียนมาร์  
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• การบริการด้านการเงิน  

กิจการเพ่ือสังคมบางแห่งยังดำเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเงิน เช่น กิจการลักษณะประเภท     
ไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance Institution) กิจการเพื่อสังคมกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะมีความ
หลากหลายในแง่ของรูปแบบทางกฎหมายแม้ว่านิติบุคคลจะมีการดำเนินงานรูปแบบไมโครไฟแนนซ์
เป็นกิจกรรมหลัก แต่ลักษณะโดยทั่วไปก็คือ สหกรณ์หรือองค์กรพัฒนาเอกชน 
ตัวอย่าง เช่น Pact Myanmar (Microfinance Institution) 

 

• บริการการศึกษาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ผู้ประกอบการบางรายได้มุ่งเน้นไปด้านการกระจายความรู้เฉพราะเจาะจง เช่น อาชีวศึกษา โครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพและการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม โดยใช้การวิจัยและการฝึกอบรมในการแก้ไข
ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตัวอย่าง เช่น บริษัท YK collection มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถในท้องถิ่นและการอนุรักษ์
เชิงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์กลุ่มงานแบบดั้งเดิมโดยส่งเสริมการรับรู้และทักษะของคนใน
ท้องถิ่น 

 

• สินค้าและบริการรากหญ้า (Bottom of Pyramid (BOP) products and services) 

ผู้ประกอบการบางแห่งเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับชุมชนทั้งในชนบทและในเมือง ซึ่งกำหนด
เป้าหมายไปที่ BOP ส่วนใหญ่พวกเขาจัดหาผลิตภัณฑ์ราคาไม่แพงและใส่ใจสังคม เช่นมุ้ง ปั๊มน้ำ และ
อุปกรณ์กรองน้ำ ให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ตัวอย่าง เช่น Proximity Design มุ่งหวังให้ครอบครัวในชนบทมีความมั่งค่ังมากขึ้นโดยการออกแบบ 
สร้างและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร 

 

4.2 ประเด็นการประกอบทางสังคมที่ประเทศไทยเน้น 
 

กิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  

• ผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นเจ้าของ (Beneficiary-owned) กิจการเพ่ือสังคมสร้างและดำเนินการโดย

บุคคลหรือชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาเผชิญ รายได้ที่เกิดจากการประกอบ

กิจการเป็นประโยชน์โดยตรงต่อชุมชนที่ก่อตั้งกิจการเพ่ือสังคม 

ตัวอย่าง เช่น ร้านกาแฟ Akha Ama เริ่มต้นจากการปลูกกาแฟในหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง
กระจายเมล็ดกาแฟ ผลผลิตของชุมชนไปสู่ท้องตลาด ผลิตกาแฟขายในราคาที่ย่อมเยา จนกลายเป็น
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ธุรกิจกาแฟขนาดเล็กแต่กระจายอยู่ท่ัวประเทศไทย โดยผู้ก่อตั้งนั้นได้มุ่งเน้นในการเป็นกิจการเพ่ือ
สังคม 

 

• บูรณาการข้ามแหล่งทุน (Cross-subsidy) กิจการเพื่อสังคมสร้างและดำเนินการโดยการขายสินค้า

หรือบริการ เพ่ือใช้ผลกำไรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย่าง เช่น Social Giver ได้รับความร่วมมือจากธุรกิจหลายภาคส่วน ที่ขออาสานำบริการด้าน
โรงแรม ร้านอาหาร กิจกรรม จนถึงสินค้าต่างๆมาให้สังคมได้เลือกสรร โดยผู้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
สามารถบริจาคเงินให้กับองค์กรทางสังคม และรับบัตรกำนัลที่สามารถแลกเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ได้  

 

• กิจการเพ่ือสังคมที่ก่อตั้งจากความต้องการของสังคม (Social Needs) กิจการเพื่อสังคมเหล่านี้ถูก

สร้างข้ึนเพื่อจัดการกับความต้องการทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง ทีถู่กระบุไว้ในชุมชนหรือในระดับชาติ

อย่างชัดเจน 

ตัวอย่าง เช่น มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (CAF) ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 ในฐานะหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไรและได้พัฒนาตนเองเป็นกิจการเพ่ือสังคมโดยดำเนินการในกลุ่มผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอภัยภูเบศร นำผลกำไรไปสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในจังหวัด
ปราจีนบุรีและสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

• บูรณาการการทำงาน (Work-integration) กิจการเพ่ือสังคมนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดหางานหรือฝึกอบรม

ให้กับกลุ่มคนชายขอบในประเทศไทย 

ตัวอย่าง เช่น ลีลานวดไท ก่อตั้งขั้นโดยอดีตผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเพ่ือ
สนับสนุน ให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว โดยได้จัดเป็น “ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพผู้
พ้นโทษ”   
 

4.3 ภารกิจและเป้าหมาย  

• ภารกิจและเป้าหมายของกิจการเพื่อสังคมทั้งในประเทศเมียนมาร์และประเทศไทยจะมีความ
คล้ายคลึงกัน โดยจะมุ่งเน้นไปด้านการแก้ไขปัญหาสังคม และปัญหาสิ่งแวดล้อม ของชุมชนที่ขาด
โอกาสกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งในแง่มุมของภารกิจและเป้าหมายของทั้งสองประเทศที่มุ่งเน้นไปทางด้าน
เป้าหมายของความยั่งยืนนั้น กิจการเพ่ือสังคมจะมุ่งเน้นในด้าน 

• กิจการเพ่ือสังคมในมิติทางเศรษฐศาตร์  
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- การสร้างรายได้เพ่ือลดความยากจนโดยการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้าในชุมชน รายได้มาจาก

เกษตรกรรม อาหารที่สะอาดปลอดภัย หรือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน  

(เช่น Hla Day ผู้ประกอบการทางสังคมในย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ได้จัดจั้งธุรกิจสินค้าแฮนด์เมด
ขนาดเล็กที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างพ้ืนที่การตลาด และส่งเสริมช่างที่ขาดโอกาส) 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการพัฒนาทักษะและการจ้างงานให้กับชุมชนชายขอบ  

(เช่น ร้านอาหาร Sanon Training ในประเทศเมียนมาร์ได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่เยาวชนที่ด้อย

โอกาส ด้านการโรงแรม และภาษาอังกฤษ และหางานให้เป็นเวลา 2 ปี เพ่ือช่วยให้เยาวชนมี

อาชีพและประสพความสำเร็จในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว) 

• กิจการเพ่ือสังคมในมิติของสังคม 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน เช่น มุ่งเน้นด้านสุขภาพของผู้หญิง ผู้สูงอายุ หรือเยาวชน 

(เช่น มูลนิธิ WEAVE’S พยายามจัดการปัญหาบางประการของสตรีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขาดโอกาส 

รวมทั้งบุตรหลานของพวกเขา ทีต่้องเผชิญปัญหาในด้านการศึกษา สุขภาพ การเสริมสร้าง

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และการพึ่งพาตนเอง) 

- ให้การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  

(เช่น Free Bird Café ในเชียงใหม ่ทีส่นับสนุนการทำงานของไทยฟรีดอมเฮาส์ ในการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาชุมชนท้องถิ่น ศิลปะสำหรับชนพื้นเมือง และผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาร์) 

• กิจการเพ่ือสังคมในมิติสิ่งแวดล้อม 

- การใช้ทรัพยากรธรมชาติให้เกิดผล มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์เชิงระบบนิเวศ  

(เช่น Elephant Parade เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุน

ช่วยเหลือ อนุรักษ์และรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย มีการผสมผสาน

ระหว่างศิลปะ ธุรกิจและการอนุรักษ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ท่ีต่อเนื่องสำหรับสวัสดิ

ภาพช้างและการอนุรักษ์) 
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4.4 ขนาด  
  

กิจการเพ่ือสังคมหลายแห่งในประเทศไทยรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน ลักษณะของรูปแบบองค์กรเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นในระดับการรับพนักงาน จาก 37 กิจการเพ่ือสังคมท่ีวิจัยโดย ChangeFusion 73% มีทีมงาน
ขนาดเล็กโดยมีพนักงานประจำ 1-5 คน 
 

กิจการเพ่ือสังคมในประเทศเมียนมาร์ได้จดทะเบียนที่กรมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ภายใต้
กระทรวงพาณิชย์ จากจำนวน 71 องค์กรเพ่ือสังคมมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (51%) มีที่มีพนักงานระหว่าง 
 6 - 20 คน จากทำการวิจัยโดย Impact Hub ย่างกุ้ง6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 โครงสร้างทางกฎหมาย  
จากการสำรวจในปีพ.ศ. 2562 วิสาหกิจเพ่ือสังคมในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์มีโครงสร้างทาง
กฎหมายที่คล้ายคลึงกัน 
 
 

 
6 The data could include both full-time and part-time/contract employees 

Figure 5: SE Size by Employee Number - Myanmar 

Source: ImpactHUB Yangon (2018) 

 

Figure 3: SE Size by Employee Number - Thailand 

Source: ChangeFusion (2020) 
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Table 1: Legal Forms Available to SEs 

Legal Form 
  

กิจการเพ่ือสังคม × ✓ 

วิสาหกิจชมุชน ✓ ✓ 

สมาคม ✓ ✓ 

มูลนธิ ิ ✓ ✓ 

สหกรณ์  ✓ ✓ 

บริษัทเอกชน  ✓ ✓ 

 

4.5.1 โครงสร้างทางกฎหมายของกิจการเพื่อสังคมในประเทศเมียนมาร์ 
 

 ในปี 2018 Myanmar Young Entrepreneurs Association (MYEA) ได้เสนอกฎหมายกิจการเพ่ือสังคม
และจัดตั้งคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคมและธุรกิจ เพ่ือประสานความพยายามในการส่งเสริมการแก้ปัญหา
ทางธุรกิจสำหรับความท้าทายในการพัฒนา อย่างไรก็ตามเดือนกรกฎาคม 2020 ยังมีไม่มีความก้าวหน้าที่
สำคัญและองค์กรที่ต้องการจัดตั้งกิจการเพ่ือสังคมจะต้องลงทะเบียนภายใต้กฎระเบียบทางธุรกิจ 
 

กิจการเพ่ือสังคมในเมียนมาร์สามารถจัดตั้งได้โดยพลเมืองเมียนมาร์ตั้งแต่หนึ่งคนข้ึนไปในการเป็นกิจการ
เจ้าของคนเดียว หุ้นส่วน หรือบริษัท ทั้งนีต้ามกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2015 กิจการ
เจ้าของคนเดียวและหุ้นส่วนจะต้องจดทะเบียนที่ กรมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถจดทะเบียนกิจการกับคณะกรรมการการลงทุนและการบริหาร 
บริษัท (DICA) ในฐานะบริษัทจำกัด ภายใต้กฎหมายบริษัทของเมียนมาร์ พ. ศ. 2457 ปัจจุบันเมียนมารอ์ยู่
ระหว่างการปฏิรูปกฎหมายซึ่งคาดว่าจะเพ่ิมการลงทุนจากต่างประเทศในระบบนิเวศของกิจการเพ่ือสังคมมาก
ขึ้น ทั้งนีก้่อนปี 2018 บริษัทในประเทศที่จดทะเบียนกับ MIC ผู้ประกอบการในท้องถิ่นจะต้องเป็นเจ้าของ 
100% แต่กฎหมายบริษัทฉบับแก้ไข และประกาศใช้ในปี 2018 อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของได้ถึง 35% 
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กิจการเพ่ือสังคมหลายแห่งได้จดทะเบียนเป็นองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศภายใต้
กระทรวงของกิจการภายในประเทศตามกฎหมายการจดทะเบียนองค์กรปี 2014 อย่างไรก็ตามการจดทะเบียน
ดังกล่าวมีความซับซ้อนและยืดเยื้อ ดังนั้นองค์กรในประเทศจำนวนมากจึงลงทะเบียนเป็นสมาคมหรือบริษัท 
เอกชน รวมทั้งสมาคมสามารถจดทะเบียนผ่านกฎหมายองค์กรสมาคมปี 1988 ทางเลือกขององค์กรความ
ร่วมมือในเมียนมาร์ได้ริเริ่มโดยการปกครองอาณานิคมของอังกฤษ และต่อมาได้รับการดูแลโดยรัฐบาลกองทัพ
เมียนมาร ์ในรูบแบบนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัจจุบันโครงสร้างทางกฎหมายนี้ยังคงเป็น
ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคมในเมียนมาร์สำหรับการจดทะเบียนกิจการเพ่ือสังคม สำหรับการผลิต
การบริการ การค้า หรือ“สมาคมสหกรณ์ขั้นต้น” (primary co-operative society) โดยทั่วไปถูกกำกับด้วย
หุ้นภายใต้กฎหมายสมาคมสหกรณ์ พ.ศ. 2535 
 

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม ที่เป็นที่ยอมรับภายใตก้ฎหมายเมียนมาร์ รวมทั้งยังไม่มี
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับ แนวปฏิบัติในปัจจุบัน ธุรกิจที่จดทะเบียนหรือ
จัดตั้งขึ้นยังคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่โครงสร้างทางกฎหมายอ่ืนนอกเหนือไปจากกฎหมายที่มีอยู่ 
 

4.5.2 โครงสร้างทางกฎหมายกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย  
 

ในอดีตกิจการเพ่ือสังคมของประเทศไทยหลายแห่งได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (พ.ศ. 2548) รูปแบบโครงสร้างทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มีให้แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง 
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมฉบับใหม่ปี 2019 สร้างรูปแบบกฎหมายใหม่สำหรับกิจการเพ่ือสังคม
โดยมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างโครงสร้างกิจการเพ่ือสังคมใหม่และรูปแบบทางกฎหมายก่อนหน้านี้รวมถึง
การจัดเก็บภาษีและการรับบริจาค 
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Source: British Council et al. (2018) 

4.6 รายได้  
กิจการเพ่ือสังคมในประเทศเมียนมาร์และไทยมีการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบรายได้หนึ่งในสามประเภท  
 

Table 3: Revenue Models 

ประเภท  รูปแบบรายได้ 

Fully funded SE เงินทุนและความมั่นคงทางการเงินมาจากการบริจาคและเงินช่วยเหลือ   

Hybrid SE 
เงินทุนและความมั่นคงทางการเงินมาจากการบริจาคและเงินช่วยเหลือรวมกับรายได้
จากผู้รับประโยชน์ และการขายสินค้าหรือบริการ   

SE / Social Business 
ทุนเริ่มต้นจากผู้ลงทุนซึ่งจะได้รับคืน หรือทุนเริ่มต้นจากผู้บริจาค หรือจากทั้งสองแหล่ง 
โดยแหล่งรายไดม้าจากการขายสินค้าบริการ 

 

4.6.1 รูปแบบรายได้ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศเมียนมาร์ 
ขณะนี้มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับขนาดขอบเขตหรือความสามารถในการทำกำไรของกิจการเพ่ือสังคมใน
เมียนมาร์ กิจการเพื่อสังคมที่มีการดำเนินงานอยู่ประมาณ 500 แห่งในประเทศมีประมาณ 300 แห่งเท่านั้นที่มี
เริ่มสร้างผลกำไร และในส่วนใหญ่นี้ม ี30% ที่อาจมีความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว (DaNa Facility, 

Table 2: Comparison of Legal Structure Available to Thai Social Enterprises 
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2018) ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับกิจการเพ่ือสังคมที่จะประสบความสำเร็จในการหารายได้เนื่องจากกฎหมายที่ไม่
เอ้ืออำนวย กฎระเบียบด้านภาษี และความยากลำบากในการได้รับเงินทุนพิเศษ เช่นเงินกู ้หรือเงินช่วยเหลือ  
 

4.6.2 รูปแบบรายได้ของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย 
จากข้อมูลของสถาบันวิจัยญี่ปุ่น(2559) กิจการเพื่อสังคมส่วนใหญ่ในประเทศไทย มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 
50,000 เหรียญสหรัฐในปี2559 (รูปที่7) เมื่อมองในด้านความสามารถในการทำกำไร กิจการเพ่ือสังคมส่วน
ใหญ่สามารถบริหารถึงจุดคุ้มทุนหรือสร้างผลกำไรในปี2560 (ChangeFusion 2019) (รูปที่8) กิจการที่ยัง
ขาดทุนส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการร่วมทุน (เช่น ช่วงเปิดตัวธุรกิจแต่ยังไม่ผ่านจุดคุ้มทุน) โดยมีรายได้ต่อปีน้อย
กว่า 500,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ระบบนิเวศในภูมิภาค: ผู้มีบทบาท 
5.1 สถาบันการศึกษา  

สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ค่อนข้างมีบทบาทสำคัญในกิจการเพื่อสังคม โดยมี
การจัดอบรม การสร้างขีดความสามารถ การสนับสนุนงานวิจัย และโครงการบ่มเพาะต่างๆ ดังตารางด้านล่าง  
Table 4: Educational Institution Actors 

สถาบันการศึกษา เมียนมาร์ ไทย 

สถาบันอุดมการณศ์ึกษา 
(SE Specific) 

หลักสตูรปริญญาตรีและปริญญาโทสาขา
การจัดการกิจการเพื่อสังคมและหลักสูตร
อนุปริญญาสาขาวิชาการจดัการเพื่อสังคม  
มหาวิทยาลยั Sagaing Cooperative 

บัณฑิตคณะโลกคดีศึกษาและการ
ประกอบการสังคม (หลักตูรนานาชาติ)  GSSE 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 

 หลักสตูรปริญญาและปริญญาโทสาขาวิชา
การจัดการเพื่อสังคม และอนุปรญิญา

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการเพื่อสังคม  (B.B.A. Social 

Figure 7: Thai SE Annual Revenues USD 

Source: Japan Research Institute 2016 

 

Figure 4: Social Enterprise Performance 

Source: ChangeFusion (2019) 
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สาขาวิชาการจดัการเพื่อสังคม 
มหาวิทยาลยั Thanlyin Cooperative 

Entrepreneurship) มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ  

  สถาบันทรัพยส์ินทางปัญญาแห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

  หลักสตูรปริญญาโท สาขาวิชาวิชากิจการเพื่อ
สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

  สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบทางสังคม 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัพายัพ 

สถาบันอุดมการณศ์ึกษา 
(Non-SE Specific) 

หลักสตูรประกาศนียบตัร อนุปรญิญา 
หลักสตูรปริญญาตรดี้านผูป้ระกอบการ
ทางสังคม มหาวิทยาลยั Yangon  

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบรูพา  

 หลักสตูรอนุปรญิญาด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย Mandalay  

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม MSU-UIC 
 

  Prince of Songkla (PSU) Business 
Incubation Center (PSU, Science park) 

ศูนย์สนับสนุนสถาบัน
อุดมการศึกษา 

Yangon Innovation Centre, Social 
Innovation Support Unit (SISU) 
มหาวิทยาลยัย่างกุ้งและมหาวิทยาลัย 
Thanlyin Cooperative 

ศูนย์ยูนุสเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

 Myanmar Institute of Information 
Technology (MIIT) Mandalay 

Yunus Social Business Center 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

  ศูนย์สรา้งสรรค์เพื่อสังคม CSI มหาวิทยาลัย
พายัพ 

Non HEI Strategy First Institute and PS 
Business School offer SMEs 
development training and host 
competitions related to social 
entrepreneurship 

 

 Myint-mo Education Foundation 
(MEF) Social Entrepreneurship 
Program, Entrepreneurship 
Development Network Asia (ENDA 
Myanmar), Myanmar Women 
Entrepreneurs Association 
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5.1.1 บทบาทของสถาบันการศึกษาในประเทศเมียนมาร์ 
ระบบนิเวศของกิจการเพ่ือสังคมยังไม่ได้ถูกบูรณาการอย่างชัดเจนในระบบการศึกษาของเมียนมาร์ แม้แผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ (National Education Strategic Plan (NESP) พ.ศ. 2559-2564 ยังไม่ได้
กำหนดนโยบายกิจการเพื่อสังคมที่ชัดเจน สถาบันการศึกษาก็มีหลักสูตรและโปรแกรมการประกอบการทาง
สังคมอยู่แล้วในสถาบันการศึกษาสองแห่ง (Sagaing และ Thanlyin) และรวมทั้งอ่ืน ๆ อีกจากการได้รับความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการศึกษาด้านการประกอบการทางสังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษายังส่งเสริมการประกอบการเพ่ือสังคม โดยการเสนอโครงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ต้อนรับแนวคิดใหม่เพ่ือ
ความยั่งยืนของกิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบใหม่ ๆ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการทางสังคม 
สถาบันอุดมศึกษา และชุมชนท้องถิ่น 
นอกจากนี้สมาคมต่างๆเช่น Social Entrepreneurship Development Association Myanmar (SEDAM) 
หอการค้าและอุตสาหกรรมของมัณฑะเลย์ (Mandalay Regional Chamber of Commerce and 
Industry: MRCCI) กำลังร่วมมือร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและ
การแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมทางสังคมในเมียนมาร์ โดยเฉพาะในย่างกุ้งและมัณฑะเลย์
รวมทั้งการทีส่หภาพสตรีเมียนมาร์ได้รับสนับสนุน ข้อมูล การเสริมสร้างศักยภาพ และการสนับสนุนทีมุ่่งเน้น
การแก้ปัญหาการเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิง 
 
 

5.1.2 บทบาทของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเริ่มมีการเปิดสอนในรายวิชา หลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรระดับ
ปริญญาด้านกิจการเพ่ือสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้จากตารางด้านบน 
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นสถาบันพันธมิตรของโครงการ ได้เปิดศูนย์วิจัย และศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคม ผ่านหลักสูตรระยะ
สั้น การฝึกอบรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการ 
 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสากรรม UIC (UIC-MSU) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้
ดำเนินการหลักสูตร หนึ่งท้องถิ่นหนึ่งหลักสูตร “one program one community” เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ
นักศึกษาและคณาจารย์ในการพัฒนาร่วมมือกับท้องถิ่น 
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อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อว.มอ. ) เป็นหน่วยงานอิสระภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจในการจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ กลไก และมาตรการจูงใจและ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริม
วัฒนธรรมการวิจัยในภาคเอกชน ดังตัวอย่างการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ (PSU, Science park) 
ที่เสนอการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และความรู้ที่
ผู้ประกอบการต้องการ 
 

และในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพายัพได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญา สาขาวิชานวัตกรรมการประกอบ
ทางสังคม และมีศูนย์สร้างสรรค์เพ่ือสังคม (CSI) ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 รัฐบาล  

ถึงแม้จะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนา ยังคงมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับวิธีการที่รัฐบาลใน
เมียนมาร์และไทยกำลังเข้าถึงภาคธุรกิจเพื่อสังคม 

5.2.1. รัฐบาลเมียนมาร์ 
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและนโยบายในการส่งเสริมภาคเอกชนในปัจจุบันค่อนข้างอ่อนแอในเมียน
มารโ์ดยเฉพาะในกรณีของกิจการเพ่ือสังคม เนื่องจากไม่มีการยอมรับหรือกำหนดเป้าหมายการ
สนับสนุนสำหรับ กิจการเพ่ือสังคม ส่งผลให้ กิจการเพ่ือสังคม ในเมียนมาร์ส่วนใหญ่จดทะเบียนเป็น 
SMEs และได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
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• กฎหมายการลงทุนของพม่าปี 2559 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560) อนุญาตให้มีผลตอบแทนพิเศษ
สำหรับกลุ่มหรือรูปแบบธุรกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ 

• ศูนย์พัฒนา SME ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมมีการให้บริการต่างๆ ที่เป็นสิ่งจูงใจรวมถึงวงเงินสินเชื่อ
ทั่วประเทศเมียนมาร์ เพ่ือสนับสนุนขนาดเล็กและขนาดกลาง และวิสาหกิจต่างๆ ศูนย์ยังจัดให้มีการ
ฝึกอบรมการสร้างขีดความสามารถการฝึกสอนธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชนและองค์กรต่างๆเช่น Canadian Service Organization (CESO) 

• กฎหมายการพัฒนา SME ปี 2558 และกฎหมายว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ปี 2557 สร้าง
สิทธิพิเศษในการดำเนินกิจการสำหรับ SMEs และธุรกิจที่อยู่ใน SEZs แต่ไม่ได้เป็นการเฉพาะไปยัง
ภาคส่วนหรือรูปแบบธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 

• มาตรการของ Myanmar Investment Commission (MIC) ที่มกีารตรวจสอบกิจการทั้งท้องถิ่นและ
การลงทุนจากต่างประเทศที่สูงกว่า 5 ล้านดอลลาร์ และการอนุมัตปิระกอบการในเขตอุตสาหกรรม 

• คณะกรรมการการลงทุนและการบริหารกิจการ (DICA) รับผิดชอบการจดทะเบียนบริษัท กิจการ
ท้องถิ่น และกิจการจากต่างประเทศ 

• นอกจากนี้ในช่วงปี 2020 รัฐบาลได้ออกนโยบายสินเชื่อเพ่ือรับมือกับสถาณการณ์ Covid-19 ให้กับ 
SMEs  

 

5.2.2 รัฐบาลไทย 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมให้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
ระดับชาติสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของคนไทยดีขึ้น กิจการเพ่ือสังคม
ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับรัฐบาลในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน 
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Figure 5: Thailand Social Enterprise Policy Frameworks 

Source: Agapitova et al. 2017 

 

ในปี พศ.2552 ที่ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมเพ่ือสังคมแห่งชาติได้รับการก่อตั้งขึ้น เพ่่ือสร้างช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ทางรัฐบาลได้เผยแพร่แผนแม่บทในปี 2553 - 2557 เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์และ
แนวนโยบายเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการเพ่ือสังคมขึ้นภายในประเทศ รวมทั้งการสร้างกฏระเบียบ ดัชนีชี้วัด
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์กรขนาดกลางเช่น ศูนย์บ่มเพาะ พัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการเพ่ือ
สังคม และส่งเสริมช่องทางการจัดหาแหล่งทุนโดยมีการกำหนดประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับ 
 

ระหว่างปี พศ 2554 - 2560 รัฐบาลไทยได้ดำเนินการตามนโยบายเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคม 
โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นองค์กรที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิรูปกฏหมายเกี่ยวกับกิจการเพ่ือสังคม 
ในประเทศไทย โดยมีหน้าที่หลักในการศึกษาและแนะนำการดำเนินการทางกฏหมาย และกำหนดแนวทางและ
วิสัยทัศของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า 
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สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ดำเนินการทำประชาพิจารณ์ โครงการวิจัยต่างๆ และกำหนดนโยบายเพื่อวัตถุประสงค์
ในการสร้างเสริมระบบนิเวศของการประกอบการเพ่ือสังคมที่ดี เพื่อให้ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมมีอิสระ อยู่ได้
ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณจากรัฐหรือผู้บริจาคเอกชน 
 

ดังเห็นได้จากรูปประกอบด้านบน (รูปที่9) ประเด็นสำคัญของนโยบายได้แก่ 

• กฎระเบียบรวมถึงการรับรองการประกอบการเพ่ือสังคมและการปฏิรูปกฎหมาย 

• การพัฒนาขีดความสามารถและทุนมนุษย์รวมถึงหลักสูตรกิจการเพ่ือสังคมและระบบวิจัย
นวัตกรรมเพ่ือสังคม 

• การจัดหาเงินทุนและโครงการให้ทุนเริ่มต้นของกิจการเพ่ือสังคม กองทุนนวัตกรรมทางสังคม 
โครงการจัดหาอย่างยั่งยืน และการลดหย่อนภาษีสำหรับกิจการเพ่ือสังคมและนักลงทุนเพ่ือสังคม 

• ข้อมูลและเครือข่าย 
 

5.3. ผู้ประกอบการทางสังคม  
5.3.1 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในประเทศเมียนมาร์ 

ผู้ประกอบการทางสังคมในประเทศพม่ามาจากภูมิหลังที่แตกต่างโดยมีระดับประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันและมี
ความหลากหลายทั้งเพศและอายุ ผู้ประกอบการทางสังคมจำนวนมากในประเทศพม่าเริ่มก่อตั้งกิจการเพ่ือ
สังคมเพ่ือจัดการกับปัญหาสังคมที่ระบุ ผ่านการพัฒนาแนวคิดสำหรับธุระกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ที่ไม่สอดคล้องกับชุมชนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นนักอดุมคติและขาดทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 

5.3.2 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในประเทศไทย  
กิจการเพ่ือสังคมในประเทศไทยโดยทั่วไปก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มต่างๆ หรือผู้ประกอบการแต่ละรายซึ่งแบ่งออก
อย่างกว้างเป็น 5 ประเภท : 

• ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
กิจการเพ่ือสังคมเหล่านี้ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการทางสังคมแต่ละรายที่มีเหตุผลจากปัญหาสังคมเฉพาะ ที่พวก
เขาต้องการแก้ไข ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเหล่านี้จำนวนมากมาจาก Gen Y หรือ Gen X และมีแรงจูงใจอย่าง
ยิ่งในการเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคมเพ่ือจัดการกับปัญหาสังคมที่ครอบครัวหรือชุมชนเผชิญอยู่ 
ตัวอย่างเช่น Open Dream.com (ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือมุ่งเป้าหมายเพ่ือ
สุขภาพ การศึกษาและการดำรงชีวิต localAlike.com (การพัฒนาชุมชนเจ้าบ้านผ่านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน)  

• วิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายชุมชน  



 

 

Page 27 of 61 

STEPuP: 609711-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot 

be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

กิจการเพ่ือสังคมเหล่านี้เติบโตมาจากวิสาหกิจในท้องถิ่น การท่องเที่ยวในท้องถิ่น สหกรณ์และองค์กร
การเงินในท้องถิ่นและก่อตั้งโดยกลุ่มใหญ่หรือชุมชน ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในภาคใต้ของประเทศ
ไทยส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนามาจากกลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ก่อตั้งเหล่านี้ 
เป็นคนรุ่นเก่าทีมีความชำนาญด้านผลิตผลทางการเกษตร พืชผัก การเลี้ยงสัตว์และการประมง
ตัวอย่างเช่น กลุ่มรักษ์คลองเปีย  (ไมโครไฟแนนซ์มอบกองทุนเพ่ือครอบคลุมด้านสุขภาพ การศึกษา 
กิจกรรมเยาวชน อาชีพ สวัสดิการผู้สูงอายุ เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งกองทุนเพ่ือสนันสนุน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

• องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสังคม  
กิจการเพ่ือสังคมเหล่านี้ได้รับการพัฒนาเพ่ือเป็นกลยุทธในการสร้างรายได้ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่
ก่อตั้งโดยบุคลากรขององค์กรหรือองค์กรพัฒนาเอกชาถือหุ้นในองค์กรนั้น 
ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาดอยตุง (การสร้างงาน โดยมีการเก็บเก่ียวผลกำไรกลับคืนสู่ชุมชน
ชาวเขา เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและการศึกษาของประชาชน และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม) และ 

 Cabbage & Condom (โครงการด้านสุขภาพพ้ืนฐาน การศึกษา เอชไอวี/เอดส์ การพัฒนาชนบท 
 สิ่งแวดล้อมและน้ำ) 

• กิจการเพื่อสังคมของรัฐและของรัฐบาล  
วิสากกิจเหล่านี้ก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลหรือรัฐบาล / รัฐวสิหากิจเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ
เพ่ือสังคม 
ตัวอย่างเช่น มูลนิธิโรงพยาบาลอภัยภูเบศ (การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การพัฒนาชุมชน 
การลดช่องว่างทางสังคม และการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม) 

• กิจการเพื่อสังคม  
กิจการเพ่ือสังคมเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและได้รับทุนจากบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่ต้องการเพ่ิม
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือมุ่งเน้นประเด็นทางสังคมในประเทศไทย 
ตัวอย่างเช่น สิงห์ปาร์ค (แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายที่บริษัทสิงห์คอรเปอเรชั่นด้านการ
พัฒนาการลงทุน การตลาดและโลจิสติคในขณะที่รายได้ไหลกลับคืนสู่พนักงานของโครงการและ
ชุมชน 
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5.4. ผู้ระดมทุน 
ทั้งในประเทศเมียนมาร์และประเทศไทยมีทางเลือกในการระดมทุนสำหรับกิจการเพ่ือสังคมหลากหลายทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 

ตาราง 6 ผู้ให้ทุนในประเทศเมียนมาร์และประเทศไทย 
ผู้ให้ทุน ประเทศเมียนมาร์ ประเทศไทย 

รัฐบาล  กองทุนส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม สำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

การลงทุนสร้างผลกระทบ Delta Capital, Anthem Asia, 
Emerging and Market 
Entrepreneurs 

กองทุนรวม B-Kind ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย True Incube 

การลงทุนสร้างผลกระทบ DaNa Facility (สหราชอาณาจักร), 
กองทุนเพื่อธุรกิจที่รับผิดชอบของ
เดนมาร์กและกองทุนสนับสนุนธุรกิจของ
ออสเตรเลีย, JICA, กองทุนเพื่อการ
ลงทุนของเดนมาร์กสำหรับประเทศ
กำลังพัฒนา, ความร่วมมือด้านการ
ลงทุนของเยอรมัน, Insitor, Base of 
Pyramid Asia และ Asia Impact 
Investment Fund 
 

UNDP Thailand, Change Ventures 

มูลนธิิสากล 
 

Sasakawa Peace Foundation, 
Rockefeller Foundation, World 
Bank, USAID และ Yoma Strategic 
Holding 
 

Ashoka Thailand, UnLtd Thailand 

มูลนธิิท้องถิ่น KBZ Brighter Future Myanmar 
Foundation, KT Care Foundation 
และ HTOO Foundation 
 

รางวัลวิสาหกจิเพื่อสังคมการลงทนุ MaD Esan 
 

การระดมทุนสาธารณะ  taejai.com 
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5.4.1 ผู้ระดมทุนในประเทศเมียนมาร์  
 
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในประเทศเมียนมาร์ต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนหลักสามแหล่งในการดำเนินงาน ได้แก่ ทุน
ส่วนของเจ้าของ ทุนเงินกู ้และทุนช่วยเหลือต่างๆ อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนภาระกิจส่วนใหญ่อยู่ในรูปของ
เงินช่วยเหลือ 
 

กองทุน Private Impact Venture Capital  ที่ดำเนินการอยู่ในประเทศเมียนมาร์ได้แก ่Delta Capital 
Anthem Asia Emerging และ Market Entrepreneurs นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนา เช่น 
DaNa Facility (UK) Denmark’s Responsible Business Fund and Australia’s Business Support 
Fund, JICA Danish Investment Fund for Developing Countries, German Investment 
Cooperation, Insitor, Base of Pyramid Asia, and Asia Impact Investment Fund มูลนิธิระหว่าง
ประเทศ เช่น Sasakawa Peace Foundation, Rockefeller Foundation, World Bank, USAID, and 
Yoma Strategic Holding และมูลนิธิองค์กรในท้องถิ่นเช่น KBZ Brighter Future Myanmar Foundation, 
KT Care Foundation and HTOO Foundation กองทุนเหล่านี้กำลังก้าวไปสู่การลงทุนทางสังคมเชิงกลยุทธ
มากขึ้น 
 

แม้จะมีผู้ระดมทุนเพ่ิมมากข้ึนแต่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในประเทศเมียนมาร์ยังคงต้องเผชิญกับความท้าทาย
ด้านเงินทุนอยู่ ประการแรก ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมยังคงต้องแข่งขันกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพ่ือขอรับเงินทุนกู้จากรัฐบาล ประการที่สอง ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2560 ประเทศเมียนมาร์ได้รับ
ข้อตกลงการลงทุนที่สร้างผลกระทบจำนวน 15  โครงการ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นลำดับสองในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้แต่ได้รับเงินทุนที่ได้รับกลับต่ำเป็นลำดับที่สองจากท้าย จำนวนเพียง26 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งแสดงถึง
ขนาดของข้อตกลงที่มีขนาดเล็ก(AVPN,2018) ประการสุดท้าย กิจการเพ่ือสังคมยังมีความไม่สมบูรณ์เนื่องจาก
ขาดความรู้และทักษะทางธุระกิจในการระดมทุนและยังขาดการวัดผลที่มีประสิทธิภาพตามที่นักลงทุนต้องการ 
 

5.4.2. ผู้ระดมทุนในประเทศไทย  
กองทุนรวมเพ่ือการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคมแห่งแรกของประเทศไทยคือ B-KIND ก่อตั้งขึ้นในปี 

พ.ศ. 2557 โดยความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง (BBLM) และมูลนิธิคนไทย ซ่ึงอยู่
ภายใต้หลักการเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต (ESGC) ร้อยละ 40 ของ
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8%  ของมูลค่ากองทุนรวม ได้รับการจัดสรรเพื่อ
สนับสนุนองค์กรบริการสังคมที่หลากหลายซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ความยั่งยืนและมีศักยภาพในการเพ่ิม
ผลกระทบในวงกว้างรวมถึงกิจการเพ่ือสังคม 
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พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพ่ือสังคมพ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม ซึ่ง
กองทุนอาศัยแหล่งเงินทุนดังต่อไปนี้  

1. เงินสมทบจากกิจการเพ่ือสังคม (ณ เดือนมิถุนายน 2563 ยังไม่ระบุจำนวนเงินที่แน่นอน) 
2. ค่าปรับ 
3. เงินบริจาคหรือทรัพย์สิน 
4. รายได้จากการจัดการทางการเงินของทรัพย์สินกองทุน 
5. เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศ 
 

ระเบียบข้อบังคับการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ในประเทศไทยฉบับปัจจุบันออกภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านลบของการลงทุนที่มาจากการระดมทุน
แบบคราวด์ฟันดิง ลักษณะการระดมทุนที่ควบคุมโดย ก.ล.ต. มุ้งเน้นเฉพาะการลงทุนประเภทตราสารหนี้และ
ตราสารทุน อย่างไรก็ตามทั้งเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (funding portal) การระดมทุนภายในประเทศเช่น 
ChangeFusion’s taejai.com และเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางระหว่างประเทศ เช่น kiva.org มีช่องว่างให้การ
ระดมทุนเพ่ือสังคมจัดหาเงินทุนให้กับกิจการเพ่ือสังคมโดยใช้รูปแบบการให้รางวัลหรือการบริจาค 
 

กิจการเพ่ือสังคมที่ต้องการดำเนินกิจกรรมหาทุนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการระดมทุน 
พ.ศ. 2487 ซึ่งเป็นกฏหมายที่ใช้บังคับว่าด้วยการระดมทุนซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการควบคุมและได้รับอนุญาตใน
ประเทศไทย 
 

นอกจากนี้ยังมีทางเลือกในการระดมทุนอีกหลายช่องทางสำหรับสตาร์ทอัพไทย เช่น การเสนอผ่านโครงการบ่ม
เพาะ (UnLtd Thailand) และการแข่งขันแผนธุระกิจ (Banpu Champions for Change) จากข้อมูลของ 
Doherty & Chirapaisarnkul (2016) การทุนจากแหล่งเหล่านี้มักจะมีเวลาสั้นเกินไปสำหรับกิจการเพ่ือสังคม
ที่ต้องการการสนับสนุนการลงทุนระยะยาวผ่านขั้นตอนการเริ่มต้นและการขยายขนาด นอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วน
ร่วมในระบบนิเวศของผู้ประกอบการเพ่ือสังคมอีกเช่น Change Ventures และ the LGT Venture 
Philanthropy Accelerator Programs แต่การระดมทุนดังกล่าวยังมีจำกัดและเน้นการจัดการหาเงินทุนก่อน
การเติบโตและเพ่ือการเติบโตเป็นหลัก 
 

ท้ายนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ยังสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆ ที่จดทะเบียนใน
ตลาดฯลงทุนในกิจการเพ่ือสังคม และ ในปี พ.ศ.2558 ยังได้จัดตั้งรางวัลการลงทุนในกิจการเพ่ือสังคม (Social 
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Enterprise Investment Award) เพ่ือมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนใน
กิจการเพ่ือสังคมที่มีประโยชน์และส่งผลดีต่อสังคม 
 

5.5. ชุมชนท้องถิ่น  
ที่ผ่านมากิจการเพ่ือสังคมของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากการริเริ่มของชุมชน หนึ่งในโครงการดังกล่าวคือ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการกระตุ้นผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่มีเป้าหมายเพ่ือ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่นและมีจำหน่ายในตำบลต่างๆ ทั่ว 
ประเทศไทย 
 

ในประเทศเมียนมาร์กิจการเพื่อสังคมที่กำลังพัฒนาได้รับแรงผลักดันจากความท้าทายที่ชุมชนต้องเผชิญเช่น 
การว่างงานสูงในพ้ืนที่ชนบท และในกลุ่มหนุ่มสาวที่ยังขาดทักษะและผลผลิตต่ำ การเข้าถึงสาธารูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน เช่น บริการด้านสุขภาพ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง การศึกษาและอ่ืนๆ มีความจำกัด สิ่งเล่านี้นำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของประชากรเป็นอย่างมาก คนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่หรือข้ามพรหมแดน
มายังประเทศไทยเพ่ือหางานและเพ่ือการศึกษา 
 

ในแง่ของการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม ชุมชนหมู่บ้านทั้งสองประเทศต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ซับซ้อนของ
การแลกเปลี่ยนข้ามพรหมแดนซึ่งนำมาซึ่งความท้าทายเช่น กำหนดเวลาส่งมอบ การควบคุมคุณภาพ กำลังการ
ผลิต การออกแบบ และการตลาด 
 

นอกจากนี้ชุมชนท้องถิ่นยังต้องตัดสินใจว่าวิสาหกิจเหล่านี้จะกลายเป็นอาชีพหลักหรือเป็นเพียงรายได้เสริม แต่
เดิมชาวบ้านจำนวนมากจะผลิตเพ่ือใช้เองหรือจำหน่ายในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ระดับรากหญ้าเหล่านี้จะถูกผลิตใน
ช่วงเวลาว่างหลังจากเสร็จงานในไร่นาหรืองานบ้านแล้ว ดังนั้นความสามารถในผลิตรวมถึงจำนวนการผลิตซึ่ง
เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงอยู่ขององค์กรจึงกลายเป็นปัญหา ตัวอย่างในประเทศพม่า คือ โครงการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน Community-Based Tourism (CBT) ที่พัฒนาโดย Action Aid Myanmar ในสี่หมู่บ้าน เมืองมยา
อิง (Myaing Township) แขวงมักเว (Magway) เพ่ือสร้างโอกาสในการจ้างงานสำหรับสตรีในท้องถิ่น 
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5.6 การเปิดกิจการขององค์กร  
ภายในระบบนิเวศของกิจการเพ่ือสังคมทั้งในประเทศพม่าและประเทศไทยมีผู้สนับสนุนมากมายที่สนับสนุน
การพัฒนากิจการเพ่ือสังคม 
 

 

ตาราง 7 การเปิดกิจการขององค์กรในประเทศพม่าและประเทศไทย 
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศไทย 

บริติชเคานซลิ เป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีสนับสนุนกิจการ
เพื่อสังคมผ่านการวิจจัย ความตระหนักรู้ โครงการให้
คำปรึกษาและการศึกษา 

มูลนิธิอโชก้า เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทีส่นับสนุน
โครงการริเริม่ต่างๆในภาคการประกอบการเพื่อสังคม 
 

Social Entrepreneurship Development Association 
Myanmar (SeDAM) จัดให้มีการอบรมการให้คำปรึกษา การ
อภิปรายที่มุ่งเปา้ไปยังกิจการเพื่อสังคม การประชุมเครือข่าย 
และการสรา้งตลาดสำหรับกิจการเพื่อสังคม 

The School of Changemakers (SoC) ให้คำปรึกษาแกผู่้
ที่สนใจและกระตือรือร้นท่ีจะริเริม่โครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
สังคม 

DaNa Facility สนับสนุนเงินทุนให้กับกิจการเพื่อสังคมผ่าน
ทางผู้ดำเนินการ แต่ยังให้เงินช่วยเหลือและผู้ช่วยทางเทคนิค
แก่กิจการเพื่อสังคม 

The ChangeFusion Group ประกอบด้วยองค์กรที่แบ่งปัน
ภารกิจในการสรา้งนวัตกรรมที่มีผลกระทบเพื่อปรับสมดลุ
ของเศรษฐกิจสังคมและธรรมชาต ิ

AVPN เป็นเครือข่ายผู้ให้กู้และผูส้ร้างระบบนิเวศช้ันนำโดยมีจุ
ประสงคเ์พื่อเพ่ิมการไหลเวียนของเงินทุนเข้าสู่ภาคสังคมและ
จัดหาชุดเครื่องมือเพื่อการพัฒนาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ของกิจการเพื่อสังคม 

The Thailand Social Innovation Platform (TSIP) ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
(UNDP) ในประเทศไทยให้การเข้าถึงระบบนิเวศท่ีเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของผู้ประกอบการองค์กรสตาร์ทอัพ
มหาวิทยาลยัมูลนิธิองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนักลงทุน ฯลฯ 

โครงการ CESO มุ่งเน้นไปท่ีการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพื่อพัฒนาขีดความสมารถในการแข่งขันทาง
ธุระกิจ 

สมาคมวสิาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (SE Thailand) 
มุ่งหวังให้กิจการเพื่อสังคมของไทยเติบโตทางธุรกิจควบคูไ่ป
กับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

YK collection นำเสนอศูนย์เครอืข่ายชุมชนในพ้ืนท่ีชนบท
ของเมียนมารเ์พื่อให้การฝึกอบรมการสร้างขีดความสามารถ
แก่ชาวบ้าน 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ (มฟล.) เป็นองค์กร
เอกชนไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนชายขอบ 
 

Project Hub Yangon เป็นศูนยบ์่มเพาะธุระกิจและศูนย์
วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมที่มอบโอกาสในการเรียนรู้และ
กิจกรรมในชุมชนสำหรับผู้ประกอบการตลอดจนพ้ืนท่ีทำงาน
ร่วมกัน และความร่วมมือ 

สำนักงานส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม มีหน้าที่ให้คำแนะนำ
เสรมิสร้างขีดความสามารถและส่งเสรมิกิจการเพื่อสังคม
ตลอดจนบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมสังคมใหม ่
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Hamsa Hub เป็นบริษัทท่ีปรึกษาทางธุรกิจที่รับผิดชอบใน
ประเทศเมียนมาร์ที่ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธและสนับสนุน
ภาคเอกชน รัฐบาลและองค์กรพฒันาเอกชน 

SET Social Impact Platform มุ่งเช่ือมโยงตลาดทุนและ
สังคมสู่การเตบิโตอยา่งยั่งยืนร่วมกัน พร้อมสนับสนุน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มีศักยภาพ 

Myanmar Young Entrepreneur Association (MYEA) 
เป็นองค์กรชั้นนำท่ีสร้างระบบนิเวศน์ของผู้ประกอบการใน
ประเทศเมียนมาร ์

ยูนูส ประเทศไทย ทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ในการ
สร้าง บริษัท ย่อยที่ไม่ได้รับเงินปันผลร่วมทุนเพื่อแก้ปัญหา
ของมนุษย์ 

Myanmar Women Entrepreneur Association (MWEA) 
เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธของสตรีนกัธุระกิจและนักวิชาการ
สตรีที่ทำใหส้มาคมมีรากฐานท่ีมั่นคงมากสำหรับการพัฒนา
สตรีทีเ่หมาะสมกับการรับมือกับความท้าทายของสังคมโลก 

บริษัท นิเซคอร์ปเอสอี จำกัด (NISE) ส่งเสรมิภาคเีครือข่าย
ทั้งภาครัฐเอกชนและสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกิจการ
เพื่อสังคม 
 

 The World Fair Trade Organization, Asia (WFTO 
Asia) องค์การการค้าโลกเอเชียเปน็เครือข่ายระดับภูมิภาค
ขององค์กรที่เป็นตัวแทนห่วงโซ่อุปทานที่เป็นธรรมจากผูผ้ลติ
ถึงผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง และร้านค้า 

 

ในแง่ขององค์กรที่เปิดทำการในระดับภูมภิาคด้านล่างนี้คือตัวอย่างขององค์กรที่สนับสนุนระบบนิเวศของกิจการเพื่อสังคมใน
ท้องถิ่นของตน 

ตาราง 8 การเปิดกิจการขององค์กรระดับภูมิภาคในประเทศเมียนมาร์และประเทศไทย 

ภูมิภาค องค์กร 
ภาคตะวันออกของประเทศไทย BUU Research Center ศูนย์บริการวิชาการโดยสำนักงานทรัพย์สินทาง

ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หอการค้า 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 

ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัย - อุตสาหกรรม; ยูไอซ ี(UIC-MSU) 

ภาคใต้ของประเทศไทย WANITA สถาบันเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ 
อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 

ภาคเหนือของประเทศไทย ศูนย์ผลกระทบทางสังคม - มหาวิทยาลัยพายัพ 
เครือข่ายผู้ประกอบการเพ่ือสังคมเชียงใหม่ 
บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพ่ือสังคม 

เมียนมารต์อนใต้ หน่วยสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคม (SISU) -Thanlyan Cooperative 
University 
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หน่วยสนับสนุนนวัตกรรมทางสังคม (SISU) - มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์
ย่างกุ้ง 
 

ทางเหนือเมียนมาร์ตอนกลาง หอการค้าและอุตสาหกรรมภูมิภาคมัณฑะเลย์เครือข่าย Initiative SE - 
มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ 

 

 
6. สภาพแวดล้อมการกำกับดูแลกิจการเพื่อสังคม  
  
ความแตกต่างเรื่องสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่สำคัญระหว่างกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยและประเทศ
เมียนมาร ์คือประเทศไทยมีกรอบการกำกับดูแลเฉพาะสำหรับการพัฒนากิจการเพ่ือสังคมในขณะที่ประเทศ
เมียนมารไ์ม่มี 
 

6.1. สภาพแวดล้อมการกำกับดูแลกิจการเพื่อสังคมของประเทศไทย  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้เป็น
กฎหมายไทย พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้กำหนดนิยามการส่งเสริมการสนับสนุนและการระดมทุนของกิจการ
เพ่ือสังคมในประเทศไทยและแบ่งออกเป็น 6 ส่วนโดยครอบคลุมประเด็นสำคัญภายใต้กลไกของรัฐบาลและ
ภาคกิจการเพ่ือสังคมเอง (ตาราง.10) 
 

 

 

ตาราง 10 สรุปพระราชบัญญัตสิ่งเสรมิกิจการเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 
ที่มา: โรจน์พงศ์เกษม (2019) 
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การจดทะเบียนวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นไปได้สำหรับองค์กรที่ต้องการจดทะเบียนเป็นกิจการเพื่อสังคม 
แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ตาราง:11 
 

1. ต้องเป็นนิติบุคคล (นิติบุคคลตามกฎหมายไทย) 
2. ต้องมีวัตถุประสงค์ทางสังคมในการจัดตั้งธุรกิจ 
3. รายได้อย่างน้อย 50% ควรมาจากการขายสินค้าหรือบริการ 
4. กำไรไม่น้อยกว่า 70% จะต้องถูกนำกลับมาลงทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ทางสังคม 
5. การมีธรรมาภิบาล 
6. ผู้สมัครจะต้องไม่ถูกเพิกถอนใบสมัครจดทะเบียนธุรกิจภายใน 2 ปีที่ผ่านมา 
7. ไม่มีองค์ประกอบของผู้บริหารระดับสูงกว่า 25% ที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
 

 

ตาราง 11 นิยามของกิจการเพื่อสังคม - พรบ. ส่งเสริมวิสาหกจิเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 
 ที่มา: โรจน์พงศ์เกษม (2019) 
 

 

6.2. สภาพแวดล้อมการกำกับดูแลกิจการเพื่อสังคมของเมียนมาร์  
 
ในปัจจุบัน (2563) ยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนแยกต่างหากสำหรับการพัฒนากิจการเพ่ือสังคมใน
ประเทศเมียนมาร์ สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของกิจการเพื่อสังคม ส่วนใหญ่ 
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สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบของกิจการเพ่ือสังคม ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากนโยบายวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมตลอดจนแผนพัฒนาที่ยั่งยืนของเมียนมาร์ (MSDP) 
แผนเป้าหมายซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมรวมถึงการพัฒนากิจการเพ่ือสังคมใน
ประเทศเมียนมาร์ มี 5 ประการดังต่อไปนี้ 

1. สันติภาพการปรองดองแห่งชาติความมั่นคงและธรรมาภิบาล 
2. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการจัดการเศรษฐกิจมหภาคท่ีเข้มแข็ง 
3. การสร้างงานและการเติบโตของภาคเอกชน 
4. ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมสำหรับศตวรรษที่ 21 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลูกหลานของประเทศชาติสังคม 

 

เพ่ือดำเนินการตามเป้าหมาย MSDP ดังกล่าวข้างต้นรัฐบาลของประเทศพม่าได้ออกกฎหมายพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในปี 2558 และกิจการเพ่ือสังคมจะได้รับประโยชน์จากสิ่งจูงใจที่มีให้โดยกฎหมายนี้ 
เช่น เงินกู้พิเศษ การลดหย่อนภาษี ทรัพยากรบุคคล และการฝึกอบรมการเชื่อมโยงกับ บริษัท ขนาดใหญ่และ
การถ่ายโอนเทคโนโลยี 
 

7. การวัดผลกระทบ  
7.1. การวัดผลกระทบในประเทศไทย  

จากรายงานประจำปี 2561 เรื่อง“การจัดทำแผนที่การลงทุนเพื่อผลกระทบทางสังคมและนิเวศทางการเงินที่
เป็นนวัตกรรมในประเทศไทย” ซึ่งได้รับทุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติพบว่า 54% ของกิจการเพ่ือ
สังคมในประเทศไทยที่ถูกสัมภาษณ์ไม่มีกรอบการทำงานที่เฉพาะเจาะจงในการวัดผลกระทบ (ดูรูปที่ 12 
ด้านล่าง) เหตุผลที่ได้รับ รวมถึงการขาดเวลาและทรัพยากร (69%) ตามด้วยการขาดความรู้ในการประเมินผล
กระทบ (47%) นอกจากนี้การขาดข้อกำหนดสำหรับการรายงานประเภทนี้โดยนักลงทุนและคนกลาง
หมายความว่ากิจการเพ่ือสังคมจำนวนมากไม่ได้ลงทุนในการใช้กรอบการวัดผลที่เข้มงวด (ChangeFusion 
2019) 
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นอกจากนี้ กิจการเพ่ือสังคมหลายแห่งทำการวัดผลและแสดงผลลัพธ์ เช่น การเพ่ิมข้ึนของรายได้ สุขภาพ
การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำเร็จของโปรแกรม / 
องค์กร  แต่ไม่จำเป็นต้องแสดงผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวต่อผู้รับผลประโยชน์เป้าหมายและชุมชน 
เครื่องมือวัดผลกระทบทางสังคมบางส่วนที่กิจการเพ่ือสังคมใช้ในประเทศไทย ได้แก่ ตัวชี้วัดผลตอบแทนทาง
สังคม (SROI) (มาตรฐานและดัชนีชี้วัดที่พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) เปิดตัวโปรแกรม 
Impact Echoes เพ่ือวัดผลกระทบทางสังคม จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับคัดเลือก 22 องค์กรกิจการ
เพ่ือสังคมและ บริษัทจดทะเบียนในไทย) 
 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กิจการเพื่อสังคม Sal Forest รว่มกับ
สถาบันวิจัยและที่ปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Open Dream จัดทำเครื่องมือประเมินผลกระทบ
ทางสังคมออนไลน์ Social Impact Explorer (SIE) ซึ่งดำเนินการ อาศัยอยู่ในปี 2019 เครื่องมือนี้จัดเตรียม
ระบบการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) สำหรับ
โครงการที่มุ่งสร้างผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับทั้งภาครัฐและภาครัฐตลอดจนองค์กรเอกชนและไม่แสวงหาผล
กำไร 
 

7.2. การวัดผลกระทบในประเทศเมียนมาร์ 
ในปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดผลกระทบทางสังคมของกิจการเพ่ือสังคมในประเทศเมียนมาร์ มีน้อยมาก 
รายงานฉบับหนึ่งของ Impact Hub Yangon (2019) ให้ภาพรวมของการมีส่วนร่วมของกิจการเพ่ือสังคม ที่มี
ต่อเศรษฐกิจโดยอ้างว่ากิจการเพ่ือสังคม ในพม่าช่วยลดความไม่เท่าเทียมกัน (62%), ลดความยากจนลง 38%, 

Figure 6: Impact Assessment 

Source: ChangeFusion (2019) 
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ช่วยการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ 36%, การทำงานที่ดี และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 33% 
ตามด้วยนวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม (28%) การศึกษาที่มีคุณภาพ (22%) เมืองและ
ชุมชนที่ยั่งยืน (22%) ความเท่าเทียมทางเพศ (21%) สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (9%) การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและอ่ืน ๆ เป็นส่วนน้อย 
 

8. การวิเคราะห์ SWOT ของภาคการปสังคมประกอบการทาง 
8.1. ระเบียบวิธี 

ในการวิเคราะห์สภาพที่เป็นอยู่ของระบบนิเวศของกิจการเพ่ือสังคมในเมียนมาร์และไทยจำเป็นต้องฟังเสียง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ดังนั้นจึงใช้วิธีการสนทนากลุ่มโฟกัส (FGD) ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมซึ่งมีส่วนร่วมกับการพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในท้ังสองประเทศ วัตถุประสงค์ของ 
FGD มีสองส่วนคือ เพ่ือประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของกิจการเพ่ือสังคมในเมียนมาร์และไทยและเพ่ือรับมือ
กับโอกาสและความท้าทายที่องค์กรเหล่านี้ต้องเผชิญ 
 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นจึงใช้วิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการศึกษานี้ ข้อมูลชั้นต้น
ได้รับการรวบรวมผ่าน FGD ที่มหาวิทยาลัยพันธมิตรของไทยแต่ละแห่ง คือมหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยพันธมิตร 2 แห่ง
ในประเทศเมียนมาร์ คือมหาวิทยาลัยมัณ- ฑะเลย์และวิทยาลัยการจัดการแห่งชาติ  FGD มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 
42 คน (ไม่รวมผู้เข้าร่วมในมหาวิทยาลัยพันธมิตร) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 38 ท่านที่แตกต่างกันของ
การประกอบการเพ่ือสังคมในประเทศเมียนมาร์และไทยรวมถึงผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาล องค์กรที่เปิดทำการ 
สมาคมอุตสาหกรรม นักวิชาการและผู้ประกอบการทางสังคม (ตารางที่ 9 ด้านล่าง) 
 

ข้อมูลเชิงคุณภาพรวบรวมจากคำถามท่ีจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าและประเด็นสนทนาเพ่ือรวบรวมความคิดเห็น
ทัศนคติและแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบการเพ่ือสังคมเมียนมาร์และไทย นอกจากนี้ยังขอให้ผู้เข้าร่วมทำแบบ
สำรวจออนไลน์เพ่ือสร้างข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับการรับรู้ของผู้เข้าร่วมเก่ียวกับสถานะของกิจการเพ่ือสังคม
ในทั้งสองประเทศ การสำรวจนี้มาจากคำถามที่ได้จากการศึกษาล่าสุดที่จัดทำโดย Thomson Reuters 
Foundation ซึ่งทำการสำรวจ 45 ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกตามที่ธนาคารโลกจัดอันดับเพ่ือ
ค้นหาว่าประเทศใดกำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคม ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 55 คนในประเทศไทยได้ทำการสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว 
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ตาราง 9 Focus Groups จาก Project Partners ในประเทศไทย 
 

สถาบัน จำนวน หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยบูรพา 7 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 9 กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กลุ่มเกษตรกรทำไม้กฤษณา (Agarwood Farmer Group, 
SE) 
- วิสาหกิจชุมชนตะเคียนเตี้ย Takhiantia Community 
Enterprise 
- Thai Beverage, Learm Singha Local Smile 
Community 
- บริษัท จันทบุรารักษ์ (SE) จำกัด 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 9 - สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
- University Industry Co-operation Center (UIC-MSU) 
- สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม 
- แป้งกล้วยโก๋ยล่า Khoeila Banana Flour 
- บริษัท เอเวอร์กรีนฟู้ด จำกัด 

มหาวิทยาลัยพายัพ 6 - บัดดี้โฮมแคร์ (SE) 
- มูลนิธิบ้านเด็ก (SE) 
- STEP มช 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา 
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
- สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ม.อ. 
- ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PSUBIC) อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. 
- ผู้จัดการตลาดเกษตรกร (ได้รับการรับรองจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ) 
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ตาราง 10 กลุ่มที่พันธมิตรโครงการในเมียนมาร์ 
 

สถาบัน จำนวน หน่วยงาน 

National 

Management 

Degree College 

7 - กรมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมย่างกุ้ง Micro, 
Small and Medium Enterprises Development 
Department, Yangon 
- สมาคมผู้ประกอบการสตรีเมียนมา Myanmar Women 
Entrepreneurs’ Association 
- Social Enterprise Development Association Myanmar 
(SeDAM) 
- ปริญญาการจัดการแห่งชาติ National Management Degree 
College 
- Dana Facility Myanmar 
- YK Collection 
- Myanmar Youth Empowerment Opportunities 

มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ 

University of 

Mandalay 

7 - หอการค้าและอุตสาหกรรมภูมิภาคมัณฑะเลย์ (Mandalay 
Region Chamber of Commerce & Industry, MRCCI) 
- บริษัท เมียนมาร์คอฟฟ่ีกรุ๊ป จำกัด Myanmar Coffee Group 
Co. Ltd. 
- กระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศ
เขตมัณฑะเลย์ Ministry of Investment and Foreign 
Economic Relations, Mandalay Region 
- Nature Myanmar (Palm Leaf Tableware) 
- มหาวิทยาลัยสหกรณ์ Sagain 
- การออกแบบความใกล้ชิดธุรกิจเพ่ือสังคม 
- การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) 
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8.2. การวิเคราะห์ SWOT  
  
จากการสนทนากลุ่มท้ัง 7 กลุ่ม ของภาคการประกอบการเพ่ือสังคมในเมียนมาร์และไทย สามารถวิเคราะห์ 
SWOT ได้ดังต่อไปนี้:  
ตาราง 11 การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง(ทั่วไป) Strengths 
 

• กิจการเพ่ือสังคมมีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาชุมชนอยู่แล้ว 

• มีผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ 

• นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมรุ่นใหม่ 

• การพัฒนาการศึกษาแก่ผู้ประกอบการเพ่ือ
สังคม 

 
จุดแข็ง (ประเทศไทย) 

 
• กรอบกฎหมายสำหรับกิจการเพื่อสังคม 

(พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม พ.ศ. 2562) 

• เพ่ิมการสนับสนุนทางการเงิน / การระดม
ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ / จังหวัด 
(Thailand 4.0) 

• กลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่เข้มแข็งมีศักยภาพ
ในการพัฒนาและขยายธุรกิจในระดับสากล 

 

จุดอ่อน (ทั่วไป) Weaknesses 
 
• ขาดความเข้าใจนอกระบบนิเวศของกิจการเพ่ือ

สังคม เกี่ยวกับบทบาทของกิจการเพ่ือ
สังคม  (เช่น CSR กับ SE) 

• คำจำกัดความที่แตกต่างกันของกิจการเพ่ือ
สังคม ในระดับท้องถิ่นภูมิภาคหรือ
ระดับประเทศ 

• ความรู้และทักษะทางธุรกิจที่ จำกัด ในแวดวง
ผู้ประกอบการทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรู้ที่เชื่อมโยงกับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ
มูลนิธิ 

• ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีจำกัด 
• “Mission Drift” และความขัดแย้งที่เก่ียวข้อง

เมื่อองค์กรพัฒนาเอกชน / มูลนิธิเปลี่ยนไปสู่
ธุรกิจกิจการเพ่ือสังคม 

• ขาดความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
• ความสามารถที่ จำกัด ในการเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนที่มีอยู่ (ต้นทุน / ทักษะ / ความรู้) 
• บ่อยครั้งที่ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยกิจการเพ่ือ

สังคม ขาดมาตรฐานด้านคุณภาพ (ซื้อเพราะ
สงสาร) 

• การวัดผลกระทบทางสังคมที่ จำกัด 
• การกระจุกตัวของเครือข่ายและผู้ประกอบการ

สมทบในเมืองใหญ่ ๆ (กรุงเทพฯ / ย่างกุ้ง) 
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โอกาส (ท่ัวไป) Opportunities 
• พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอันเป็น

ผลมาจาก Covid-19 (การซื้อทางออนไลน์มาก
ขึ้น ฯลฯ ) 

• ความร่วมมือ / แลกเปลี่ยนกับโครงการ / 
พันธมิตรผู้ประกอบการเพ่ือสังคมระดับโลก 

• การส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผ่านการเล่าเรื่องและ
ความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ / บริการ 

• นโยบายของรัฐในการบรรลุ SDG อาจทำให้ 
SE’s มีบทบาทมากขึ้น 

• เพ่ิมความตระหนักรู้เก่ียวกับทุนนิยมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบของ“ ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 

 

        โอกาส (ในประเทศเมียนมาร์) 
• ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ของรัฐบาลเพ่ือ

ส่งเสริมการลงทุนที่ตั้งขึ้นใหม่ 
• ความต้องการสูงสำหรับการจัดหาเงินทุนขนาด

เล็ก 
• รายได้ครัวเรือนและกำลังซื้อเพ่ิมข้ึน 
• สหรัฐฯและสหภาพยุโรปสนใจผลิตภัณฑ์ของ

กิจการเพ่ือสังคมจากประเทศพม่า 
 

 

โอกาส (ในประเทศไทย) 
 
• นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันในการส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจการเพ่ือสังคม (โดยเฉพาะในช่วง
วิกฤต Covid-19) 

 
จุดอ่อน (ในเมียนมาร์) 

• การทำแผนที่กิจการเพ่ือสังคม ในพม่ามีจำนวน
น้อย 

• มีการพิจารณาผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์เพียง
เล็กน้อย 

• ไม่มีกฎหมายยอมรับสำหรับกิจการเพ่ือสังคม 

 
อุปสรรค (ทั่วไป) Threats 

 
• ความยากลำบากในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการ

สนับสนุนจากรัฐบาล (นโยบายกฎและข้อบังคับ
สำหรับ SE ยังไม่ชัดเจน) 

• กระบวนการอนุมัติเงินกู้หลายขั้นตอนและ
ซับซ้อน (ข้อกำหนดเงื่อนไข / ระบบค้ำประกัน 
/ การประกันความเสี่ยง) 

• ขาดความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ 

• การแพร่ระบาดของโควิด -19 และการสูญเสีย
รายได้ของกิจการเพ่ือสังคม (โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องเช่นการท่องเที่ยว) 

• There is no appropriate skilled workforce 

 

อุปสรรค  (ในประเทศพม่า) 
• ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล (เงินทุน / 

แรงจูงใจทางภาษี / กฎหมายกอิจการเพื่อสังคม 
• ไม่มีโครงการประกันคุณภาพสำหรับกิจการเพ่ือ

สังคมในเมียนมาร์ 
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•  ห้างหุ้นส่วนเอกชนสาธารณะ (PPP) สนับสนุน
การพัฒนาธุรกิจเพ่ือสังคมในวงกว้าง 

• การเพ่ิมระดับความยากจนและช่องว่างความม่ัง

คั่งจะส่งเสริมให้กิจการเพื่อสังคม เป็นเครื่องมือ

ที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

 

 

             อุปสรรค (ในประเทศไทย) 
 
•  พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมฉบับ

ใหม่และกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีซับซ้อน 
 

 

8.3 แบบสำรวจผู้ประกอบการทางสังคม 
การสำรวจออนไลน์จากผลงานของมูลนิธิ Thomson Reuters ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน

ข้อความ 12 ข้อต่อไปนี้โดยพิจารณาจากความท้าทายที่พบบ่อยในธุรกิจเพ่ือสังคม: 
• เงื่อนไขเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในการเริ่มต้นและขยายธุรกิจในเมียน

มาร ์/ ไทย 
• นโยบายรัฐบาลสนับสนุนผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในเมียนมาร์ / ไทย 
• ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะได้รับทุนสนับสนุนในเมียนมาร์ / ไทยเป็นเรื่องง่าย 
• ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถเข้าถึงการลงทุน (หนี้และ / หรือทุน) ในเมียนมาร์ / ไทยได้

ง่าย 
• ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถเข้าถึงการสนับสนุนที่ไม่ใช่ทางการเงินที่พวกเขาต้องการ 

(เช่นคำแนะนำทางการเงินกฎหมายและเทคนิคการเข้าถึงตลาดและเครือข่ายการฝึกสอนการ
ให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม) ในเมียนมาร์ / ไทย 

• ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะจำหน่ายให้กับรัฐบาลในเมียนมาร์ / ไทยได้ง่าย 
• ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมจะจำหน่ายกิจการให้กับธุรกิจในเมียนมาร์ / ไทยได้ง่าย 
• เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่จะขายให้กับประชาชนทั่วไปในเมียนมาร์ / 

ไทย 
• เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ประกอบการเพ่ือสังคมในการได้รับความสนใจจากพนักงานที่มีทักษะที่

จำเป็นในเมียนมาร์ / ไทย 
• ประชาชนในเมียนมาร์ / ไทยเข้าใจว่าผู้ประกอบการเพ่ือสังคมทำอะไร 
• ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมสามารถหาเลี้ยงชีพจากการทำงานในเมียนมาร์ / ไทย 
• การประกอบการเพ่ือสังคมกำลังได้รับความนิยมทั้งในเมียนมาร์ / ไทย 
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ผลการสำรวจ  
 

 

Figure 7: Favorable Conditions 

 

ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งในเมียนมาร์และไทยมีความคล้ายคลึงกันโดยส่วนใหญ่มี
มุมมองเชิงบวกเก่ียวกับเงื่อนไขท่ีผู้ประกอบการทางสังคมต้องเผชิญเมื่อเริ่มต้นและเติบโตในวิสาหกิจของตน 

 

 

Figure 8: Government Policy 

ผู้ตอบแบบสอบถามในเมียนมาร์มีความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างมากจากผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเก่ียวกับ
คำแถลงการสนับสนุนของรัฐบาลสำหรับกิจการเพ่ือสังคมโดย 79% ไม่เห็นด้วยทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเทียบ
กับไทยซึ่ง 72% เห็นด้วยทั้งหมดหรือบางส่วน 
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Figure 9: Grant Funding 

เนื่องจากความก้าวหน้าที่มากขึ้นของระบบนิเวศกิจการเพ่ือสังคม ที่มีอยู่ในกิจการเพ่ือสังคมของไทย
คาดว่า 43% ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมีความคิดเห็นที่ดีต่อคำกล่าวนี้เทียบกับเพียง 14% ในเมียนมาร์ 

 

Figure 10: Investment 

เช่นเดียวกับผลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุน ผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทยมีความเห็น
ที่ดีกว่าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (45%) เมื่อเทียบกับเพียง 14% ในเมียนมาร์ 
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Figure 11: Non-financial Support 

โดยรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากทั้งในไทยและเมียนมาร์มีความคิดเห็นที่เป็นกลาง (51%) 
เกี่ยวกับผลการสำรวจนี้เกี่ยวกับการเข้าถึงการสนับสนุนที่ไม่ใช่ทางการเงินสำหรับกิจการเพ่ือสังคม อย่างไรก็
ตามผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยยังคงมีมุมมองเชิงบวกมากกว่าโดย 45% เห็นด้วยทั้งหมดหรือบางส่วนในขณะที่
ในเมียนมารม์ีเพียง 21% 

 

Figure 12: B2G 

ในแง่ของความสะดวกในการขายกิจการเพื่อสังคมให้กับรัฐบาลของตนในสัญญาเอกชนต่อรัฐ ไม่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามในเมียนมาร์ ที่เห็นด้วยกับคำถามนี้และส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยทั้งหมดหรือบางส่วน (78%) 
ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยมีมุมมองที่แตกต่างกันมากโดย 34% เห็นด้วยทั้งหมดหรือบางส่วนและเกินครึ่ง 
(53%) ที่เป็นกลาง 
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Figure 13: B2B 

ผลลัพธ์ของการสำรวจนี้ไม่แตกต่างกันระหวางไทยกับเมียนมาร์ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมาก
เลือกเป็นกลาง อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยโดยรวมมีความพึงพอใจมากกว่าโดยมี 45% เทียบกับ 
28% ในพม่า 

 

Figure 14: B2C 

ทั้งไทยและเมียนมาร์มีผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 1 ใน 3 ที่เลือกเป็นกลาง อย่างไรก็ตามในขณะที่ 
47% ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเห็นด้วยกับหัวข้อนี้มีเพียง 28% 
เท่านั้นที่ทำในเมียนมาร์ 
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Figure 15: Skilled Staff 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งในเมียนมาร์และไทยมีมุมมองเชิงบวกน้อยลงเกี่ยวกับความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ท่ีมีทักษะในประเทศของตนโดย 79% ในพม่าและ 60% ในประเทศไทยตอบว่าเป็นกลาง
หรือไม่เห็นด้วยบางส่วน 

 

Figure 16: General Public 

จากคำตอบของหัวข้อเกี่ยวกับความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประกอบการเพื่อ
สังคมทำดูเหมือนว่าจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเฉพาะในเมียนมาร์ ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ (57%) ตอบว่าไม่เห็นด้วยบางส่วนหรือทั้งหมด 
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Figure 17: Making a Living 

คำตอบของหัวข้อนี้เกี่ยวกับความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการหาเลี้ยงชีพจาก
การดำเนินกิจการเพ่ือสังคมนั้นเป็นผลบวกโดยรวม 64% ของผู้ตอบแบบสอบถามในพม่าและ 52% ใน
ประเทศไทยไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว โดยไม่มีใครไม่เห็นด้วยโดยสิ้นเชิง
และมีเพียง 11% เท่านั้นที่แสดงความไม่เห็นด้วยบางส่วน 

 

Figure 18: Momentum 

โดยรวมแล้วคำตอบของหัวข้อเกี่ยวกับแรงผลักดันการประกอบการเพ่ือสังคมในพม่าและไทยเป็นไปใน
เชิงบวก ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทย 70% เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้แม้ว่าจะมีเพียง 43% ที่เห็นด้วยในพม่า แต่ 
50% ของผู้ตอบแบบสอบถามเหล่านี้มีทัศนคติท่ีเป็นกลางและมีเพียง 7% ที่ไม่เห็นด้วย 
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โดยรวมแล้วคำตอบของหัวข้อเกี่ยวกับแรงผลักดันการประกอบการเพ่ือสังคมในพม่าและไทยเป็นไปใน
เชิงบวก ผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทย 70% เห็นด้วยกับคำกล่าวนี้แม้ว่าจะมีเพียง 43% ที่เห็นด้วยในพม่า แต่ 
50% ของผู้ตอบแบบสอบถามเหล่านี้มีทัศนคติท่ีเป็นกลางและมีเพียง 7% ที่ไม่เห็นด้วย 

 
9. แรงขับเคลื่อนและความท้าทายต่างๆ   

จากผลการสำรวจผู้ประกอบการทางสังคม การวิเคราะห์ SWOT การสนทนากลุ่มและการทบทวน
วรรณกรรม ความท้าทายสำคัญที่ต้องเผชิญกับระบบนิเวศการประกอบการเพ่ือสังคมในเมียนมาร์และไทยสรุป
ได้ดังนี้ 
 

Table 5: Key Challenges 

 

  

     ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ประกอบการ

เพ่ือสังคมจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือ

เข้าถึงการลงทุนหรือเงินกู้เนื่องจาก

กระบวนการอนุมัติเงินกู้มีหลาย

ขั้นตอนและซับซ้อน (ข้อกำหนด

เงื่อนไข / ระบบค้ำประกัน / การ

ประกันความเสี่ยง) 

   นโยบายของรัฐบาลในเมียน
มาร์ไม่สนับสนุนผู้ประกอบการ
ทางสังคม (ขาด (เงินทุน / 
แรงจูงใจทางภาษี / กฎหมาย 
SE) และไม่มีการยอมรับ
กฎหมาย SEs และการทำแผน
ที่ระบบนิเวศ SE เพียงเล็กน้อย 
 

   เป็นเรื่องยากสำหรับ
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่จะเข้าถึง
กำลังแรงงานที่มีทักษะที่จำเป็นใน
ประเทศไทย 
 

   เป็นเรื่องยากสำหรับ
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมที่จะได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ (นโยบายกฎและระเบียบ
สำหรับกิจการเพ่ือ ยังไม่ชัดเจน) และ
ขาดความร่วมมือแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
 

   มีการพิจารณาผลกระทบทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อกลุ่มชาติพันธุ์
เพียงเล็กน้อย 
 

   พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการ
เพ่ือสังคม ฉบับใหม่มีกฎระเบียบที่
ซับซ้อนซึ่งอาจกีดกันผู้ประกอบการ
ทางสังคมจากการสมัครสถานะ
กิจการเพ่ือสังคม และความ
ช่วยเหลือ 
 

   ขาดความเข้าใจนอกระบบนิเวศ 
ของกิจการเพ่ือสังคมที่เก่ียวกับ

   ปัจจุบันสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีส่วนร่วมเพียง
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บทบาทของกิจการเพ่ือสังคม (เช่น 
CSR กับ SE) และการขาดคำจำกัด
ความทั่วไปว่า SE คืออะไร (คำจำกัด
ความที่แตกต่างกันของ SE ในระดับ
ท้องถิ่นภูมิภาคหรือระดับประเทศ ) 

เล็กน้อยในการส่งมอบ
ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่น
ต่อไปและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบนิเวศกิจการเพ่ือสังคม 
 

การระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผล

ให้สูญเสียรายได้ของกิจการเพ่ือ 

(โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องเช่นการท่องเที่ยว) 

 

 

 

 

 

10. การวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อการประเมินหาความแตกต่าง 
การวิเคราะห์GAPต่อไปนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจากความท้าทายที่ระบบนิเวศการประกอบการ

เพ่ือสังคมทั้งในเมียนมาร์และไทยต้องเผชิญ 
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Skilled and Successful Social Entrepreneurs Desired

• ระบบนิเวศของวิสาหกิจเพ่ือสงัคมในประเทศไทยและเมยีนมารท์ี่สามารถเขา้ถงึ แรงงานท่ีมีทกัษะและผูป้ระกอบการเพื่อ
สงัคมที่มีศกัยภาพท่ีมีความรูท้างธุรกิจที่จ  าเป็นในการสรา้งนวตักรรมเพื่อสงัคม สามารถขยายผลและสรา้งผลกระทบที่

ตอ้งการได้

Lack of Qualified Staff/KnowledgeCurrent

• ขอ้มลูผลการวิจยัทัง้ระดบัปฐมภมูิและทตุยิภมูิแสดงใหเ้ห็นถึงการขาดชดุทกัษะที่จ าเป็นของทัง้การเป็นผูป้ระกอบการทาง
สงัคมและเป็นผูก้่อตัง้ธุรกิจ รวมถึงพนกังาน ซึง่ถือเป็นประเด็นท่ีมีส  าคญั ผูป้ระกอบการเพื่อสงัคมเหลา่นีจ้  านวนมากมา
จากภาคสว่นหนว่ยงานท่ีไมแ่สวงหาผลก าไรและไมม่ีความรูพ้ืน้ฐานในทางธุรกิจ ทัง้ทางดา้นการเงิน การตลาดการพฒันา

ผลติภณัฑ ์และการจดัการทรพัยากรมนษุย์

Sustainable Capacity-buildingAction

• กิจกรรมเสรมิสรา้งศกัยภาพในรูปแบบของการประชมุเชิงปฏิบตัิการ การสมัมนา และโปรแกรมท่ีใชเ้ครือ่งมือตา่งๆ เช่น 

Social Business Model Canvas เพื่อพฒันาทัง้ทกัษะของผูป้ระกอบการและการด ารงอยูข่องกิจการเพื่อ

สงัคม โดยผา่นกรอบการศกึษาความเป็นไปไดท้างธุรกิจที่เขม้ขน้ นอกจากนีเ้พื่อใหม้ั่นใจถงึความยั่งยืนของ SE กิจกรรม
เสรมิสรา้งศกัยภาพเหลา่นีจ้  าเป็นตอ้งมคีวามตอ่เนื่อง มีการโคชและดแูลใหค้  าปรกึษาในระยะยาวส าหรบัผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรม นอกจากนีค้วรพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมผูฝึ้กสอนเพื่อการขยายผลอยา่งทวคีณู และเพื่อเพิ่มจ านวนผูเ้ขา้รว่ม

ที่จะสามารถไดร้บัประโยชนจ์ากการฝึกอบรม



 

 

Page 53 of 61 

STEPuP: 609711-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot 

be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Access to Crowdfunding EcosystemDesired

• ผูป้ระกอบการเพื่อสงัคมในเมยีนมารแ์ละไทยจะสามารถเขา้ถึงโอกาสในการระดมทนุจากสาธารณะ (crowdfunding) 
เพื่อเป็นทางเลอืกในการระดมทนุหรอืการลงทนุ

Limited opportunites/access for fundingCurrent

• การระดมทนุส าหรบั SE มีทัง้ขอ้จ ากดัดา้นปรมิาณหรอืการเขา้ถงึไดย้าก ตอ้งใชท้รพัยากรจ านวนมากในการจดัการและเขา้ถงึ 
รวมทัง้เง่ือนไขที่อาจไมส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศันห์รอืปรชัญาของผูป้ระกอบการซึง่ก่อตัง้ การระดมทนุจากสาธารณะ 

(crowdfunding)เป็นช่องทางที่มีคา่ส าหรบักิจการเพื่อสงัคมในการระดมทนุดว้ยวธีิที่สรา้งสรรคแ์ละคุม้คา่กวา่ โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งส  าหรบัองคก์รท่ีอยูห่า่งไกล แมว้า่จะมีพอรท์ลัการระดมทนุแบบฝงูชนใหบ้รกิารอยูแ่ลว้ (taejai.com ในประเทศ

ไทยและ kiva.org ในระดบัสากล) SE จ านวนมากอาจไมรู่ห้รอืรูส้กึวา่พวกเขาขาดทกัษะและความรูด้า้นดิจิทลัที่จะใช้

Crowdfunding Capacity-building
Action

• ศนูยส์นบัสนนุ SE ประจ าพืน้ท่ี ด าเนินการอบรมพฒันาศกัยภาพดา้นการเงิน ความมั่นใจ และโอกาสในการระดมทนุใหก้บั

กิจการเพื่อสงัคมที่ตอ้งการระดมทนุดว้ยวธีิที่คุม้คา่และตรงประเด็นมากขึน้
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Engaged and Supportive HEIs
Desired

• สถาบนัอดุมศกึษาในเมยีนมารแ์ละไทยสามารถพฒันา "ผูส้รา้งการเปลีย่นแปลง" รุน่ตอ่ไป ซึง่มีทกัษะที่จ าเป็น มีความ

ตระหนกัรู ้และสามารถขบัเคลือ่นเพื่อพฒันาสงัคมใหส้ามารถใหบ้รรลเุปา้หมายความยั่งยนื (SDG) ของประเทศ

Limited HEI Engagement with SE Ecosystem
Current

• ในขณะท่ีมีมหาวิทยาลยัหลายแหง่ในประเทศไทยเปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาดา้น SE และศนูยท์ี่สนบัสนนุธุรกิจเพื่อ
สงัคม แตก็่ยงัมีจ านวนไมม่าก สว่นในเมียนมารค์อ่นขา้งแตกตา่งเนื่องจากทัง้หลกัสตูรปรญิญาหรอืศนูยท์ี่เก่ียวขอ้ง

โดยเฉพาะคอ่นขา้งจ ากดั

Social Enterprise Knowedge Hubs
Action

• ด าเนินการพฒันาศนูยก์ลางทรพัยากรในมหาวิทยาลยัพนัธมติร ส าหรบัผูป้ฏิบตัิงานกิจการเพื่อสงัคมและมีสว่นรว่มกบัผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีจากทกุภาคสว่น เพื่อแกไ้ขปัญหาทางสงัคม ซึง่สามารถด าเนินการไดโ้ดยการประสานงานอ านวยความ
สะดวกใหม้ีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งภาคสว่นตา่งๆ เช่นผูก้  าหนดนโยบาย ผูป้ฏิบตัิงาน นกัวิชาการ ผูใ้ห้ทนุและประชาชนทั่วไป 
ในการสง่เสรมิและสนบัสนนุกิจการเพื่อสงัคม รวมทัง้โครงการรเิริม่สรา้งผลกระทบทางสงัคมในเชิงบวกอื่นๆ มหาวิทยาลยั

จ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสตูรใหม่ๆ  ที่จะเช่ือมโยงนกัศกึษากบัผูป้ฏิบตัิงานดา้น SE ผา่นการฝึกงาน และงานสหกิจศกึษา
มากขึน้ มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งท าหนา้ที่เป็นตวัแทนของภาคสว่นนีด้ว้ยการสรา้งความตระหนกัรูใ้หก้บัประชาชนทั่วไป 
หนว่ยงานภาครฐั และโลกธุรกิจเก่ียวกบัแนวคดิของกิจการเพื่อสงัคมและแนวทางแกไ้ขที่มีศกัยภาพ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ

เพื่อสงัคมสามารถพฒันาเพื่อรบัมือกบัความทา้ทายที่สงัคมตอ้งเผชิญในเมยีนมารแ์ละไทย 
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Regional SE Support Ecosystem
Desired

• ระบบนิเวศที่ช่วยสนบัสนนุ SE ทัง้ระดบัภมูิภาคหรอืทอ้งถ่ิน ในการเขา้ถึงการสนบัสนนุทัง้ทางการเงินและไมใ่ช่
ทางการเงิน ส าหรบัผูป้ระกอบการทางสงัคมที่ตอ้งการและเป็นท่ียอมรบัในการท าหนา้ที่เป็น "สะพานเช่ือม" 

ระหวา่งผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆในระบบนิเวศ เช่นภาครฐั ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ

Centralised SE Support System
Current

• ผูป้ฏิบตัิในระบบนิเวศ SE สว่นใหญ่จะอยูใ่นเขตปรมิณฑลของกรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) และยา่งกุง้ 
(เมียนมาร)์ หลกัสตูรการฝึกอบรม โปรแกรมการบม่เพาะ และโครงการกระตุน้รวมทัง้กิจกรรมอื่น ๆ  ท่ีด  าเนินการ

โดยองคก์รที่ช่วยพฒันาสว่นใหญ่ไมส่ามารถเอือ้กบัการเขา้ถึงได ้ส  าหรบั SE ในพืน้ที่อืน่ ๆ ดงันัน้ SE จ านวน

มากที่ใหค้วามส าคญักบัชมุชนชายขอบในพืน้ท่ีเหลา่นีจ้งึขาดโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัท่ีเพียงพอ

Regional SE Networks
Action

• พฒันาและด าเนินการสรา้งเครอืขา่ยระดบัภมูิภาค/ทอ้งถ่ิน ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งในระบบนิเวศของ SE เพื่อเพิ่ม
โอกาสและการเขา้ถึงองคป์ระกอบในระบบนิเวศ ส าหรบัทัง้กิจการเพื่อสงัคมที่มีอยูแ่ลว้และผูป้ระกอบการที่ก าลงั
วางแผนท่ีจะสรา้ง เครอืขา่ยจะท าหนา้ที่เป็น "สะพานเช่ือม" ระหวา่งผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีต่างๆในระบบนิเวศ เช่น
ภาครฐั ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
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Meaningful Impact Measurement
Desired

• ผูป้ระกอบการเพื่อสงัคมในเมยีนมารแ์ละไทยสามารถวดัผลและประเมินผลกระทบเชิงบวกที่มีตอ่ผูร้บัผลประโยชน์
เปา้หมายได ้เพื่อใหส้ามารถใชผ้ลลพัธใ์นการปรบัปรุงรูปแบบธุรกิจหรอืการสรา้งผลกระทบ ตลอดจนสามารถใชใ้น

ดา้นการสง่ตอ่เรือ่งราวและการระดมทนุ

Limited Impact Measurement
Current

• กิจการเพื่อสงัคมหลายแหง่ในเมียนมารแ์ละไทยยงัไมม่กีรอบการท างานท่ีเฉพาะเจาะจงในการวดัผลกระทบ เหตผุล

หลกัที่ทราบคือ การขาดเวลา ทรพัยากร ตลอดจนการขาดความรูใ้นการประเมินผลกระทบ

Impact Measurement Capacity-building
Action

• ด าเนินการหลกัสตูรการฝึกอบรมส าหรบักิจการเพื่อสงัคมในสว่นผลตอบแทนทางสงัคมจากการลงทนุ (SROI) หรอื

ตวับง่ชีป้ระสทิธิภาพหลกัดา้นผลกระทบทางสงัคม หลกัสตูรนีไ้มเ่พียงแตจ่ะช่วยให ้SE สามารถวดัผลงานไดท้ัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว แตย่งัเป็นเครือ่งมือที่มีคา่ส าหรบั SE ในการท าการตลาดที่มีประสทิธิภาพผา่นแคมเปญการ
เลา่เรือ่งและการรบัรู ้เนื่องจากลกัษณะการแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการเพื่อผลกระทบทางสงัคมการเลา่เรือ่งจึง
กลายเป็นเครือ่งมือที่ “ตอ้งมี” ส าหรบักิจการเพื่อสงัคมเพื่อดงึดดูทัง้ลกูคา้ ผูร้บัผลประโยชน ์และผูใ้หท้นุ ที่สามารถ

พิสจูนค์วามส าเรจ็ของภารกิจจากการสรา้งผลกระทบที่สามารถวดัไดช้ดัเจน
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